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Dnr V:,:; rJff . J/f" I 
INKOM 1 v Jl 194~ ; 
Oy~rU J -1 

I bY. I 

KUNGL. viiG. o. VATFI' BYGGN.ST'lRElSEN 
OM eu oo-·~ .' r..XPE DITlONEN' 

Inkom den /~? 194.!.: 

Reg. nr /!~Y...r.: 

öaterbygdens vattendomstols protokoll i an-

sökningsmål angående ~ppförande aven bro öVer Bj~-

stafjärden i Mälaren inom Enköp1ngs-Näs socken, Upp-

8ala län (AnS.D. 58/1942). 

Vattendomstolen hade vld sammanträde den 19 oktober 1942 

handlagt målet angående ansökan av vägstyrelsen i Uppsala läns 

södra Yägdlstrlkt om tillatånd att utföra bro med anslutande 

vägbankar över Hj~sta~4en 1 Mälaren å fastigheten Bj~sta 

21 inom Enköplngs-Näa socken, Uppsala län, samt därvid ~pp-

akjutit målets fortsatta behandling till senare sammanträde 

med töreläggande för sökanden att till vattendomstolen inkom-

ma med viss utredning. I anledning härav hade vägstyrelsen 

den 20 augusti 194' inkommit med ändringsförslag till en bro 

över fjärden, varefter Kungl. väg- och vaHenbyggnadsstyrel-

sen - som efter vägVäsendets förstatligande inträtt såsom 

sökande i målet - i en den 25 maj 1945 inkommen skrlvelse 

anhållit att bron med an8l~tande vägbankar finge ~tföras i 

h~vudsakllg överensstämmelse med vid skrivelsen fogade inom 

styrelsens brobyrå upprättade, ·den 4 april 1945 dagtecknade 

förslagsr1tningar,försedda med r~br1ken nBro över Mälaren vid 

Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 



ren Per lezgsten t3Ilutg~or4.e v14 pro1okolle'. 
,,' 



V,p.ala. 

8.000 'Oll, ... entael;). 'I app till 10.000 ton. I å~.an' tall koJlUl 

8/1"2). 

.,:''" . 



( 

Va1rten40mltolen flnn.~ ekillg1:t6.-ltlal'a at"_ slvttt ,angår 

dir.: .. tiror akad inverkan p4 valtent~l'h'llandena" hl114er0.n4eJ' 

Dei ekall 'lilla vä,- Gch vati.ni7ggna4~e'7re18.1l at' 
. \~ .. > , 

efter Ql1ft.nine av tele.llrata",relsen Y14tasa sJ.4aJU\ Atgilrder 

111 teletol1ka bel 1ok'e skall skada. genoa år'betella eller " '111 
: ( ', " 

brons "t1llkomst. 

att 8örja för att «. tör e~6tal'ten t111godo ••• nde. av,edda 1n-

maue -tat 836farttns behov vid bron fiMas ' s1gnalanor4n1.ngar 
....--- . -

kan I,a rwa Benom 'broA. V14 81dSta.ln v 'bron skall iakttagas 



22 § va'ttenlasen vara :t~llbordacf. inom tio 4r härefter och. al 

verka"tlllu u:tan h1nder aVllltt 4.t1;a utslac icke VW'.ln11 lasa 

,kl'at"_ 

etole.ns kansli 1n'etala kostnaderna för ~l.te 'behandling av 

V'at"ten4om..tole~ m.4 et'hWlclratrettio.ex kronor 9S öre. 

len etter Yad. scm anmäles hos Yattenrätts40maJten el1e.r ya~ .. 

ienrI1'tssekreieral"en s18" å f30r1ion4e, dagen bliretter. 

Pi Ya;i;endomatolene väanar: tl? .. /f~ . /I 
// ~ caA- ~h_~~ ~ 

k----------'F~-i ',1n /C!ppp/p I 7 
Att vad emot förestående utslag icke blivit inom -föreskr i-

ven tid anmält; betygar stockholm i Österbygdens vattendomstols 

kansli den 28 juli 1~45. 

Utan avgift. 


