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RÄ TTSUTREDNING 

ang. rättslig status för markavvattningsföretag 

1. Bakgrund
i. i.För området inrättade markavvattningsföretag
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Vid utförande av arkivundersökningar inför den planerade utbyggnaden av Barkarby
staden II har kommunen upptäckt att verksamhets- respektive planområdet befinner sig 
inom de områden som omfattas av två äldre markavvattningsföretag (Viksjö, Jakobsberg, 
Kalfhälla m.fl. av år 1885, Jakobsberg, Viksjö, Väddesta m.fl. av år 1919). Företagen av
ser huvudsakligen det omgrävda dike som är Bällstaån. Dessutom finns ytterligare ett dik
ningsföretag i Bällstaån, Jakobsberg- Viksjö dikningsföretag av år 1955, beläget upp
ströms området för Barkarbystaden Il. Företagens syfte är att främja dåvarande jordbruk. 
Såvitt kunnat utrönas har inte företagen formellt upphävts av myndighet. Anläggningen är 
i stora delar i dåligt skick. 

i.2.Lång tids passivitet

Inget av markavvattningsföretagen har någon styrelse. Det är oklart när den senaste styrel
sen avgick. Kommunen har försökt utreda dessa frågor liksom frågan om när underhåll 
senast kan ha ägt rum. Trots sina utredningsförsök har kommunen inte kunnat fä klarhet i 
dessa frågor. De enda uppgifter kommunen har fått del av är muntliga (från en sedan år 
1976 anställd kommuntjänsteman). Av vad tjänstemannen kunnat berätta framgår att det 
år 1976 var okänt inom kommunen att markavvattningsföretagen existerade. Mot bak
grund av denna kommunens okunskap bör således följa att något underhåll inte har ägt 
rum sedan en förhållandevis lång tid dessförinnan. Det kan i vart fall konstateras att något 
underhåll inte skett sedan år 1976 då kommuntjänstemannen anställdes vid kommunen. 

Som en följd av den omfattande exploatering för bl.a. bostäder, motorväg och järnväg som 
ägt rum i området sedan markavvattningsföretagens tillkomst för mellan 140 och drygt 60 
år sedan, har fastighetsindelningen genomgått betydande förändringar. Idag berörs därför 
enbart följande fastigheter (utöver kommunens egna) av någon av markavvattnings
företagens vattenanläggningar, nämligen dels Jakobsberg 10:1, som ägs av HSB Brf 
Wibbla äng, dels Barkarby 2:3, som ägs av Staten genom Trafikverket. Fastigheterna 
Jakobsberg 2:129, Jakobsberg 2:22 och Jakobsberg 2:23, vilka samtliga ägs av privat
personer, är uppräknade som deltagare i den kostnadsfördelningslängd som tillhör Jakobs-
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