
Skånska vattentornssällskapet

Ordningstadga för enskilda kloakledningar inom Malmö stad.

§1.

Mom. 1. Fastighetsegare eller af honom antagen

fastighetsförvaltare, som annorledes än i enlighet

med den uti paragraf 2 mom. 2 i reglementet för

enskilda kloakledningar inom staden omförmälda

plan eller genom annan än af drätselkammaren

jemlikt paragraf 7 i sagda reglemente antagen per-

son låter från tomt utföra afloppsledning, som för-

bindes med staden tillhörig kloakledning, gör sig

förfallen till böter från och med tio till och med ett

hundra kronor, der ej åtgärden är af beskaffenhet,

att enligt allmän lag ansvar derå hör följa.

Mom. 2. Lag samma vare för fastighetsegare eller

fastighetsförvaltare, som i annan ordning än para-

graf  2 mom. 3 i ofvannämnda reglemente angifv-

es, utsträcker eller förändrar redan befintlig aflopps-

ledning.

Vattenverket, hvarunder äfven inbegripas de å sta-

dens gator och allmänna platser befintliga käll-

vattenspumpar, omhänderhafves af Stadens Drät-

selkammare, å hvars kontor den, som önskar er-

hålla vatten från vattenledningen, bör derom göra

anmälan, samt dervid, om vattnet är afsedt att an-

vändas till annat än hushållsbehof, uppgifva huru

stor den dagliga förbrukningen beräknas blifva.

§2.

Vägrar fastighetsegare eller fastighetsförvaltare sta-

dens ingeniörer tillträde, enligt paragraf 3 i för-

berörda reglemente, till arbetsplats eller underlåter

han att efterkomma i enlighet med åberopade pa-

ragraf gifven tillsägelse att för besigtning af ledning

aftäcka befintlig jordfyllning, böte från och med

tio till och med ett hundra kronor.

§3.

Fastighetsegare eller fastighetsförvaltare, som ur-

aktlåter att i enlighet med föreskrifterna uti para-

graf 6 mom. 1 af reglementet för enskilda kloakled-

ningar vårda och renhålla kloakledningar och

kloakbrunnar med tillhörande vattenlåsar, eller

som, i strid med stadgandena i mom. 2 och 3 af

nyssberörda paragraf i reglementet, låter fasta ämn-

en nedkastas i rännstens-, gatu- eller gårdsbrunnar,

eller som anlägger vattenklosett, från hvilken oren-

lighet föres till staden tillhörig ledning, gör sig för-

fallen till böter från och med fem till och med ett-

hundra kronor.

Beslut den 14 februari 1896 i Stadsfullmäktige i Malmö.

Faställd av kong. maj:ts befallningshafvande i länet.


