Skånska vattentornssällskapet
Reglemente för begagnandet af Malmö Vattenverk. (1868)
§1
Vattenverket, hvarunder äfven inbegripas de å stadens gator och allmänna platser befintliga källvattenspumpar, omhänderhafves af Stadens Drätselkammare, å hvars kontor den, som önskar erhålla vatten från vattenledningen, bör derom göra
anmälan, samt dervid, om vattnet är afsedt att användas till annat än hushållsbehof, uppgifva huru
stor den dagliga förbrukningen beräknas blifva.

§7
Der vattenmätare begagnas, bekostas inköpet deraf
eller hyran derför af förbrukaren; och anbringas
den på ändamålsenlig plats, som af Inspektören
bestämmes.bestämmes.

§2
Vattenverket nedlägger och underhåller på sin bekostnad servisrören från hufvudledningen till egendoms tomtlinie.

§8
Med hvarje förbrukare, som erhåller vatten till fabriks- eller näringsbruk, men ej begagnar mätare,
eger Drätselkammaren afsluta kontrakt.

§3
Rörledningen åter med allt tillbehör inom egendomen bekostas och underhålles af husegaren,
likasom äfven en å servisröret vid egendomens
tomtlinie anbragt, öfvertäckt och med stång för
öppnandet försedd hufvudkran.

§9
På särskild begäran kan husegare erhålla tillåtelse
att på egen bekostnad inom sin egendom anbringa
brandkranar.

Om såväl första anläggningen, som sedermera
ifrågakomande utsträckning eller förändring af
sådan rörledning bör, innan arbetet får verkställas,
anmälan göras hos Drätselkammaren; och må ingen ny eller förändrad rörledning begagnas förr, än
densamma blifvit genom vattenverkets tjensteman,
s. k. Vatten-Inspektören, afsynad och godkänd.
§4
Ledningsrören inom hus och tomter skola vara af
smidjern eller annat ämne, som af Drätselkammaren godkännes, samt hafva de dimensioner och den
styrka, samma myndighet bestämmer. All ledning
inom hus skall verkställas genom dertill af Drätselkammaren antagne personer.
§5
Inom hus böra ledningsrören vara så lätt tillgängliga som möjligt; dock med tillbörligt afseende på
deras skyddande mot köldens inverkan.
§6
I pumpar på gårdar och öppna platser få endast
sjelfstängande ventilkranar användas och må för
öfvrigt kranar icke begagnas af annan storlek och
konstruktion, än Drätselkammaren godkänner.

Hvarje mätare skall af Inspektören justeras och förses med Drätselkammarens sigill, som icke får af
konsumenten brytas.

§10
Inspektören eger rätt att, när han så pröfvar nödigt, låta besigtiga ledningarne inom hus.
§11
Fösummar förbrukaren att erlägga stadgad afgift,
eger Drätselkammaren rättighet att, sedan afgiften
eller förfallotiden blifvit särskildt affordrad, afstänga
vattnet till dess betalning sker.
§12
För tillfälliga afbrott i vattenutdelning, som äro en
följd af reparation å vattenledningen eller arbeten
för densammas utsträckning, gifves icke något
afdrag å årliga afgifterna.
§13
En hvar vattenförbrukare, som icke har särskildt
kontrakt, skall hos Drätselkammaren sednast den
siste November afsäga sig rättigheten att fortfarande erhålla vatten från vattenverket, såvida han
vill vara fri från erläggande af följande årets afgift.
Kostnaden för leningens borttagande bestrides af
husegaren.

(fortsättning på nästa sida)

§14
Den, som med uppsåt eller af glömska lemnar en
kran öppen eller på annat sätt otillbörligt slösar med
vattnet eller utlemnar sådant till oberättigande personer, böte från 5 till 10 Rdr.

Den, som öppnar en af vederbörande stängd ventil eller stoppkran, sönderbryter eller på annat sätt
skadar vattenledningen eller någon del deraf, vare
underkastad enahanda ansvar, som i tredje punkten af denna § bestämmes.

Förvägrar någon Vatten-Inspektören eller hans biträden att verkställa den i 10 § omförmälde besigtning, böte från 10 till 50 Rdr. Den, som begagnar
vatten från vattenledningen till andra ändamål, än
dem, för hvilka betalning erlägges, eller, utan af
Drätselkammaren erhållit tillstånd, utsträcker eller
på något sätt förändrar ledningen inom hus eller
tomt, böte från 50 till 200 Rdr.

Åtal rörande nu omförmälde förseelser anhängiggöres hos Rådstufvu Rättens Brottsmåls-Afdelning
eller hos Poliskammaren, när sådan varder inrättad.

För den sig på något af förberörda sätt förbryter,
eger dessutom Drätselkammaren att, om så pröfvar
skäligt, låta ledningen tillsluta.

Resolution.
Ofvanstående reglemente för begagnandet af
Malmö Vattenverk varder härigenom af Konungens Befallningshafvande, faststäldt; dock skola de
i reglementets 14 § omnämnde förbrytelser för de
fall, då ansvar finnes stadgadt i lag och författning,
derefter bedömas.
Malmö Landskansli den 27 Juli 1868.
S. G. v. TROIL
P. Krok.

