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Grenom remisser den 10 oktober 1916 och den 30 juni 1917
har Eders Kungl. Maj:t anbefallt kanalkommissionen avgiva yttrande
över av landshövdingen L. Eeuterskiöld, kanslirådet H. Tigerschiöld

4

m. fl. stiftare av Nyköpings kanalaktiebolag, här nedan benämnda
kanalkommitterade, ingiven underdånig ansökan om understöd av
allmänna medel för utförande av en vattenväg genom de sörmländska
sjöarna Båven, Lidsjön, Långhalsen, Hallbosjön och Yngaren m. fl.
samt längs Nyköpingsån till Östersjön, kallad Nyköpings kanal, i
enlighet med av dåvarande majoren Fr. Enblom år 1909 upprättat
och år 1912 reviderat förslag.
Enär Nyköpings kanal icke ingick i den grupp av vattenvägar,
som vid kanalkommissionens tillsättande närmast avsågs böra bliva
föremål för undersökning, och kommissionen ansåg förnyade utredningar för vattenvägen i vissa avseenden erforderliga, hemställde
kommissionen i underdånig skrivelse den 25 september 1918, att
Eders Kungl. Maj:t måtte till kommissionens förfogande ställa ett
belopp av 7,000 kronor för fullgörande av genom ovanberörda remisser anbefallda uppdrag.
Sedan Eders Kungl. Maj:t i skrivelse till statskontoret den 9
maj 1919 funnit gott från handels- och sjöfartsfonden anvisa högst
förenämnda belopp att av kanalkommissionen mot redovisningsskyldighet användas till ifrågavarande ändamål, har kommissionen
nu slutfört utredningen rörande nämnda kanal, och får kommissionen härmed överlämna densamma, bestående av betänkande och
kostnadsberäkningar samt 3 st. planscher.
Då anläggningskostnaderna för vattenvägen i närvarande stund
skulle ställa sig åtminstone dubbelt så höga som före kriget, men
den trafik, som kan komma att framgå å densamma, knappast kan
påräknas bliva av större omfattning än tidigare beräknats, och då
det vid tiden för vattenvägens färdigställande måhända är uteslutet
att tillämpa en väsentligt högre taxa för vattenvägens trafikering
än tidigare ifrågasatts, har kanalkommissionen ansett sig kunna utgå
ifrån, att företaget knappast under nu rådande förhållanden kommer
till utförande. Med hänsyn härtill och till omöjligheten att bedöma prisläget vid tiden för arbetets utförande hava kostnadsberäk-

