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Nr 17

Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag 
till ny delgivningslag m. m.

Genom en den 5 december 1969 dagtecknad proposition, nr 13 år 1970, har 
Kungl. Maj :t, under åberopande av propositionen bilagda utdrag av stats
rådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslagit riks
dagen att antaga vid propositionen fogade förslag till

1) delgivningslag,
2) lag om ändring i rättegångsbalken,
3) lag om ändring i ärvdabalken,
4) lag om ändring i lagen (1925: 221) om bulvanförhållande i fråga om 

fast egendom,
5) lag om ändring i lagen (1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egen

dom,
6) lag om ändring i lagen (1968: 349) om hyresnämnder,
7) lag om ändring i lagen (1925: 334) om rätt i vissa fall för nyttjande- 

rättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område,
8) lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred,
9) lag om ändring i lagen (1952: 166) om häradsallmänningar,

10) lag om ändring i lagen (1952: 167) om allmänningsskogar i Norrland 
och Dalarna,

11) lag om ändring i lagen (1950: 596) om rätt till fiske,
12) lag om ändring i lagen (1960: 130) om fiskevårdsområden,
13) lag om ändring i vattenlagen (1918: 523),
14) lag om ändring i lagen (1919: 426) om lottning i allmän flottled,
15) lag om ändring i förordningen (1845: 50 s. 1) i avseende på handel 

om lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva,
16) lag om ändring i lagen (1895: 64) om handelsbolag och enkla bolag,
17) lag om ändring i konkurslagen (1921: 225),
18) lag om ändring i utsökningslagen (1877:31 s. 1),
19) lag om ändring i lagsökningslagen (1946: 808),
20) lag om ändring i lagen (1964: 167) med särskilda bestämmelser om 

unga lagöverträdare,
21) lag om ändring i lagen (1946: 804) om införande av nya rättegångs

balken,
22) lag om ändring i lagen (1957: 132) med särskilda bestämmelser an

gående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m.,
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23) lag om ändring i lagen (1932: 169) om uppläggande av nya fasiig- 
hetsböcker för landet,

24) lag om ändring i gruvlagen (1938: 314),
25) lag om ändring i uranlagen (1960: 679),
26) lag om ändring i lagen (1944: 705) om aktiebolag,
27) lag om ändring i skogsvårdslagen (1948: 237),
28) lag om ändring i lagen (1948: 433) om försäkringsrörelse,
29) lag om ändring i lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar,
30) lag om ändring i lagen (1954: 579) om nykterhetsvård,
31) lag om ändring i lagen (1956: 2) om socialhjälp,
32) lag om ändring i lagen (1936: 56) om socialregister,
33) lag om ändring i barnavårdslagen (1960: 97),
34) lag om ändring i lagen (1961: 262) om försäkringsdomstol,
35) lag om vissa anslag på kommuns anslagstavla,
36) lag om ändring i taxeringsförordningen (1956: 623),
37) lag om ändring i förordningen (1959:551) angående beräkning av 

pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring,
38) lag om ändring i förordningen (1959: 552) angående uppbörd av vis

sa avgifter enligt lagen om allmän försäkring m. m.,
39) lag om ändring i folkbokföringsförordningen (1967: 198).

Första lagutskottets utlåtande nr 17 år 1970

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny delgivningslag och vissa ändringar i delgiv- 
ningsbestämmelserna i 33 kap. rättegångsbalken (RB). Förslaget innebär att 
delgivningsförfarandet blir gemensamt för rättegång och förvaltningsförfa
rande.

Delgivningslagen avser inte att reglera när delgivning skall ske. I lagen 
ges endast föreskrifter om hur delgivningen skall verkställas i de fall då 
det föreskrivs i annan författning att delgivning skall äga rum.

Som huvudregel gäller att delgivning som skall ske i mål eller ärende hos 
domstol eller annan myndighet ombesörjs av myndigheten. Delgivningen 
skall i första hand ske genom att handlingen sänds med posten i vanligt 
brev eller lämnas med bud, varvid i båda fallen delgivningserkännande eller 
mottagningsbevis begärs. Denna metod som kallas ordinär delgivning för
utsätts komma att användas i det övervägande antalet fall.

I andra hand föreslås att myndigheten — dock med begränsning till vissa 
särskilt angivna verksamhetsområden — skall få använda en mera kvalifi
cerad delgivningsmetod som benämns särskild postdelgivning. Den motsva
rar det förfarande som nu förekommer enligt 33 kap. RB och delgivnings- 
kungörelsen och som kallas postdelgivning.

Kan delgivning inte ske på något av de sätt som har beskrivits nu, skall
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myndigheten anlita delgivningsformen stämningsmannadelgivning. Den nya 
lagstiftningen innebär en nyhet i förhållande till gällande rätt såtillvida att 
särskilt förordnade stämningsmän skall anlitas i första hand och polisperso
nal först i andra hand.

Delgivningslagen innehåller också bestämmelser om s. k. surrogatdelgiv- 
ning, varmed menas att handling överbringas till annan än den som ytterst 
söks för delgivning.

Vidare regleras hur delgivning skall verkställas när den som söks för 
delgivning saknar känt hemvist eller av annan anledning inte kan an
träffas. Genom delgivningslagen regleras också enhetligt hur delgivning 
med obestämda personkretsar skall gå till. För dessa och andra fall då 
överbringande av handling inte kan ske anvisar lagen myndigheten ett för
farande som benämns kungörelsedelgivning. Vid kungörelsedelgivning hålls 
den handling som skall delges tillgänglig viss tid hos myndigheten eller på 
annan bestämd plats. Meddelande om detta skall föras in i lämplig tidning. 
Om det i något fall anses uppenbart meningslöst att annonsera får medde
landet i stället anslås i myndighetens lokal. Tidningsannonseringen kan 
kompletteras genom att meddelande även anslås på kommuns anslagstavla.

När det gäller att delge personer som håller sig undan anvisar delgivnings
lagen förutom kungörelsedelgivning även en annan metod s. k. spikning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1971.
De vid propositionen fogade lagförslagen är av följande lydelse (s. 4— 

51).
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1) Förslag 

till

Delgivningslag

Härigenom förordnas som följer.

Allmänna bestämmelser

1 §
Skall i enlighet med föreskrift i lag eller annan författning delgivning ske 

i mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet, verkställes delgiv- 
ningen enligt denna lag.

Har beträffande delgivning i visst slag av mål eller ärenden i annan för
fattning meddelats bestämmelser som avviker från denna lag, gäller dock 
de bestämmelserna. Även om så ej uttryckligen föreskrives i annan författ
ning, skall 12—15 §§ icke tillämpas, om myndigheten finner att det på 
grund av målets eller ärendets beskaffenhet föreligger särskilda skäl mot 
att delgivning sker i den ordning som anges i dessa paragrafer.

2 §

Delgivning ombesörj es av myndigheten.
Begär part, sökande eller annan sakägare att själv få ombesörja delgiv

ning, kan myndigheten medge detta, om det kan ske utan olägenhet. Myndig
heten skall i sådant fall förelägga honom att inom viss tid komma in till 
myndigheten med bevis om delgivning. Har sådant bevis ej inkommit inom 
föreskriven tid, skall myndigheten själv utan dröjsmål ombesörja delgiv- 
ningen.

3 §
Myndighet ombesörjer delgivning genom att sända handlingen med posten 

eller med bud till den sökte, varvid som bevis att denne mottagit försändelsen 
begäres delgivningserkännande eller mottagningsbevis (ordinär delgivning).

Myndighet som Konungen bestämmer får ombesörja att handlingen läm
nas till den sökte i särskild ordning genom postverkets försorg om det finns 
anledning antaga, att delgivningserkännande eller mottagningsbevis ej kom
mer att lämnas eller ej kommer att erhållas i tid (särskild postdelgivning).

Kan delgivning ej ske enligt första eller andra stycket, skall myndigheten 
anlita stämningsman eller annan, vars intyg utgör fullt bevis om delgivning 
(stämningsmannadelgivning).

I fall söm avses i 15 och 16 §§ får delgivning ske genom kungörelse (kun- 
görelsedelgivning).

4 §
Om befordran av meddelande, som skall delges, genom telegraf, telefon 

eller på annat liknande sätt till den på vilken delgivningsuppdraget ankom
mer meddelas bestämmelser av Konungen.
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5 §
Har den, med vilken delgivning skall ske, känt hemvist utom riket eller 

vistas han på ort utom riket, får delgivningen ske enligt lagen på den orten.

6 §
Vid delgivning överbringas handlingen i huvudskrift eller styrkt avskrift 

eller styrkt kopia.
Är handling som skall delges av vidlyftig beskaffenhet eller är det av 

annan anledning ej lämpligt att handlingen mångfaldigas, får myndigheten 
besluta, att handlingen i stället skall hållas tillgänglig hos myndigheten 
eller pa plats, som myndigheten bestämmer. Meddelande därom och om den 
tid, under vilken handlingen hålles tillgänglig, delges den sökte.

Andra stycket gäller ej delgivning av stämningsansökan eller annan hand
ling, varigenom talan anhängiggöres. I fråga om bilaga till sådan handling 
får andra stycket dock tillämpas.

Vem som skall sökas för delgivning

7 §
Skall delgivning ske med enskild person, överbringas handlingen till ho

nom. Finns ställföreträdare för honom och är denne behörig att företräda 
honom i målet eller ärendet överbringas handlingen till ställföreträdaren. 
När anledning föreligger till det skall både ställföreträdaren och den före
trädde sökas för delgivning.

8 §
Skall delgivning ske med staten, överbringas handlingen till den myndig

het som skall bevaka statens talan i malet eller ärendet eller till länsstyrel
sen i det län där den myndighet finns hos vilken målet eller ärendet är 
anhängigt.

9 §
Skall delgivning ske med annan juridisk person än staten, överbringas 

handlingen till någon som har rätt att företräda den juridiska personen 
eller, om flera är gemensamt behöriga, till någon av dem. Saknas behörig 
ställföreträdare men finns någon som har rätt att sammankalla dem som 
skall besluta i den juridiska personens angelägenheter, överbringas hand
lingen till denne.

Delgivning med dödsbo genom alt handlingen överbringas till någon av 
dödsbodelägarna får ske endast om denne sitter i boet. Dödsbodelägare som 
mottagit handlingen skall utan dröjsmål underrätta övriga delägare om del
givningen.

Dödsbodelägare som sitter i boet har rätt att laga emot handlingen, även 
om boet ej förvaltas av delägarna. Han svarar i sådant fall för att hand
lingen utan dröjsmål lämnas till någon som har rätt att företräda boet.

10 §
Skall delgivning ske med delägare i samfällighet eller med medlemmar i 

sammanslutning och är styrelse eller annan utsedd att förvalta samfällig- 
hetens eller sammanslutningens angelägenheter, får handlingen överbringas 
till ledamot av styrelsen eller till förvaltaren. Saknas styrelse eller förvalta
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re men finns någon som har rätt att sammankalla dem som skall besluta 
i samfällighetens eller sammanslutningens angelägenheter, får handlingen 
överbringas till denne.

Tillhör gruva flera gemensamt, får delgivning med delägarna ske genom 
att handlingen överbringas till gruvföreståndaren.

Har den som enligt denna paragraf mottagit handling ej rätt att föra del
ägarnas eller medlemmarnas talan, skall han lämna handlingen till någon 
som har sådan behörighet eller underrätta dem som avses med delgiv- 
ningen.

Första lagutskottets utlåtande nr 17 år 1970

11 §
Har den med vilken delgivning skall ske ombud i målet eller ärendet, 

bör handling, som ombudet är behörigt att mottaga, överbringas till om
budet. överbringas handlingen till huvudmannen, bör ombudet underrättas 
härom.

Om annat ej följer av fullmakt, är ombud behörigt att mottaga delgivning 
av inlagor, beslut och andra handlingar. Detta gäller dock ej handling som 
avser föreläggande för huvudmannen att infinna sig personligen eller att 
eljest personligen fullgöra något.

Har beträffande fullmakt i visst slag av mål eller ärenden i annan författ
ning meddelats bestämmelser som avviker från andra stycket, gäller de be
stämmelserna.

Delgivning genom att handling lämnas till annan än den sökte

12 §

Har enskild person som sökes för delgivning känt hemvist inom riket och 
träffas han ej där, får handlingen lämnas till vuxen medlem av det hushåll, 
som han tillhör. Träffas ej heller sådan person, får handlingen lämnas till 
den söktes hyresvärd, om denne bor i samma hus, eller till annan som i hy
resvärdens ställe har tillsyn över huset och bor där. Driver den sökte rörelse 
med fast kontor och träffas han ej där under vanlig arbetstid, får hand
lingen lämnas på kontoret till någon som är anställd där.

Har handling lämnats på sätt som anges i första stycket skall meddelande 
härom sändas med posten till den sökte under hans vanliga adress.

13 §
Har annan juridisk person än staten kontor, där förvaltningen föres och 

där någon som har rätt att taga emot delgivning för den juridiska personen 
vanligen har sitt arbete, men träffas han ej på kontoret under vanlig arbets
tid, får handlingen lämnas på kontoret till någon som är anställd där. Skall 
delgivning ske med kommun, får handlingen även eljest lämnas på kontor, 
där förvaltningen föres, om någon som äger mottaga delgivning för kommu
nen ej träffas på kontoret under vanlig arbetstid.

Har handling lämnats på sätt som anges i första stycket skall meddelande 
härom sändas med posten till den juridiska personen under dess vanliga 
adress.

Har juridisk person kontor som avses i första stycket får delgivning med 
företrädare icke ske enligt 12 §.
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14 §
Den till vilken handlingen lämnats enligt 12 eller 13 § skall tillse att hand

lingen kommer den sökte till handa så snart det kan ske. Han skall erinras 
därom, när handlingen lämnas till honom.

Kungörelsedelgivning m. m.

15 §
Saknar den som sökes för delgivning känt hemvist och kan det ej klar

läggas var han uppehåller sig, sker delgivningen genom kungörelse.
. Har den sökte känt hemvist inom riket men träffas varken han eller någon 
som handlingen kan lämnas till enligt 12 § och kan det ej klarläggas var 
han uppehåller sig, får kungörelsedelgivning användas, om det finns an
ledning antaga att den sökte avvikit eller på annat sätt håller sig undan. 
Myndigheten kan i stället besluta, att handlingen skall i slutet kuvert lämnas 
i den söktes hemvist eller, om detta ej kan ske, fästas på dörren till hans 
bostad.

16 §
Delgivning med en obestämd krets personer sker genom kungörelse. Kun

görelsedelgivning får också användas, om ett stort antal personer skall del
ges och det skulle innebära större kostnad och besvär än som är försvarligt 
med hänsyn till ändamålet med delgivningen att överbringa handlingen eller 
meddelande enligt 6 § andra stycket till envar av dem.

Företrädes delägare eller medlemmar som avses i 10 § ej av känd sty
relse eller förvaltare och finns ej heller någon sammankallande, får kungö
relsedelgivning användas, om delägarna eller medlemmarna är fler än tio.

17 §
Kungörelsedelgivning sker genom att handlingen hålles tillgänglig viss tid 

hos myndigheten eller på plats, som myndigheten bestämmer, och genom att 
meddelande härom och om handlingens huvudsakliga innehåll införes i 
lämplig tidning inom sju dagar från beslut om kungörelsedelgivning. Är in
förande i tidning uppenbarligen meningslöst, får meddelandet i stället anslås 
i myndighetens lokal inom samma tid. Detta förfarande får också användas, 
om kungörelsedelgivning enligt 15 § ägt rum och därefter ny delgivning skall 
ske i samma mål eller ärende.

Meddelande som avses i första stycket bör även anslås på kommunens an
slagstavla i den kommun som med hänsyn till ändamålet med delgivningen 
finnes lämplig, om det kan antagas att den som sökes för delgivning därige
nom nås av meddelandet.

I fall som avses i 16 § sändes dessutom meddelande med posten till någon 
eller några av de personer som sökes för delgivning under deras vanliga 
adresser för att vara tillgängligt för alla dem som avses med delgivningen. 
Ingår statlig myndighet eller kommun bland dem som avses med delgivning
en, skall sådant meddelande alltid sändas till myndigheten eller kommunen.



Övriga bestämmelser

18 §
Vid delgivning får handling ej lämnas till någon som i samma mål eller 

ärende är motpart till den som skall delges handlingen.

19 §
Delgivning har skett genom att den som sökes för delgivning har mottagit 

handlingen i huvudskrift eller styrkt avskrift eller styrkt kopia oavsett på 
vilket sätt den kommit honom till handa.

Förekommer vid särskild postdelgivning eller stämningsmannadelgivning 
att den som sökes för delgivning vägrar att taga emot handlingen, anses del
givning ändå ha skett.

Delgivning skall anses ha skett
enligt 6 § andra stycket genom att handlingen är tillgänglig och medde

landet delgivits,
enligt 12 eller 13 § genom att det blivit fullgjort som föreskrives där,
enligt 15 § andra stycket sista punkten genom att handlingen lämnats i 

den söktes hemvist eller fästs på dörren till hans bostad,
enligt 17 § på sjunde dagen efter beslutet om kungörelsedelgivning under 

förutsättning att det blivit fullgjort som föreskrives i paragrafens första 
stycke.

20 §

Om föreläggande eller annat beslut meddelas vid förhandling, förhör eller 
annat sammanträde, anses delgivning därav ha skett med den som var när
varande, när beslutet meddelades. Myndigheten skall skyndsamt tillhanda
hålla utskrift av beslutet, om det begäres.

21 §

Har delgivning ej skett på sätt som sägs i denna lag, kan myndigheten för
ordna om ny delgivning. Den som i mål eller ärende vill framställa invänd
ning om att delgivning med honom ej skett på behörigt sätt skall göra detta 
så snart det kan ske.

22 §
Bestämmelserna i denna lag om delgivning av handling tillämpas även vid 

delgivning av annat än handling.
Lagen gäller i tillämpliga delar när någon på grund av föreskrift i författ

ning har att, utan samband med mål eller ärende, ombesörja delgivning. 
I fall som avses i 15 eller 16 § skall han påkalla biträde hos länsstyrelsen 
som föranstaltar om delgivning på hans bekostnad.

23 §
För varje kommun skall finnas en eller flera stämningsmän. Stämnings- 

man förordnas av länsstyrelsen. Det åligger länsstyrelsen att föra förteck
ning över stämningsmän inom länet.

24 §
Intyg av stämningsmän gäller som fullt bevis att delgivning skett på sätt 

som anges i intyget. Samma vitsord tillkommer intyg av nämndeman, nota-
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rius publicus, tjänsteman vid svensk utlandsmyndighet, åklagare, polisman, 
utmätningsman och exekutiv tjänsteman som är underställd utmätnings
man. Detsamma gäller intyg som utfärdas av tjänsteman vid postverket en
ligt bestämmelser som Konungen meddelar, och intyg som utfärdas enligt 
särskilda föreskrifter om anslag på kommunens anslagstavla.

Intyg att delgivning skett på utrikes ort skall gälla som fullt bevis att 
delgivning skett på sätt som anges i intyget, om intygs givar ens behörighet 
styrkes av tjänsteman vid svensk utlandsmyndighet. Intyg om delgivning på 
utrikes ort gäller som fullt bevis även utan sådant bestyrkande som nyss 
nämnts, om detta följer av överenskommelse med främmande stat.

25 §
Part, sökande eller annan sakägare är ej skyldig att bekosta delgivning 

som sker genom myndighets försorg.
Skall annan än myndighet ombesörja delgivning, får han anlita stäm- 

ningsman eller, om delgivningen skall ske på utrikes ort, påkalla biträde 
därmed i utrikesdepartementet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till bestämmelse 
som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya be
stämmelsen. I fråga om bestämmelse som avser kallelse, föreläggande eller 
annan underrättelse äger lagen tillämpning, om det med hänsyn till syftet 
med bestämmelsen framgår att delgivning bör ske.

Sådant förordnande att tills vidare vara stämningsman som meddelats 
före lagens ikraftträdande gäller till dess att länsstyrelsen bestämmer annat.

2) Förslag 
till 

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Härigenom förordnas i fråga om rättegångsbalken,
dels att 33 kap. 9—27 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 32 kap. 2 § och 33 kap. 4—8 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
32 KAP.

2 §.
Då kallelse till förhandling eller 

annat rättens beslut skall delgivas 
genom parts försorg, förelägge rät
ten parten viss tid, inom vilken del-
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(Nuvarande lydelse)
givning sist skall hava skett och be
vis därom skall hava inkommit till 
rätten.

Avser delgivningen stämning eller 
vade-, besvärs- eller revisionsinlaga 
och har ej, då rätten företager må
let, till denna inkommit bevis, att 
delgivning skett inom föreskriven 
tid och på sätt i 33 kap. stadgas, 
samt ej heller motparten inställt sig 
eller avgivit svaromål, genmäle eller 
förklaring, vare partens talan för
fallen; underrättelse härom skall in
tagas i rättens föreläggande. Inkom
mer i annat fall än nu sagts ej inom 
föreskriven tid bevis om delgivning, 
äge rätten förordna om ng delgiv
ning.

(Föreslagen lydelse)

Skall stämning eller vade-, be
svärs- eller revisionsinlaga delgivas 
genom parts försorg och har ej, då 
rätten företager målet, till denna in
kommit bevis, att delgivning skett 
inom föreskriven tid och på före
skrivet sätt, samt ej heller motpar
ten inställt sig eller avgivit svaro
mål, genmäle eller förklaring, vare 
partens talan förfallen. Underrättel
se härom skall intagas i rättens fö
reläggande om delgivningen.

33 KAP.

4 §.!
Om delgivning i allmänhet är särskilt stadgat.

5 §•
Tredskodom delgives genom rättens försorg endast
om den innebär att intecknad fordran fastställes till betalning ur fast 

egendom, tomträtt eller vattenfallsrätt,
om den paiå som yrkat tredskodomen begär det, eller
om part åtnjutit fri rättegång.

6 §•
Vad i 5, 12 och 15 §§ delgivningslagen (1970: 000) är stadgat gälle ej del

givning av stämning i brottmål.
Stämning i tvistemål må ej delgivas enligt 12 § delgivningslagen med 

mindre anledning förekommer att den sökte avvikit eller eljest håller sig un
dan.

7 §•
Har någon hos nedre justitierevisionen skriftligen anmält ombud, som 

äger för honom mottaga stämning eller annan handling, må i den omfatt
ning anmälan avser delgivning ske med ombudet.

Anmälan må göras endast av den som, då anmälan sker, äger hemvist 
inom riket och skall avse viss tid ej överstigande tre år. Såsom ombud må 
endast den anmälas, som äger hemvist inom riket. Vid anmälan skall om
budets postadress uppgivas. Sker ändring däri, skall anmälan därom göras.

År någon enligt denna paragraf behörig att mottaga delgivning för annan, 
äge vad i 5 och 15 §§ delgivningslagen är stadgat icke tillämpning å delgiv
ning med denne, med mindre delgivning med ombudet enligt 7 eller 12 § del
givningslagen ej kan ske.

1 Senaste lydelse 1949:247.
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8 §•
Har part, som saknar hemvist inom riket, ej hos rätten uppgivit ombud, 

som äger att för parten mottaga delgivning i målet, förelägge rätten honom, 
då han första gången för talan, att för sig ställa sådant ombud och göra an
mälan därom hos rätten. Underlåter han det, må delgivning med honom 
ske genom att handlingen med posten sändes till honom under hans senaste 
kända adress.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

3) Förslag 
till 

Lag
om ändring i ärvdabalken

Härigenom förordnas, att 16 kap. 5 § och 25 kap. 4 § ärvdabalken skall 
ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
16 KAP.

5
Undandrager sig arvinge eller tes- 

tamentstagare att giva tillkänna hu
ruvida han vill göra anspråk på arv 
eller på rätt enligt testamentet, äger 
rätten förelägga honom att göra sin 
rätt gällande inom sex månader från 
det föreläggandet blev honom till
ställt i huvudskrift eller besannad 
avskrift.

Sådant föreläggande-------------------- -

§•
Undandrager sig arvinge eller tes- 

tamentstagare att giva tillkänna hu
ruvida han vill göra anspråk på arv 
eller på rätt enligt testamentet, äger 
rätten förelägga honom att göra sin 
rätt gällande inom sex månader från 
det föreläggandet delgavs honom. 
Delgivning får ej ske enligt 12— 
15 §§ delgivningslagen (1970: OOO). 

-------sin rätt.

25 KAP.
4 §•

Är sådan----------- ------------rätten tillkänna.
Genom rättens försorg skall kun

görelsen ofördröj ligen införas i all
männa tidningarna och tidning 
inom orten, så ock avsändas till pas
torsämbetet i den församling, där 
den bortovarande senast haft hem
vist inom riket, för uppläsande i kyr
kan så snart ske kan.

Genom rättens försorg skall kun
görelsen ofördröj ligen införas i all
männa tidningarna och i en eller fle
ra tidningar inom orten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.
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4) Förslag 
till

Lag

om ändring i lagen (1925:221) om bulvanförhållande i fråga om fast
egendom

Härigenom förordnas, att 6 § lagen (1925:221) om bulvanförhållande i 
fråga om fast egendom skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)
6

Virke och stråfoder, som enligt 
denna lag dömas förbrutna, skola av 
åklagaren säljas i den ordning, som 
om utmätta lösören stadgas. Begär, 
innan frågan om förverkande slutli
gen prövats, ägaren av virke eller 
stråfoder, som tagits i beslag, att för
säljning därav skall äga rum, eller 
finner, på anmälan av åklagare, över- 
exekutor, att fara är för virkets eller 
stråfodrets förstörelse eller att kost
naden för dess förvarande skulle bli
va större än skäligt är, förordne över- 
exekutor, att godset skall säljas i den 
ordning nyss sagts; och skall i ty fall 
godsets ägare, om han är känd och 
inom riket boende, eller, där han bor 
utom riket men inom riket har känt 
ombud, som äger att för honom mot
taga stämning och avgiva svaromål, 
ombudet genom åklagarens försorg 
bevisligen underrättas om auktionen 
minst åtta dagar innan den hålles. 
Anmälan, varom här ovan sägs, skall 
vara åtföljd av fullständig, av två 
trovärdiga personer styrkt förteck
ning, utvisande godsets mängd och 
beskaffenhet.

Sälj es i-------------------------------mots'

(Föreslagen lydelse)
§•

Virke och stråfoder, som enligt 
denna lag dömas förbrutna, skola av 
åklagaren säljas i den ordning, som 
om utmätta lösören stadgas. Begär, 
innan frågan om förverkande slutli
gen prövats, ägaren av virke eller 
stråfoder, som tagits i beslag, att för
säljning därav skall äga rum, eller 
finner, på anmälan av åklagare, över- 
exekutor, att fara är för virkets eller 
stråfodrets förstörelse eller att kost
naden för dess förvarande skulle bli
va större än skäligt är, förordne 
överexekutor, att godset skall säljas 
i den ordning nyss sagts; och skall i 
ty fall godsets ägare, om han är känd 
och inom riket boende, eller, där han 
bor utom riket men inom riket har 
känt ombud, som äger att för honom 
mottaga stämning och avgiva sva
romål, ombudet genom åklagarens 
försorg delgivas underrättelse om 
auktionen minst åtta dagar innan 
den hålles. Anmälan, varom här ovan 
sägs, skall vara åtföljd av fullstän
dig, av två trovärdiga personer styrkt 
förteckning, utvisande godsets 
mängd och beskaffenhet.

arande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.
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5) Förslag 
till

Lag
om ändring i lagen (1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom

Härigenom förordnas, att 2 kap. 38 § och 3 kap. 8 § lagen (1907: 36 s. 1) 
om nyttjanderätt till fast egendom skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

2 KAP.

38
Uppsägning av arrendeavtal skall 

ske skriftligen eller med vittnen, där 
ej skriftligt erkännande om uppsäg
ningen lämnas.

Vad i 11 kap. 11—19 §§ rätte
gångsbalken stadgas angående stäm
ning skall äga motsvarande tillämp
ning i fråga om uppsägning. Är nå
gon satt att å jordägarens vägnar 
uppbära arrende, vare uppsägning, 
som hos honom sker, lika gill, som 
hade den skett hos jordägaren själv.

Träffas ej den, vilken för uppsäg
ning sökes, i sitt hemvist, varde upp
sägningen i rekommenderat brev un
der hans vanliga adress avlämnad å 
posten samt skriftlig underrättelse 
om uppsägningen meddelad hans 
husfolk, om sådant finnes; skolande 
uppsägningen anses hava skett, när 
vad sålunda föreskrivits blivit full
gjort.

Har jordägare-------------------------■ —
Stämning, däri------- ------- ------------- 3

§•*
Uppsägning av arrendeavtal skall 

ske skriftligen eller med vittnen, där 
ej skriftligt erkännande om uppsäg- 
sägningen lämnas. År någon satt att 
å jordägarens vägnar uppbära arren
de, vare uppsägning, som hos ho
nom sker, lika gill, som hade den 
skett hos jordägaren själv.

Skriftlig uppsägning skall delgi
vas den som sökes för uppsägning, 
dock utan tillämpning av 12—15 §§ 
delgivningslagen (1970: 000).

Träffas ej den som sökes i sitt 
hemvist, varde uppsägningen i re
kommenderat brev under hans van
liga adress avlämnad å posten samt 
skriftlig underrättelse om uppsäg
ningen meddelad hans husfolk, om 
sådant finnes; skolande uppsägning
en anses hava skett, när vad sålunda 
föreskrivits blivit fullgjort.

------- allmänna tidningarna.
icke iakttagits.

3 KAP.
8 §.2

Uppsägning skall vara skriftlig, Uppsägning skall vara skriftlig, 
om hyresförhållandet varat längre om hyresförhållandet varat längre

1 Senaste lydelse 1939: 364.
2 Senaste lydelse 1968: 346.
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(Nuvarande Igdelse)

än nio månader i följd vid den tid
punkt till vilken uppsägningen sker. 
Uppsägningen behöver dock ej vara 
skriftlig, om hyresgästen lämnar 
skriftligt erkännande om uppsäg
ningen.

Bestämmelserna i 33 kap. 16— 
19 §§ rättegångsbalken om delgiv
ning äger motsvarande tillämpning 
i fråga om uppsägning. Uppsägning 
får ske hos den som är behörig att 
mottaga hyra på hyresvärdens väg
nar.

Träffas ej den som sökes för upp
sägning i sitt hemvist, får uppsäg
ningen sändas i rekommenderat 
brev under hans vanliga adress. Ett 
exemplar av uppsägningen skall 
dessutom lämnas antingen i den sök
tes bostad till vuxen medlem i det 
hushåll som han tillhör eller, om han 
driver rörelse med fast kontor, på 
kontoret till någon som är anställd 
där. Påträffas icke någon som nu 
angivits, skall uppsägningen i stället 
läggas i den söktes postlåda, om så
dan finns. Uppsägning har skett när 
vad nu angivits blivit fullgjort.

Har hyresvärd -— ---------------------—-
Stämningsansökan med----------------

(Föreslagen lydelse)

än nio månader i följd vid den tid
punkt till vilken uppsägningen sker. 
Uppsägningen behöver dock ej vara 
skriftlig, om hyresgästen lämnar 
skriftligt erkännande om uppsäg
ningen. Uppsägning får ske hos den 
som är behörig att mottaga hyra på 
hyresvärdens vägnar.

Skriftlig uppsägning skall delgi
vas den som sökes för uppsägning, 
dock utan tillämpning av 12—15 §§ 
delgivningslagen (1970: 000).

Träffas ej den som sökes i sitt 
hemvist, får uppsägningen sändas i 
rekommenderat brev under hans 
vanliga adress. Ett exemplar av upp
sägningen skall dessutom lämnas an
tingen i den söktes bostad till vuxen 
medlem i det hushåll som han till
hör eller, om han driver rörelse med 
fast kontor, på kontoret till någon 
som är anställd där. Påträffas icke 
någon som nu angivits, skall upp
sägningen i stället läggas i den söktes 
postlåda, om sådan finns. Uppsäg
ning har skett när vad nu angivits 
blivit fullgjort.

------------Post- och Inrikes Tidningar.
------- — behörig ordning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.



Första lagutskottets utlåtande nr 17 år 1970 15

6) Förslag 
till 

Lag
om ändring i lagen (1968:349) om hyresnämnder

Härigenom förordnas, att 19 § lagen (1968: 349) om hyresnämnder skall 
ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

Inlaga, kallelse, föreläggande, be
slut eller annan handling, som en
ligt bestämmelse i denna lag eller el
jest skall tillställas part, delges ho
nom genom hyresnämndens försorg. 
Begär part att själv få ombesörja 
delgivning, får det dock anförtros 
honom, om det kan ske utan olä
genhet.

Delgivning genom nämndens för
sorg sker i enlighet med vad som 
gäller om delgivning i mål och ären
den vid domstol. Om beslut är så
dant som avses i 15 § andra stycket, 
skall dock beslutet delges part som 
beslutet gått emot, på samma sätt 
som stämning i tvistemål.

(Föreslagen lydelse)
19 §.

Skall inlaga, kallelse, föreläggan
de, beslut eller annan handling en
ligt bestämmelse i denna lag eller 
eljest tillställas part, sker det genom 
delgivning.

Om beslut är sådant som avses i 
15 § andra stycket, skall beslutet 
delges part som beslutet gått emot, 
på samma sätt som stämning i tvis
temål.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.
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7) Förslag 
till 

Lag
om ändring i lagen (1925:334) om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare 

att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område

Härigenom förordnas, att 6 § lagen (1925: 334) om rätt i vissa fall för 
nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område skall
ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)
6

Har ansökan —- --------------------------
I fråga om kungörelse angående 

förrättningen, jordägarens och nytt
janderätt shavar ens kallande till den
samma ävensom andra underrättel
ser om förrättningen skola de i 3 
kap. 1 § första, andra och tredje 
styckena samt 2 § av lagen om del
ning av jord å landet meddelade 
stadgandena äga motsvarande till- 
lämpning, dock med iakttagande att 
kungörelsen städse skall införas i 
ortstidning och att den skall inne
hålla, att de, vilkas rätt är beroende 
av förrättningen, äga att därvid till- 
städeskomma och bevaka sin rätt. 
Rörer ansökan mark som ingår i 
stadsplan eller byggnadsplan, skall 
kallelsen jämväl tillställas byggnads
nämnden eller sakkunnig enligt 
101 § byggnadsstadgan. Rör er ansö
kan mark, som är samfälld för flera 
fastigheter med skilda ägare, och 
finnes för samfälligheten känd sty
relse eller annan, som är satt att den 
förvalta, erfordras ej kallelse till de 
särskilda delägarna i samfälligheten, 
utan må kallelsen översändas till le
damot av styrelsen eller till förval
taren; och vare denne, där han ej 
äger att själv föra talan för samfäl
ligheten, delägarna ansvarig för att 
kallelsen tillställes någon, som äger

(Föreslagen lydelse)

§•*
eller orten.

I fråga om kungörelse angående 
förrättningen, jordägarens och nytt- 
janderättshavarens kallande till den
samma ävensom andra underrättel
ser om förrättningen skola de i 3 
kap. 1 § första, andra och tredje 
styckena samt 2 § av lagen om del
ning av jord å landet meddelade 
stadgandena äga motsvarande till- 
lämpning, dock med iakttagande att 
kungörelsen städse skall införas i 
ortstidning och att den skall inne
hålla, att de, vilkas rätt är beroende 
av förrättningen, äga att därvid till- 
städeskomma och bevaka sin rätt. 
Rörer ansökan mark som ingår i 
stadsplan eller byggnadsplan, skall 
kallelsen jämväl tillställas bygg
nadsnämnden eller sakkunnig enligt 
101 § byggnadsstadgan. Rörer ansö
kan mark, som är samfälld för flera 
fastigheter med skilda ägare, må 
10 § eller 16 § andra stycket och 17 § 
delgivningslagen (1970: 000) tilläm
pas vid kallelse till de särskilda del
ägarna i samfälligheten, oavsett att 
nämnda lag ej är tillämplig i övrigt.

1 Senaste lydelse 1950:212.
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

behörighet härtill, eller, om sådan 
ej finnes, kommer till delägarnas 
kännedom. Finnes ej känd styrelse 
eller förvaltare och är marken sam
fälld för flera än tio fastigheter med 
skilda ägare må kallelsen sändas till 
en av delägarna att vara för dem alla 
tillgänglig; därjämte skall underrät
telse om förrättningen, såframt fas
tighet, som står under allmän myn
dighets vård och inseende, har del i 
samfälligheten, tillställas Konungens 
Befallningshavande samt, där stad, 
köping eller municipalsamhålle år 
delägare däri, översändas till den 
person eller myndighet, på vilken 
det ankommer att sammankalla 
dem, som i avseende å talans utfö
rande hava att för menigheten be
sluta. Delgives kallelse på sätt, som 
sist nämnts, skall uppgift om vil
ken delägare kallelsen tillställts in
tagas i kungörelsen om förrättning
en, och skall kungörelsen anslås i 
socken- eller rådstugan eller å an
nan lämplig plats inom kommunen.

Besväras marken ---------------------------------- allmänna tidningarna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

8) Förslag 
till 
Lag

om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

Härigenom förordnas, att 25, 31, 44 och 52 §§ lagen (1933: 269) om ägo- 
fred skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
25 §.

1 fråga —---- -------------- ----------- --------------------- och länsstyrelsen.
Är uppenbart, vilka äro sakägare, Är uppenbart, vilka äro sakägare, 

må, utan hinder av att kallelse och må, utan hinder av att kallelse och 
kungörelse ej verkställts i den ord- kungörelse ej verkställts i den ord-

2 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 9 samt. 1 avd. Nr 17
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(Nuvarande lydelse)
ning, som i första stycket avses, för
rättningen företagas, där samtliga 
sakägare infinna sig eller av förrätt- 
ningsmannen blivit minst fjorton da
gar förut bevisligen kallade till för
rättningen.

31
Är sakägare —----------------------------
Äro sakägarna å någon sida flera 

än tio, skall i avseende å delgivning 
med dem vad i rättegångsbalken 
stadgas om delgivning med byalag 
äga motsvarande tillämpning.

44
Sakägares rätt att deltaga i hand- 

liavandet av samfällighetens ange
lägenheter utövas å sammanträde, 
därvid envar av sakägarna äger röst
rätt efter det andelstal, som är be
stämmande för hans delaktighet i 
kostnaderna för det arbete, som ålig
ger samfälligheten. Kallelse till sam
manträde skall, där ej i gällande 
stadgar annorlunda bestämts, an
tingen skriftligen delgivas samtliga 
sakägare minst en vecka före sam
manträdet eller ock minst fjorton 
dagar därförut kungöras såväl i kyr
kan för den eller de församlingar, 
där stängslet eller betesmarken är, 
som ock i minst en av ortens tidning
ar. Beträffande sådant sammanträde 
skall i övrigt vad i 3 kap. 22 § vatten
lagen är föreskrivet i tillämpliga de
lar lända till efterrättelse.

52
Finner någon å sina ägor annans 

hem djur, som dit olovligen inkom
mit, äge han intaga djuret. Dock vare 
han pliktig att om intagningen ge
nast underrätta djurets ägare eller, 
om han är frånvarande, den som är 
satt i hans ställe. Är ägaren ej känd, 
åligge intagaren att ofördröjligen 
låta kungöra intagningen i kyrkan 
för den församling, där intagningen

(Föreslagen lydelse)
ning, som i första stycket avses, för
rättningen företagas, där samtliga 
sakägare infinna sig till förrättning
en eller delgivning av kallelse å sak
ägarna skett minst fjorton dagar 
före förrättningen.

§•>

—-:--------- r Övriga sakägare.

§■
Sakägares rätt att deltaga i hand- 

havandet av samfällighetens angelä
genheter utövas ä sammanträde, där
vid envar av sakägarna äger rösträtt 
efter det andelstal, som är bestäm
mande för hans delaktighet i kostna
derna för det arbete, som åligger sam
fälligheten. Kallelse till sammanträ
de skall, där ej i gällande stadgar 
annorlunda bestämts, antingen del
givas samtliga sakägare minst en 
vecka före sammanträdet eller ock 
minst fjorton dagar därförut anslås 
på kommunens anslagstavla i den 
eller de kommuner, där stängslet el
ler betesmarken är, och införas i 
minst en av ortens tidningar. Beträf
fande sådant sammanträde skall i 
övrigt vad i 3 kap. 22 § vattenlagen 
är föreskrivet i tillämpliga delar län
da till efterrättelse.

§•

Finner någon å sina ägor annans 
hem djur, som dit olovligen inkom
mit, äge han intaga djuret. Dock 
vare han pliktig att om intagningen 
genast underrätta djurets ägare eller, 
om han är frånvarande, den som är 
satt i hans ställe. Är ägaren ej känd, 
skall intagaren ofördröjligen låta an
slå kungörelse om intagningen på 
kommunens anslagstavla i den kom-

‘Senatse lydelse!946:837.
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
skett, samt i en å orten spridd tid- mun, där intagningen skett, samt in- 
ning. föra meddelande om intagningen i

en å orten spridd tidning.
Den, som------ --------------- — —-------— nyttja djuret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

9) Förslag 
till 

Lag
om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar

Härigenom förordnas, att 24 § lagen (1952: 166) om häradsallmänningar 
skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
24 §.

Allmänningsstyrelse äge------------------- företräda delägarna.
Angående befogenhet för styrelse

ledamot att för delägarna mottaga 
delgivning skall vad i 33 kap. 17 § 
rättegångsbalken är stadgat äga mot
svarande tillämpning.

Vill styrelsen —------------------- — —------------ å stämman.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

10) Förslag 
till 

Lag
om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och

Dalarna

Härigenom förordnas, att 23 § lagen (1952: 167) om allmänningsskogar i 
Norrland och Dalarna skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
23 §.

Allmänningsstyrelse, ekonominämnd---------- företräda delägarna.
Angående befogenhet för styrelse- 

eller nämndledamot att för delägar
na mottaga delgivning i angelägen- 

2f Bihang till riksdagens protokoll 1970. 9 samt. 1 avd. Nr 17
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
heter rörande egendom som styrelsen 
eller nämnden förvaltar skall vad i 
33 kap. 17 § rättegångsbalken är 
stadgat äga motsvarande tillämp
ning.

Vill styrelsen------------------- —--------å stämman.

Första lagutskottets utlåtande nr 17 år 1970

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

11) Förslag 
till 

Lag
om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske

Härigenom förordnas, att 31 och 41 
skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)
31

Kan överenskommelse ej träffas 
eller fullgöres ej åtagande i överens
kommelse, skall fiskeritjänsteman- 
nen anmäla förhållandet till länssty
relsen och därvid angiva vilka före
skrifter rörande fiskets bedrivande 
som enligt hans uppfattning böra 
meddelas för avhjälpande av van
skötseln. Då sådan anmälan skett, 
skall länsstyrelsen därom underrätta 
sakägare som sägs i 30 § med före
läggande av viss tid, inom vilken 
yttrande i ärendet må avgivas. Un
derrättelsen skall delgivas sakägare 
på sätt om delgivning i rättegång är 
stadgat.

Sedan yttrande inkommit eller ti
den för avgivande av yttrande gått 
till ända, må länsstyrelsen fastställa 
de föreskrifter rörande fiskets be
drivande som finnas nödiga för av
hjälpande av vanskötseln (fiskeri- 
plan). Vid planens utformning skall 
hänsyn tagas till det särskilda in
tresse som sakägare kan hava att 
själv få bedriva fiske inom visst om-

§§ lagen (1950: 596) om rätt till fiske

(Föreslagen lydelse)
§•

Kan överenskommelse ej träffas 
eller fullgöres ej åtagande i överens
kommelse, skall fiskeritjänsteman- 
nen anmäla förhållandet till länssty
relsen och därvid angiva vilka före
skrifter rörande fiskets bedrivande 
som enligt hans uppfattning böra 
meddelas för avhjälpande av van
skötseln. Då sådan anmälan skett, 
skall länsstyrelsen därom underrätta 
sakägare som sägs i 30 § med före
läggande av viss tid, inom vilken ytt
rande i ärendet må avgivas. Under
rättelsen skall delgivas sakägare.

Sedan yttrande inkommit eller ti
den för avgivande av yttrande gått 
till ända, må länsstyrelsen fastställa 
de föreskrifter rörande fiskets bedri
vande som finnas nödiga för av
hjälpande av vanskötseln (fiskeri- 
plan). Vid planens utformning skall 
hänsyn tagas till det särskilda in
tresse som sakägare kan hava att 
själv få bedriva fiske inom visst om-
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(Nuvarande lydelse)

råde, under viss årstid eller efter 
visst slags fisk. Fiskeriplan skall 
avse viss tid, högst tio år, och, sedan 
länsstyrelsens beslut kungjorts i 
den ordning 41 § stadgar, gälla jäm
väl mot ny sakägare. Vid faststäl
lande av fiskeriplan äger länsstyrel
sen stadga vite för underlåtenhet att 
följa planen.

Beslut om

(Föreslagen lydelse)
råde, under viss årstid eller efter 
visst slags fisk. Fiskeriplan skall 
avse viss tid, högst tio år, och, sedan 
länsstyrelsens beslut delgivits i den 
ordning 41 § stadgar, gälla jämväl 
mot ny sakägare. Vid fastställande 
av fiskeriplan äger länsstyrelsen 
stadga vite för underlåtenhet att föl
ja planen, 
är o.därtill

41 §.i
Då beslut som länsstyrelse med

delar enligt denna lag angår så många 
att avskrift av beslutet ej lämpligen 
kan tillställas envar av dem, skall 
beslutet kungöras i kyrkan för den 
eller de församlingar, där fiskevatt
net är beläget, samt tillika anslås i 
länsstyrelsens lokal och på statsver
kets bekostnad tillkännagivas i läns- 
kungörelserna ävensom i en eller 
flera tidningar inom orten; delgiv
ning skall anses hava skett den dag 
då kungörandet i kyrka ägde rum.

Är någon — -------— — —--------sådant beslut.
Beslut, som —-------—-------------omedelbar efterrättelse.

Då beslut som länsstyrelse med
delar enligt denna lag angår så många 
att avskrift av beslutet ej lämpligen 
kan tillställas envar av dem, skall 
delgivning ske enligt 17 § delgiv
ningslagen (1970: 000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

12) Förslag 
till 

Lag

om ändring i lagen (1960:130) om fiskevårdsområden

Härigenom förordnas, att 18 § lagen (1960: 130) om fiskevårdsområden 
skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)
18

Förrättningsmannen skall------------
Varje delägare med känt hemvist 

inom riket skall delgivas kallelsen.
1 fråga om delgivningen gäller i till
lämpliga delar vad som föreskrives 
i rättegångsbalken om delgivning av

1 Senaste lydelse 1955:42.
2 Senaste lydelse 1969: 337.

(Föreslagen lydelse)
§-2

----------- till detta.
Varje delägare med känt hemvist 

inom riket skall delgivas kallelsen. 
Träffas ej delägaren eller någon till 
vilken kallelsen må överlämnas och 
kan ej heller upplysning vinnas var
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(Nuvarande lydelse)
annan handling än stämning. Träf
fas ej delägaren eller någon till vil
ken kallelsen må överlämnas och kan 
ej heller upplysning vinnas var del
ägaren uppehåller sig, är det såvitt 
avser honom tillräckligt att kungö
relse om sammanträdet sker såsom 
angives i 31 §. Delägare med känt 
hemvist utom riket skall tillställas 
kallelsen med posten. Om delägares 
hemvist ej är känt eller det kan an
tagas att ytterligare delägare finnes 
utöver dem som äro kända, skall 
kungörelse om sammanträdet ske på 
sätt nyss sagts.

Kallelse till ——

(Föreslagen lydelse)
delägaren uppehåller sig, är det så
vitt avser honom tillräckligt att kun
görelse om sammanträdet sker så
som angives i 31 §. Delägare med 
känt hemvist utom riket skall till
ställas kallelsen med posten. Om del
ägares hemvist ej är känt eller det 
kan antagas att ytterligare delägare 
finnes utöver dem som äro kända, 
skall kungörelse om sammanträdet 
ske på sätt nyss sagts.

ordning utlysts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

13) Förslag 
till

Lag
om ändring i vattenlagen (1918:523)

Härigenom förordnas, att 3 kap. 18 § och 10 kap. 38 och 65 §§ vattenlagen 
(1918: 523) skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
3 KAP.

18 §.
Styrelsen för — —--------------- företräda deltagarna.
Angående befogenhet för styrelse

ledamot att mottaga stämning i mål, 
som rör företaget, så ock annat 
meddelande i fråga om företaget 
skall vad i 11 kap. 15 § rättegångs
balken är stadgat äga motsvarande 
tillämpning.

10 KAP.
38 §d

Efter samråd---------------------- ortens tidningar.
Är företaget av mindre omfatt- Är företaget av mindre omfatt

ning och berör det uppenbarligen ning och berör det uppenbarligen 
förutom sökanden allenast viss eller förutom sökanden allenast viss eller

1 Senaste lydelse 1961:543.
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(Nuvarande lydelse)
vissa sakägare, vare kungörelse, som 
nu sagts, icke erforderlig; dock skall 
underrättelse om tid och ställe för 
sammanträdet sist å åttonde dagen 
förut delgivas sådan sakägare i den 
för stämning stadgade ordning.

I kungörelse —

(Föreslagen lydelse)
vissa sakägare, vare kungörelse, som 
nu sagts, icke erforderlig; dock skall 
underrättelse om tid och ställe för 
sammanträdet sist å åttonde dagen 
förut delgivas sådan sakägare.

-— ersättning därför.

65
Förrättningen skall----------------------
Varder nytt sammanträde av nö

den, skall besked om tiden och stäl
let därför meddelas innan samman
trädet avslutas. Kan till följd av laga 
hinder tiden för sammanträdet ej ge
nast utsättas eller sammanträde ej 
å utsatt tid hållas, skall om tiden 
och stället för det nya sammanträ
det utfärdas kungörelse i den ord
ning, som i 38 § sägs, eller ock sist 
å åttonde dagen förut i den för stäm
ning stadgade ordning samtliga sak
ägare kallas till sammanträdet. Ett 
exemplar av kungörelsen skall, då 
enligt 39 § föreskrift meddelats om 
handlingars tillhandahållande, oför
dröj ligen översändas till de härför 
bestämda ställen.

Finnes under förrättningens fort
gång saken angå fastighet, som ej 
på sätt i 38 § är föreskrivet angivits 
i förut utfärdad kungörelse om för
rättningen, och har ej ägare och 
känd nyttjanderättshavare till den 
fastighet ändock tillstädeskommit, 
åligge förrättningsmannen att där
om utfärda kungörelse med tillkän
nagivande vad ägare till sådan fas
tighet så ock nyttjanderättshavare, 
där dennes rätt är i fråga, har att 
iakttaga för bevakande av talan vid 
sammanträde ävensom att till sak
ägare, som nu nämnts, avsända un
derrättelse på sätt i 8 § stadgas. Kun
görelsen skall minst fjorton dagar 
före sammanträdet införas i en eller 
flera av ortens tidningar. Har enligt 
39 § meddelats föreskrift om hand
lingars tillhandahållande, skall ett

§-x
- och avslutas.

Varder nytt sammanträde av nö
den, skall besked om tiden och stäl
let därför meddelas innan samman
trädet avslutas. Kan till följd av 
laga hinder tiden för sammanträdet 
ej genast utsättas eller sammanträde 
ej å utsatt tid hållas, skall kungö
relse om tiden och stället för det nya 
sammanträdet utfärdas i den ord
ning, som i 38 § sägs, eller ock kal
lelse till sammanträdet delgivas 
samtliga sakägare sist å åttonde da
gen förut. Ett exemplar av kungö
relsen skall, då enligt 39 § föreskrift 
meddelats om handlingars tillhanda
hållande, ofördröj ligen översändas 
till de härför bestämda ställen.

Finnes under förrättningens fort
gång saken angå fastighet, som ej på 
sätt i 38 § är föreskrivet angivits i 
förut utfärdad kungörelse om för
rättningen, och har ej ägare och 
känd nyttjanderättshavare till den 
fastighet ändock tillstädeskommit, 
åligge förrättningsmannen att där
om utfärda kungörelse med tillkän
nagivande vad ägare till sådan fas
tighet så ock nyttjanderättshavare, 
där dennes rätt är i fråga, har att 
iakttaga för bevakande av talan vid 
sammanträde ävensom att till sak
ägare, som nu nämnts, avsända un
derrättelse på sätt i 8 § stadgas. Kun
görelsen skall minst fjorton dagar 
före sammanträdet införas i en eller 
flera av ortens tidningar. Har enligt 
39 § meddelats föreskrift om hand
lingars tillhandahållande, skall ett

1 Senaste lydelse 1961:543.
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(Nuvarande lydelse)
exemplar av kungörelsen ofördröj li
gen översändas till de härför bestäm
da ställen. Är uppenbarligen fråga 
allenast om viss eller vissa sakäga
res hörande, vare kungörelse och 
underrättelse, som nu sagts, dock 
icke erforderliga, såframt sådan sak
ägare i den för stämning stadgade 
ordning kallas till sammanträde sist 
å åttonde dagen förut.

Har sammanträde ej på sätt ovan 
sagts tillkännagivits, vare dock så
dant tillkännagivande ej av nöden, 
där alla sakägare komma tillstädes 
eller de uteblivna i den för stämning 
stadgade ordning sist å åttonde da
gen förut kallats till sammanträdet.

(Föreslagen lydelse)
exemplar av kungörelsen ofördröj li
gen översändas till de härför bestäm
da ställen. Är uppenbarligen fråga 
allenast om viss eller vissa sakäga
res hörande, vare kungörelse och 
underrättelse, som nu sagts, dock 
icke erforderliga, såframt sådan sak
ägare delgives kallelse till samman
träde sist å åttonde dagen förut.

Har sammanträde ej på sätt ovan 
sagts tillkännagivits, vare dock så
dant tillkännagivande ej av nöden, 
där alla sakägare komma tillstädes 
eller de uteblivna delgivits kallelse 
till sammanträdet sist å åttonde da
gen förut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

14) Förslag 
till 

Lag
om ändring i lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled

Härigenom förordnas, att 46 § lagen (1919:426) om flottning i allmän 
flottled skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
46 §.

Angående befogenhet för styrelse
ledamot att för föreningen mottaga 
stämning är stadgat i rättegångsbal
ken; och skall vad i sådant avseende 
gäller äga tillämpning jämväl, då an
nat meddelande skall delgivas för
eningen.

Vill styrelsen —------------------------------ —-----------------å stämman.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.
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15) Förslag 
till 

Lag
om ändring i förordningen (1845: 50 s. 1) i avseende på handel om lösören, 

som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Härigenom förordnas, att 1, 2 och 4 §§ förordningen (1845: 50 s. 1) i av
seende på handel om lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)
1

Vill den, som tillhandlar sig lös
ören och tillåter, att desamma få i 
säljarens vård kvarbliva, att vad han 
tillhandlat sig skall fredas från ut
mätning för säljarens skuld och i 
händelse av dennes konkurs från 
boets tillgångar avskiljas, upprätte 
skriftlig avhandling om köpet, med 
förteckning å de köpta persedlarna 
och vittnens underskrift, och låte se
dermera från predikstolen i kyrkan 
uti den församling, där säljaren bor, 
å nästa söndag, då gudstjänst där
städes hålles, om samma avhandling 
uppläsa kungörelse, upptagande säl
jarens och köparens namn och yr
ken, dagen då köpeavhandlingen bli
vit uppgjord samt köpeskillingens 
belopp, över vilket uppläsande bevis 
bör tecknas å handlingen; varefter 
denna bör, om egendomen finnes i 
stad med rådhusrätt, inom åtta da
gar efter kungörandet uppvisas in
för rådhusrätten för att i dess pro
tokoll intagas samt, om egendomen 
finnes å annan ort än nu sagts, ej 
allenast inom berörda tid för lands
fiskalen i orten eller, där stadsfogde 
finnes, för stadsfogden uppvisas och 
i bestyrkt avskrift honom tillställas, 
utan ock senast inom en månad ef
ter kungörandet inför häradsrätten 
till intagande i dess protokoll före
tes.

(Föreslagen lydelse)

l1
Vill den, som tillhandlar sig lös

ören och tillåter, att desamma få i 
säljarens vård kvarbliva, att vad han 
tillhandlat sig skall fredas från ut
mätning för säljarens skuld och i 
händelse av dennes konkurs från 
boets tillgångar avskiljas, upprätte 
skriftlig avhandling om köpet med 
förteckning å de köpta persedlarna 
och vittnens underskrift. Han skall 
inom en vecka därefter i tidning 
med spridning inom den ort, där 
säljaren bor, låta införa kungörelse 
om avhandlingen med uppgift om 
säljarens och köparens namn och 
yrken, dagen då köpeavhandlingen 
blivit uppgjord samt köpeskilling
ens belopp. Avhandlingen jämte be
vis om att kungörelsen införts i tid
ning skall dels inom åtta dagar från 
den dag då kungörelsen skedde upp
visas för kronofogdemyndigheten i 
den ort där egendomen finnes, och i 
bestyrkt avskrift tillställas myndig
heten, dels inom en månad från 
samma dag företes inför tingsrätten 
i orten till intaqande i dess proto
koll.

1 Senaste lydelse 1947:470.
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(Nuvarande lydelse)
2

Rådhus- och häradsrätter böra ge
nast hos sig, till allmänhetens kän
nedom, angående uppvisade och in- 
protokollerade köpeavhandlingar, of
fentligen anslå kungörelser av ena
handa innehåll, som ovan nämnt är.

4
Utan hinder därav, att med köpe- 

avhandling om lös egendom blivit så 
förfaret, som här ovan sagt är, äge 
domaren efter omständigheterna 
pröva avhandlingens giltighet.

(Föreslagen lydelse)

l1
Tingsrätt bör genast hos sig, till 

allmänhetens kännedom, angående 
uppvisade och inprotokollerade kö
peavhandlingar, offentligen anslå 
kungörelser av enahanda innehåll, 
som ovan nämnt är.

§-2
Utan hinder därav, att med köpe- 

avhandling om lös egendom blivit 
så förfaret, som här ovan sagt är, äge 
rätten efter omständigheterna pröva 
avhandlingens giltighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971. Har kungörande i kyrka om 
lösöreköp skett före lagens ikraftträdande, gäller äldre bestämmelser be
träffande det köpet.

16) Förslag 
till 

Lag
om ändring i lagen (1895; 64) om handelsbolag och enkla bolag

Härigenom förordnas, att 17 § lagen (1895: 64) om handelsbolag och enkla 
bolag3 skall upphöra att gälla vid utgången av år 1970.

17) Förslag 
till 
Lag

om ändring i konkurslagen (1921:225)

Härigenom förordnas, att 12, 17 och 123 §§ konkurslagen (1921:225) 
skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)* (Föreslagen lydelse)
12 §.s

Upptages borgenärs---------------delgivas gäldenären.
I fråga om delgivning av konkurs- I fråga om delgivning av konkurs- 

ansökning äge vad om delgivning av ansökning äge vad om delgivning av 
stämning i tvistemål är stadgat mot- stämning i tvistemål är stadgat mot-

1 Senaste lydelse 1947: 470.
2 Senaste lydelse 1946: 840.
' Senaste lydelse av 17 § 1910: 88.
* Med nuvarande lydelse avses beträffande 12 § lydelsen enligt SFS 1969: 805 (prop. 1969:119, 

1LU 50, rskr 336).
6 Senaste lydelse 1960:162.
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
svarande tillämpning. Delgivning på 
sätt i 33 kap. 12 § första stycket rät
tegångsbalken är föreskrivet må ske 
även då gäldenären vistas å känd ort 
utom riket och delgivning eljest ej 
kan med laga verkan ske bär i riket 
samt konkursdomaren med hänsyn 
till ortens avlägsenhet eller andra 
omständigheter finner det icke skä
li gen böra krävas, att delgivningen 
verkställes utom riket. Delgivning 
skall verkställas så skyndsamt om
ständigheterna medgiva.

Sker delgivning på sätt i 33 kap. 
12 § rättegångsbalken föreskrives, 
skall konkursdomaren tillse, att gäl- 
d en är ens egendom varder satt under 
säker vård; kostnaden härför skall 
gäldas av borgenären.

17
Nu är konkursansökning gjord av 

borgenär, och dör gäldenären, utan 
att han den medgivit; har ej målet 
hänskjutits till rätten, varde döds
boet förelagt att till konkursdoma
ren inkomma med förklaring över 
ansökningen inom f j orton dagar från 
delfåendet. Medgiva, i fall då döds
bo ej står under förvaltning av bout
redningsman, ej samtliga dödsbodel
ägare ansökningen och skall förty 
densamma prövas av rätten, varde, 
där någon dödsbodelägares vistelse
ort är okänd eller dödsbodelägare 
uppehåller sig å avlägsen utrikes ort, 
sådan delägare särskilt kallad på sätt 
i 33 kap. 12 § första stycket rätte
gångsbalken sägs. Är målet, då gälde
nären dör, redan hänskjutet till rät
ten, varde dödsboet kallat att inför 
rätten yttra sig över ansökningen, 
och gälle beträffande frånvarande 
delägares kallande vad nyss sagts. 
Söker borgenär, att avliden gäldenärs 
bo skall avträdas till konkurs, skall 
i fråga om ansökningens delgivning 
med dödsboet och delägares kallande 
till rätten tillämpas vad i första och 
andra punkterna föreskrivits.

svarande tillämpning. Delgivning en
ligt 15 § första stycket delgivnings
lagen (1970:000) må ske även då 
gäldenären vistas å känd ort utom ri
ket och delgivning eljest ej kan med 
laga verkan ske här i riket samt kon
kursdomaren med hänsyn till ortens 
avlägsenhet eller andra omständig
heter finner det icke skäligen böra 
krävas, att delgivningen verkställes 
utom riket. Delgivning skall verkstäl
las så skyndsamt omständigheterna 
medgiva.

Sker delgivning enligt 15 § delgiv
ningslagen, skall konkursdomaren 
tillse, att gäldenärens egendom var
der satt under säker vård; kostnaden 
härför skall gäldas av borgenären.

§.J
Nu är konkursansökning gjord av 

borgenär, och dör gäldenären, utan 
att han den medgivit; har ej målet 
hänskjutits till rätten, varde döds
boet förelagt att till konkursdomaren 
inkomma med förklaring över an
sökningen inom fjorton dagar från 
delfåendet. Medgiva, i fall då dödsbo 
ej står under förvaltning av boutred
ningsman, ej samtliga dödsbodeläga
re ansökningen och skall förty den
samma prövas av rätten, varde, där 
någon dödsbodelägares vistelseort är 
okänd eller dödsbodelägare uppehål
ler sig å avlägsen utrikes ort, sådan 
delägare särskilt kallad enligt 15 § 
första stycket delgivningslagen. Är 
målet, då gäldenären dör, redan hän
skjutet till rätten, varde dödsboet 
kallat att inför rätten yttra sig över 
ansökningen, och gälle beträffande 
frånvarande delägares kallande vad 
nyss sagts. Söker borgenär, att avli
den gäldenärs bo skall avträdas till 
konkurs, skall i fråga om ansök
ningens delgivning med dödsboet och 
delägares kallande till rätten tilläm
pas vad i första och andra punkterna 
föreskrivits.

1 Senaste lydelse 1960:162.
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
123 S.i

Borgenär, som---------------------------
Borgenär, varom i första stycket 

förmäles, vare, där det äskas, pliktig 
att fästa sin fordran med sådan ed, 
som i 116 § sägs. Å edgången skola 
föreskrifterna i 116—119 §§ äga 
motsvarande tillämpning; dock skall 
beträffande tiden för edgångsyrkan- 
des framställande gälla, att det må 
väckas intill dess borgenären uppbu
rit betalning för sin fordran, och må 
delgivning av edgångsföreläggande 
ej ske på sätt i 33 kap. 12 § rätte
gångsbalken föreskrives. Edgångsyr- 
kandet vare förfallet, där ej under
rättelse, som i 118 § första stycket 
sägs, eller annat bevis, att edgångs
föreläggande meddelats, kommit rät
tens ombudsman tillhanda innan 
kungörelse om framläggande av slut- 
utdelningsförslag utfärdats.

Försummar borgenären---------------

i konkursen.
Borgenär, varom i första stycket 

förmäles, vare, där det äskas, pliktig 
att fästa sin fordran med sådan ed, 
som i 116 § sägs. Å edgången skola 
föreskrifterna i 116—119 §§ äga mot
svarande tillämpning; dock skall be
träffande tiden för edgångsyrkandes 
framställande gälla, att det må väc
kas intill dess borgenären uppburit 
betalning för sin fordran, och må del
givning av edgångsföreläggande ej 
ske enligt 15 § delgivningslagen. Ed- 
gångsyrkandet vare förfallet, där ej 
underrättelse, som i 118 § första styc
ket sägs, eller annat bevis, att ed
gångsföreläggande meddelats, kom
mit rättens ombudsman tillhanda 
innan kungörelse om framläggande 
av slututdelningsförslag utfärdats.

-----— 6 kap. stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

18) Förslag 
till 

Lag
om ändring i utsökningslagen (1877:31 s. 1)

Härigenom förordnas i fråga om utsökningslagen (1877: 31 s. 1), 
dels att 12 och 215 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 195 a §, av nedan angivna 

lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
12 §.2

Närmare föreskrifter --------------------------- av Konungen.
När underrättelse eller annan 

handling skall tillställas någon ge
nom överexekutors eller utmätnings
mans försorg och särskild ordning 
därför ej är föreskriven i lag, må det, 
om Konungen så bestämmer, ske ge-

1 Senaste lydelse 1946:809.
2 Senaste lydelse 1963:255.
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
nom delgivning på sätt i rättegångs
balken är stadgat.

195

215
Skall besvärstid räknas från er

hållen del av beslutet, skall genom 
den vinnandes försorg beslutet del
givas vederparten på sätt i rätte
gångsbalken är om delgivning stad
gat. Skall delgivning ske enligt 33 
kap. 12 § nämnda balk, ankomme 
på överexekutor att på begäran för
ordna därom; och skall vad i sagda 
paragraf stadgas om rätten gälla 
överexekutor.

i §■
Ansökan enligt 195 § skall jämte 

föreläggande för motparten att yttra 
sig delgivas denne på sätt som är 
föreskrivet för stämning i tvistemål. 
Delgivning sker genom överexeku- 
tors försorg, om sökanden ej hellre 
vill ombesörja delgivningen själv.

Föreläggande som överexekutor i 
annat fall meddelar part enligt detta 
kapitel sändes med posten.

§•*
Skall besvärstid räknas från erhål

len del av beslutet, delgives beslutet 
motparten genom den vinnandes för
sorg. Skall delgivning ske enligt 15— 
17 §§ delgivningslagen (1970:000), 
ankomme på överexekutor att på be
gäran förordna därom.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Senaste lydelse 1946:814.
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19) Förslag 
till 

Lag
om ändring i lagsökningslagen (1946: 808)

Härigenom förordnas, att 24 § lagsökningslagen (1946: 808) skall ha ne
dan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)
24

Om delgivning med gäldenären av 
ansökningshandlingarna jämte före
läggande som avses i 22 eller 23 § 
äge vad i 5 § är stadgat om delgiv
ning av lag sökning shandling ar mot
svarande tillämpning. Ej må delgiv
ning äga rum utom riket och ej hel
ler på sätt i 33 kap. 12 § rättegångs
balken sägs.

(Föreslagen lydelse)

§•
Om delgivning med gäldenären av 

ansökningshandlingarna jämte före
läggande som avses i 22 eller 23 § 
äge vad i 5 § är stadgat motsvaran
de tillämpning. Ej må delgivning 
äga rum utom riket och ej heller en
ligt 15 § delgivningslagen (1970: 
000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

20) Förslag 
till 

Lag
om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga

lagöverträdare

Härigenom förordnas, att 4 § lagen (1964: 167) med särskilda bestäm
melser om unga lagöverträdare skall ha nedan angivna lydelse.

4 §.
Beslut att ej tala å brott skall på Beslut att ej tala å brott skall på 

lämpligt sätt delgivas den underåri- lämpligt sätt tillkännagivas för den 
ge. underårige.

Underrättelse om-------— — tillställas denna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.
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21) Förslag 
till 

Lag
om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken

Härigenom förordnas, att 17 § lagen (1946: 804) om införande av nya 
rättegångsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)
17

Angår fråga -— — —------------------
Är i fall, som avses i första styc

ket, fråga om förverkande av egen
dom, som tagits i beslag, och är äga
ren ej känd eller har han eller an
nan, mot vilken talan föres, icke 
känt hemvist inom riket eller kan 
eljest ej på sätt om stämning i brott
mål är stadgat delgivning ske här i 
riket, äge rätten utfärda stämning 
å honom att å tid och ställe, som an
givas i stämningen, komma tillstä
des vid rätten för att svara i målet 
vid påföljd, att egendomen eljest må 
förklaras förverkad. Stämningen 
skall kungöras på sätt i 33 kap. 12 § 
nya rättegångsbalken sägs; uppgår 
värdet av beslagtagen egendom up
penbart ej till etthundra kronor, er
fordras ej att meddelande införes i 
tidning. Uteblir svaranden, skall 
egendomen förklaras förverkad, om 
ej av omständigheterna framgår, att 
talan därom är ogrundad.

Hava i —

(Föreslagen lydelse)
§-x
------------- — — än böter.

Är i fall, som avses i första styc
ket, fråga om förverkande av egen
dom, som tagits i beslag, och är äga
ren ej känd eller har han eller an
nan, mot vilken talan föres, icke 
känt hemvist inom riket eller kan 
elj est ej på sätt om stämning i brott
mål är stadgat delgivning ske här i 
riket, äge rätten utfärda stämning å 
honom att å tid och ställe, som an
givas i stämningen, komma tillstä
des vid rätten för att svara i målet 
vid påföljd, att egendomen eljest må 
förklaras förverkad. Stämningen 
skall utan hinder av 33 kap. 6 § förs
ta stycket nya rättegångsbalken del
givas genom kungörelsedelgivning. 
Uppgår värdet av beslagtagen egen
dom uppenbart ej till etthundra kro
nor, får delgivning ske genom att 
stämningen anslås på rättens kansli. 
Uteblir svaranden, skall egendomen 
förklaras förverkad, om ej av om
ständigheterna framgår, att talan 
därom är ogrundad.

------------------ de gällande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

1 Senaste lydelse 1964:546.
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22) Förslag 
till 

Lag

om ändring i lagen (1957:132) med särskilda bestämmelser angående 

domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m.

Härigenom förordnas, att 15 § lagen (1957: 132) med särskilda bestäm
melser angående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m. 
skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

15

Delgivning med den som fullgör 
tjänstgöring vid krigsmakten skall 
ske genom militär myndighets för
sorg. Intyg av sådan myndighet skall 
gälla såsom fullt bevis att delgivning 
blivit så verkställd som intyget inne
håller. Avser delgivning stämning 
eller kallelse att eljest infinna sig 
vid domstol, skall intyget tillika in
nehålla uppgift, huruvida den kalla
de på grund av sin tjänstgöring är 
hindrad att inställa sig. Har delgiv
ning verkställts annorledes än ge
nom militär myndighet, vare den 
gällande; dock må delgivning ej ske 
på sätt i 33 kap. 8 eller 12 § rätte
gångsbalken sägs.

§•
Delgivning med den som fullgör 

tjänstgöring vid krigsmakten skall 
ske genom militär myndighets för
sorg. Intyg av sådan myndighet skall 
gälla såsom fullt bevis att delgivning 
blivit så verkställd som intyget inne
håller. Avser delgivning stämning 
eller kallelse att eljest infinna sig 
vid domstol, skall intyget tillika in
nehålla uppgift, huruvida den kalla
de på grund av sin tjänstgöring är 
hindrad att inställa sig. Har delgiv
ning verkställts annorledes än ge
nom militär myndighet, vare den 
gällande; dock må delgivning ej ske 
på sätt i 12 eller 15 § delgivnings
lagen (1970: 000) sägs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.
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23) Förslag 
till 

Lag

om ändring i lagen (1932:169) om uppläggande av nya 
fastighetsböcker för landet

Härigenom förordnas, att 6 § lagen (1932: 169) om uppläggande av nya 
fastighetsböcker för landet skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)
6

Där för--------------- -—--------------------
Kallelse till sammanträdet skall 

avsändas i rekommenderat brev och 
innehålla anmaning att vid sam
manträdet förete tillgängliga hand
lingar, vilka kunna t j äna till upplys
ning i saken. Där så prövas erforder
ligt, må kungörelse om sammanträ
det införas i ortstidning eller upp
låsas i församlingens kyrka.

För inställelsen--------------------------
Kostnaden för------ ------------- - •------

(Föreslagen lydelse)
§•

föres protokoll.
Kallelse till sammanträdet skall 

avsändas i rekommenderat brev och 
innehålla anmaning att vid samman
trädet förete tillgängliga handlingar, 
vilka kunna tjäna till upplysning i 
saken. Där så prövas erforderligt, 
må kungörelse om sammanträdet in
föras i ortstidning.

- 27 kap. 1 § rättegångsbalken.
— -----------av statsverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

24) Förslag 
till 

Lag
om ändring i gruvlagen (1938:314)

Härigenom förordnas, att 7, 12 och 22 §§, 23 § 3 mom. samt 43 § gruvla
gen (1938: 314) skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)
7

Finner bergmästaren att ansök
ningshandlingarna äro ofullständiga 
i något av de avseenden som angivas 
i 6 § eller att eljest upplysning er
fordras rörande omständighet som

(Föreslagen lydelse)
i

Finner bergmästaren att ansök
ningshandlingarna äro ofullständiga 
i något av de avseenden som angivas 
i 6 § eller att eljest upplysning er
fordras rörande omständighet som

1 Senaste lydelse 1952:148.
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(Nuvarande lydelse)
för ansökningens bedömande är av 
betydelse, eller har sökanden under
låtit att erlägga ansökningsavgift el
ler förskott, skall bergmästaren oför
dröj ligen förelägga sökanden att 
inom viss tid avhjälpa bristen vid 
äventyr, om det försummas, att an
sökningen förfaller i sin helhet eller 
såvitt angår viss del av det med an
sökningen avsedda området; berg
mästaren likväl obetaget att, när det 
med hänsyn till särskilda omständig
heter finnes skäligt, meddela nytt 
föreläggande. Beslutet, däri äventyr 
som nu sagts skall intagas, skall ge
nast genom bergmästarens försorg 
delgivas sökanden eller tillsändas 
honom i rekommenderat brev.

Hava flera å samma dag inkom
mit med ansökningar som helt eller 
delvis avse samma område, skall 
bergmästaren förelägga envar sökan
de att, om han vill göra gällande att 
inmutningsrätten till det gemensam
ma området enligt vad i 3 § andra 
stycket är stadgat skall tillhöra ho
nom ensam, inom viss i föreläggan
det angiven tid väcka talan därom 
vid domstol, vid äventyr att han el
jest förlorat sin talan. Föreläggan
det skall delgivas sökandena i den 
ordning, som för delgivning av stäm
ning i tvistemål är stadgat, eller an- 
norledes bevisligen. Innan nämnda 
tid gått till ända och, där talan där- 
inom väckts, tvisten slutligen av
gjorts, må ärendet icke av bergmäs
taren företagas till avgörande.

12
Minst fjorton dagar innan något 

arbete å det inmutade området bör
jas skall inmutaren härom, i den 
ordning som för delgivande av stäm
ning är stadgad eller annorledes be
visligen, underrätta såväl ägaren av 
den mark varå han ämnar bedriva 
arbetet som den vilken med nyttjan
derätt innehar sådan mark; dock 
må, där marken äges eller inneha-

(Föreslagen lydelse)
för ansökningens bedömande är av 
betydelse, eller har sökanden under
låtit att erlägga ansökningsavgift el
ler förskott, skall bergmästaren oför
dröj ligen förelägga sökanden att 
inom viss tid avhjälpa bristen vid 
äventyr, om det försummas, att an
sökningen förfaller i sin helhet eller 
såvitt angår viss del av det med an
sökningen avsedda området; berg
mästaren likväl obetaget att, när det 
med hänsyn till särskilda omstän
digheter finnes skäligt, meddela nytt 
föreläggande. Beslutet, däri äventyr 
som nu sagts skall intagas, skall ge
nast genom bergmästarens försorg 
delgivas sökanden.

Hava flera å samma dag inkom
mit med ansökningar som helt eller 
delvis avse samma område, skall 
bergmästaren förelägga envar sökan
de att, om han vill göra gällande att 
inmutningsrätten till det gemensam
ma området enligt vad i 3 § andra 
stycket är stadgat skall tillhöra ho
nom ensam, inom viss i föreläggan
det angiven tid väcka talan därom 
vid domstol, vid äventyr att han el
jest förlorat sin talan. Föreläggan
det skall delgivas sökandena. Innan 
nämnda tid gått till ända och, där 
talan därinom väckts, tvisten slut
ligen avgjorts, må ärendet icke av 
bergmästaren företagas till avgöran
de.

Minst fjorton dagar innan något 
arbete å det inmutade området bör
jas skall genom inmutarens försorg 
underrättelse härom delgivas såväl 
ägaren av den mark varå han ämnar 
bedriva arbetet som den vilken med 
nyttjanderätt innehar sådan mark; 
dock må, där marken äges eller inne- 
haves av enskild person som är från
varande och låter egendomen för-

1 Senaste lydelse 1952:148.
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
ves av enskild person som är från- valtas av annan, underrättelsen över- 
varande och låter egendomen förval- bringas till förvaltaren, 
tas av annan, underrättelsen lämnas 
förvaltaren.

Det åligger----------------------- är belägen.

Första lagutskottets utlåtande nr 17 år 1970

22
Finner bergmästaren ansöknings

handlingarna ofullständiga eller nå
gon ytterligare upplysning erforder
lig eller önskar bergmästaren erhålla 
förskott å kostnaderna för utmåls- 
förrättningen, äge han förelägga sö
kanden att inom viss tid inkomma 
med erforderlig handling eller upp
lysning eller fordrat förskott, vid 
äventyr, om det försummas, att an
sökningen icke anses hava inkom
mit förrän den dag det förelagda bli
vit fullgjort. Beslutet, däri äventyr 
som nu sagts skall intagas, skall ge
nast genom bergmästarens försorg 
delgivas sökanden eller tillsändas ho
nom i rekommenderat brev.

23
3 mom. Det åligger därjämte berg

mästaren att i rekommenderat brev 
med mottagningsbevis översända 
kungörelsen såväl till sökanden som 
till de sakägare, vilka jämlikt 21 §
1 mom. 4) och 5) uppgivits i ansök
ningen eller eljest äro för bergmästa
ren kända. Kungörelsen skall avsän
das så tidigt, att densamma kan 
komma mottagaren tillhanda minst 
trettio dagar före förrättningen. Har 
delgivning med viss sakägare på nu 
anfört sätt ej kunnat ske, skall berg
mästaren föranstalta om att kungö
relsen sist å åttonde dagen före för
rättningen delgives sakägaren på sätt 
som för delgivning av stämning i 
tvistemål är stadgat.

Bestyrkt avskrift------ ------------------
Är mark som beröres av utmåls- 

läggningen samfälld för flera fastig
heter med skilda ägare och finnes för 
samfälligheten känd styrelse eller an-

§•

Finner bergmästaren ansöknings
handlingarna ofullständiga eller nå
gon ytterligare upplysning erforder
lig eller önskar bergmästaren erhålla 
förskott å kostnaderna för utmåls- 
förrättningen, äge han förelägga sö
kanden att inom viss tid inkomma 
med erforderlig handling eller upp
lysning eller fordrat förskott, vid 
äventyr, om det försummas, att an
sökningen icke anses hava inkommit 
förrän den dag det förelagda blivit 
fullgjort. Beslutet, däri äventyr som 
nu sagts skall intagas, skall genast 
genom bergmästarens försorg delgi
vas sökanden.

§‘\
3 mom. Härjämte skall genom 

bergmästarens försorg kungörelsen i 
god tid före förrättningen delgivas 
såväl sökanden som de sakägare, vil
ka jämlikt 21 § 1 mom. 4) och 5) 
uppgivits i ansökningen eller eljest 
äro för bergmästaren kända.

finnes tillgänglig.

1 Senaste lydelse 1952:148.
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(Nuvarande lydelse)
nan som är satt att den förvalta, er
fordras ej kallelse till de särskilda 
delägarna i samfällighet en, utan 
skall det för jordägaren avsedda 
exemplaret av kungörelsen samt, där 
avskrift av ansökningshandlingarna 
skall tillställas jordens ägare, jäm
väl nämnda avskrift översändas till 
ledamot av styrelsen eller till för
valtaren; och vare denne, där han ej 
äger att själv föra talan för samfäl- 
ligheten, delägarna ansvarig för att 
handlingarna tillställas någon som 
äger behörighet härtill eller, om så
dan ej finnes, kommer till delägar
nas kännedom. Finnes ej känd sty
relse eller förvaltare och är marken 
samfälld för flera än tio fastigheter 
med skilda ägare, må handlingarna 
sändas till en av delägarna att vara 
för dem alla tillgängliga. I fall varom 
sist nämnts skall uppgift om vilken 
delägare handlingarna tillställts inta
gas i kungörelsen om förrättningen; 
och skall kungörelsen anslås i soc
ken- eller rådstugan eller å annan 
lämplig plats inom kommunen.

43
Konungens befallningshavande------
Häftar marken-----------------------------
Sammanträde för fördelningen 

skall hållas så snart ske kan. Kallel
se till sammanträdet skall genom 
Konungens befallningshavandes för
sorg minst fjorton dagar förut med 
posten sändas till jordägaren och 
kända innehavare av fordran som 
skall utgå ur de nedsatta medlen 
ävensom innehavare av sådan rät
tighet för vilken särskild ersättning 
blivit bestämd; är innehavare av 
fordran okänd, skall kungörelse om 
sammanträdet minst fjorton dagar 
förut införas i allmänna tidningar
na och tidning inom orten. Är mar
ken samfälld för flera fastigheter 
med skilda ägare och finnes för sam- 
fälligheten känd styrelse eller annan 
som är satt att den förvalta, erford
ras ej kallelse till de särskilda del-

(Föreslagen lydelse)

§•

-------förd talan.
-----mån förminskad.

Sammanträde för fördelningen 
skall hållas så snart ske kan. Kallel
se till sammanträdet skall genom 
Konungens befallningshavandes för
sorg minst fjorton dagar förut med 
posten sändas till jordägaren och 
kända innehavare av fordran som 
skall utgå ur de nedsatta medlen 
ävensom innehavare av sådan rättig
het för vilken särskild ersättning bli
vit bestämd; är innehavare av ford
ran okänd, skall kungörelse om sam
manträdet minst fjorton dagar för
ut införas i allmänna tidningarna 
och tidning inom orten. Är marken 
samfälld för flera fastigheter med 
skilda ägare må 10 § eller 16 § andra 
stycket och 17 § delgivningslagen 
(1970: 000) tillämpas vid kallelse till 
de särskilda delägarna i samfällighe-
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(Nuvarande lydelse)
ägarna i samfälligheten, utan må 
kallelsen översändas till ledamot av 
styrelsen eller till förvaltaren; och 
vare denne, där han ej äger att själv 
föra talan för samfälligheten, del
ägarna ansvarig för att kallelsen till
ställes någon som äger behörighet 
härtill eller, om sådan ej finnes, 
kommer till delägarnas kännedom. 
Finnes ej känd styrelse eller förval
tare och är marken samfälld för fle
ra än tio fastigheter med skilda äga
re, må kallelsen sändas till en av del
ägarna att vara för dem alla tillgäng
lig. Delgives kallelse på sätt som sist 
nämnts, skall kungörelse om sam
manträdet utfärdas med uppgift om 
vilken delägare kallelsen tillställts; 
och skall kungörelsen anslås i soc
ken- eller rådstugan eller å annan 
lämplig plats inom kommunen.

Är marken-----------—------------—
1) e med — —--------------- —----------

(Föreslagen lydelse)
ten, oavsett att nämnda lag ej är till
lämplig i övrigt.

och kungörelse. 
av gruvinnehavaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

25) Förslag 
till 

Lag
om ändring i uranlagen (1960:679)

Härigenom förordnas, att 16 § uranlagen (1960: 679) skall ha nedan an
givna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
16 §.

Minst fjorton dagar innan något 
undersökningsarbete börjas skall in
nehavare av undersökningstillstånd, 
i den ordning som för delgivande av 
stämning i tvistemål är stadgad eller 
annorledes bevisligen, härom under
rätta såväl ägaren av den mark varå 
han ämnar bedriva arbetet som den 
vilken med nyttjanderätt innehar så
dan mark; dock må, där marken äges 3

Minst fjorton dagar innan något 
undersökningsarbete börjas skall in
nehavare av undersökningstillstånd 
ombesörja att underrättelse härom 
delgives såväl ägaren av den mark 
varå han ämnar bedriva arbetet som 
den vilken med nyttjanderätt inne
har sådan mark; dock må, där mar
ken äges eller innehaves av enskild 
person som är frånvarande och låter

3 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 9 samt. 1 avd. Nr 17
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
eller innehaves av enskild person egendomen förvaltas av annan, un
som är frånvarande och låter egen- derrättelsen överbringas till förval
domen förvaltas av annan, underrät- taren. 
telsen lämnas förvaltaren.

Det åligger------------------ ---------------------därav finnes.

Första lagutskottets utlåtande nr 17 år 1970

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

26) Förslag 
till 

Lag
om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag

Härigenom förordnas, att 95 § lagen (1944: 705) om aktiebolag skall 
upphöra att gälla vid utgången av år 1970.

27) Förslag 
till 

Lag
om ändring i skogsvårdslagen (1948:237)

Härigenom förordnas, att 11 § 2 mom., 13 § 1 mom. samt 19, 22 och 41 §§ 
skogsvårdslagen (1948: 237) skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)
11

2 mom. Skogsvårdsstyrelsens be
slut i ärende, varom i 6—10 §§ sägs, 
skall innehålla de föreskrifter eller, 
i fråga om yttrande enligt 10 §, de 
anvisningar, som kunna anses på
kallade, samt angiva den tid, högst 
tio år, för vilken beslutet skall gälla. 
Beslutet skall så snart ske kan be
visligen tillställas sökanden samt, i 
fall som avses i 9 §, jämväl en var 
annan, som skogsvårdsstyrelsen ve
terligen äger rätt till skogsfång å 
fastigheten.

(Föreslagen lydelse)

§•
2 mom. Skogsvårdsstyrelsens be

slut i ärende, varom i 6—10 §§ sägs, 
skall innehålla de föreskrifter eller, 
i fråga om yttrande enligt 10 §, de 
anvisningar, som kunna anses på
kallade, samt angiva den tid, högst 
tio år, för vilken beslutet skall gälla. 
Beslutet skall så snart ske kan del
givas sökanden samt, i fall som av
ses i 9 §, jämväl en var annan, som 
skogsvårdsstyrelsen veterligen äger 
rätt till skogsfång å fastigheten.
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(Nuvarande lydelse)

1 mom. Kan ej---------------
Avverkningsförbud skall utan hin

der av besvär genast träda i kraft 
samt, där fråga icke är om förbud 
enligt första stycket sista punkten, 
gälla för viss tid, högst fem år, med 
rätt för skogsvårdsstyrelsen att, om 
så anses påkallat, vid utgången av 
denna tid förlänga förbudet för yt
terligare högst fem år. Om förbudets 
innehåll skall ofördröjligen genom 
skogsvårdsstyrelsens försorg fastig
hetens ägare samt, där avverkning 
verkställts eller planlagts av annan, 
jämväl denne bevisligen underrät
tas.

Avverkningsförbud skall — — —

(Föreslagen lydelse)

- annorlunda förordnas. 
Avverkningsförbud skall utan hin

der av besvär genast träda i kraft 
samt, där fråga icke är om förbud 
enligt första stycket sista punkten, 
gälla för viss tid, högst fem år, med 
rätt för skogsvårdsstyrelsen att, om 
så anses påkallat, vid utgången av 
denna tid förlänga förbudet för yt
terligare högst fem år. Avverknings
förbud skall ofördröjligen delgivas 
fastighetens ägare samt, där avverk
ning verkställts eller planlagts av 
annan, jämväl denne.

av skogsmarken.

13 §.

19 §.

Finner skogsvårdsstyrelsen —- — -
Kan ej överenskommelse träffas, 

må skogsvårdsstyrelsen hos skogs
styrelsen påkalla undersökning av 
det område varom fråga är. Skogs
styrelsen förordnar i anledning här
av sakkunnig person att med biträ
de av två ojäviga gode män, vilka 
av förrättningsmannen utses bland 
dem, som äro ägodelningsnämnde- 
män eller gode män vid lantmäteri- 
förrättningar eller ledamöter av 
nämnd vid häradsrätt, å stället un
dersöka förhållandet. Om tiden för 
förrättningen skola genom förrätt- 
ningsmannens försorg skogsvårds
styrelsen och fastighetens ägare 
ävensom annan, som kan vara an
svarig för kostnaderna för åtgärder
na, bevisligen underrättas. Syne- 
männen skola till skogsvårdsstyrel
sen avgiva redogörelse med förslag 
till de åtgärder, som må finnas nö
diga för att erhålla nöjaktigt skogs- 
tillstånd. Stanna synemännen i oli
ka meningar, skola de särskilda 
meningarna meddelas skogsvårds
styrelsen.

Sedan undersökning-------------------

---------- - avfattas skriftligen.
Kan ej överenskommelse träffas, 

må skogsvårdsstyrelsen hos skogs
styrelsen påkalla undersökning av 
det område varom fråga är. Skogs
styrelsen förordnar i anledning här
av sakkunnig person att med biträ
de av två ojäviga gode män, vilka 
av förrättningsmannen utses bland 
dem, som äro nämndemän eller gode 
män vid lantmäteriförrättningar, å 
stället undersöka förhållandet. Om 
tiden för förrättningen skola genom 
förrättningsmannens försorg skogs
vårdsstyrelsen och fastighetens äga
re ävensom annan, som kan vara 
ansvarig för kostnaderna för åtgär
derna, delgivas underrättelse. Syne
männen skola till skogsvårdsstyrel
sen avgiva redogörelse med förslag 
till de åtgärder, som må finnas nö
diga för att erhålla nöjaktigt skogs- 
tillstånd. Stanna synemännen i oli
ka meningar, skola de särskilda 
meningarna meddelas skogsvårds
styrelsen.

stånd överenskommelse.
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(Nuvarande lydelse)
22

Har den tid, inom vilken åtgärd 
för att erhålla nöjaktigt skogstill- 
stånd enligt överenskommelse eller 
dom skulle hava vidtagits, gått till 
ända, och förekommer anledning 
antaga, att åtgärden icke fullgjorts, 
skall skogsvårdsstyrelsen låta un
dersöka förhållandet genom besikt
ning å marken. Dylik besiktning 
verkställes efter skogsvårdsstyrel- 
sens förordnande av länsjägmästa- 
ren eller annan sakkunnig person 
jämte två av styrelsen tillkallade 
sådana gode män som i 19 § andra 
stycket omförmälas. Till förrätt
ningen skall markägaren samt, där 
skogsvårdsstyrelsen avser att gent 
emot annan göra gällande förplik
telse att ansvara för kostnaderna 
för åtgärden, jämväl denne genom 
styrelsens försorg bevisligen kallas. 
Redogörelse över förrättningen skall 
avgivas till skogsvårdsstyrelsen.

Erhålles vederbörandes -----------------
Det ankommer —------------------------

(Föreslagen lydelse)
§•

Har den tid, inom vilken åtgärd 
för att erhålla nöjaktigt skogstill- 
stånd enligt överenskommelse eller 
dom skulle hava vidtagits, gått till 
ända, och förekommer anledning 
antaga, att åtgärden icke fullgjorts, 
skall skogsvårdsstyrelsen låta un
dersöka förhållandet genom besikt
ning å marken. Dylik besiktning 
verkställes efter skogsvårdsstyrel- 
sens förordnande av länsj ägmästa- 
ren eller annan sakkunnig person 
jämte två av styrelsen tillkallade 
sådana gode män som i 19 § andra 
stycket omförmälas. Kallelse till 
förrättningen skall delgivas mark
ägaren samt, där skogsvårdsstyrel
sen avser att gent emot annan göra 
gällande förpliktelse att ansvara för 
kostnaderna för åtgärden, jämväl 
denne. Redogörelse över förrätt
ningen skall avgivas till skogsvårds
styrelsen.

-----------------ej besiktning.
--------------- befunnits eftersatt.

41
Virke, som enligt denna lag för

klarats förverkat, skall av åklagaren 
försäljas å offentlig auktion, så kun
gjord som om auktion å utmätt lös 
egendom är stadgat. Begär, innan 
frågan om virkes förverkande slut
ligen prövats, virkets ägare, att för
säljning skall äga rum, eller finner, 
på anmälan av åklagare, överexeku
tor, att fara föreligger för virkets 
förstörelse eller att kostnaden för 
dess förvarande skulle bliva större 
än skäligt är, skall överexekutor 
förordna, att virket skall säljas i den 
ordning nyss sagts; och skall i så
dant fall virkets ägare, där han är 
känd och inom riket boende, eller, 
där han bor utom riket men inom 
riket har känt ombud, som äger att 
för honom mottaga stämning och 
avgiva svaromål, ombudet genom 
åklagarens försorg bevisligen under-

Virke, som enligt denna lag för
klarats förverkat, skall av åklagaren 
försäljas å offentlig auktion, så kun
gjord som om auktion å utmätt lös 
egendom är stadgat. Begär, innan 
frågan om virkes förverkande slut
ligen prövats, virkets ägare, att för
säljning skall äga rum, eller finner, 
på anmälan av åklagare, överexeku
tor, att fara föreligger för virkets 
förstörelse eller att kostnaden för 
dess förvarande skulle bliva större 
än skäligt är, skall överexekutor 
för or dna, att virket skall säljas i den 
ordning nyss sagts; och skall i så
dant fall virkets ägare, där han är 
känd och inom riket boende, eller, 
där han bor utom riket men inom 
riket har känt ombud, som äger att 
för honom mottaga stämning och 
avgiva svaromål, ombudet genom 
åklagarens försorg delgivas under-
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(Nuvarande lydelse)
rättas om auktionen minst åtta da
gar innan den hålles. Anmälan av 
åklagare, varom här ovan sägs, skall 
vara åtföljd av fullständig, av två 
trovärdiga personer styrkt förteck
ning, utvisande virkets mängd och 
beskaffenhet.

(Föreslagen lydelse)
rättelse om auktionen minst åtta 
dagar innan den hålles. Anmälan av 
åklagare, varom här ovan sägs, skall 
vara åtföljd av fullständig, av två 
trovärdiga personer styrkt förteck
ning, utvisande virkets mängd och 
beskaffenhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

28) Förslag 
till 
Lag

om ändring i lagen (1948: 433) om försäkringsrörelse

Härigenom förordnas, att 88 § lagen (1948:433) om försäkringsrörelse 
skall upphöra att gälla vid utgången av år 1970.

29) Förslag 
till 

Lag
[om ändring i lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar

Härigenom förordnas, att 36 § lagen (1951: 308) om ekonomiska förening
ar skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
36 §.

Angående behörighet för styrelse
ledamot, så ock för den som eljest, 
ensam eller gemensamt med annan, 
bemyndigats teckna föreningens fir
ma, att mottaga delgivning i rätte
gång mot föreningen är stadgat i rät
tegångsbalken; och skall vad i så
dant avseende gäller äga tillämpning 
jämväl då annat meddelande skall 
delgivas föreningen.

Vill styrelsen---------------— — å stämman.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.
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30) Förslag 
till 

Lag
om ändring i lagen (1954:579) om nykterhetsvård

Härigenom förordnas, att 27, 32 och 66 §§ lagen (1954: 579) om nykter
hetsvård skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)
27

Förhör med------------------- - -----------
Beträffande kallelse till förhör in

för länsstyrelsen, hämtning och an
nan påföljd av utevaro skola be
stämmelserna i 13 § 2 mom. första 
och andra styckena äga motsvaran
de tillämpning; dock skall i fråga 
om hämtning till förhör gälla dels 
att handräckning härför må med
delas, där den uteblivne bevisligen 
kallats till förhöret så tidigt att han 
kunnat inställa sig å förelagd dag, 
dels ock att person, som skall höras 
upplysningsvis, ej må hämtas förr
än det befunnits, att han ej genom 
viten kunnat förmås till inställelse.

32
Länsstyrelsens slutliga beslut 

jämte besvärshänvisning, där klagan 
över beslutet må föras, skall skrift
ligen mot bevis ofördröjligen delgi
vas sökande samt den som beslu
tet avser. Tillkännagives beslutet vid 
förhör inför länsstyrelsen i den sist
nämndes närvaro, må dock skriftlig 
delgivning med honom underlåtas, 
och skall han i sådant fall anses ha
va fått del av beslutet vid förhöret; 
dock åligger det länsstyrelsen att på 
begäran genast tillhandahålla ut
skrift av beslutet.

Har beslut —- — —--------------------
Där nykterhetsnämnd------------------ 1

(Föreslagen lydelse)

§•
ärendets bedömande.

Beträffande kallelse till förhör in
för länsstyrelsen, hämtning och an
nan påföljd av utevaro skola be
stämmelserna i 13 § 2 mom. första 
och andra styckena äga motsvaran
de tillämpning; dock skall i fråga 
om hämtning till förhör gälla dels 
att handräckning härför må med
delas, där den uteblivne delgivits 
kallelse till förhöret så tidigt att 
han kunnat inställa sig å förelagd 
dag, dels ock att person, som skall 
höras upplysningsvis, ej må hämtas 
förrän det befunnits, att han ej ge
nom viten kunnat förmås till instäl
lelse.

§■*
Länsstyrelsens slutliga beslut 

jämte besvärshänvisning, där kla
gan över beslutet må föras, skall 
ofördröjligen delgivas sökande samt 
den som beslutet avser.

tillställas åklagaren.
----- -—- — denna nämnd.

1 Senaste lydelse 1956:225.
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

66 §.

Delgivning av kallelser och andra 
meddelanden enligt denna lag skall 
ske genom posten, såvida icke veder
börande myndighet finner den böra 
verkställas på annat sätt. Om post- 
delgivning ej användes, må biträde 
för delgivningen påkallas hos polis
myndigheten.

I övrigt skall beträffande delgiv
ning i tillämpliga delar gälla vad 
som finnes stadgat i 33 kap. 6, 7, 14, 
23 och 25 §§ rättegångsbalken.

Skall kallelser och andra medde
landen enligt denna lag delgivas får 
det ej ske med tillämpning av 12 
eller 15 § delgivningslagen (1970: 
000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

31) Förslag 
till 
Lag

om ändring i lagen (1956: 2) om socialhjälp

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1956: 2) om socialhjälp, 
dels att 65 § samma lag skall upphöra att gälla, 
dels att 25 och 57 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

25 §.
Kommun, som — —-------betala ersättningen.
Anmaningen skall-----------------------
Översändes anmaning i rekom

menderat brev med mottagningsbe
vis, skall mottagningsbeviset gälla 
som bevis om dagen för delfåendet.

57
Av länsstyrelse meddelat beslut el

ler utslag i mål eller ärende, som av
ses i denna lag, skall genom länssty
relsens försorg skyndsamt delgivas 
varje enskild person och kommun, 
som beröres därav.

------ - för kravet.
Anmaningen jämte därvid fogade 

handlingar skall delgivas den and
ra kommunen.

§•

Av länsstyrelse meddelat beslut el
ler utslag i mål eller ärende, som av
ses i denna lag, skall genom länssty
relsens försorg skyndsamt delgivas 
varje enskild person och kommun, 
som beröres därav. Delgivning får ej 
ske enligt 12 eller 15 § delgivnings
lagen (1970: 000).
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
Delgivning skall, om ej länsstyrel

sen finner den böra verkställas på 
annat sätt, ske genom posten. Om 
postdelgivning ej användes, må bi
träde för delgivningen påkallas hos 
polismyndigheten.

1 övrigt skall beträffande delgiv
ning i tillämpliga delar gälla vad som 
finnes stadgat i 33 kap. 6, 7, H, 23 
och 25 §§ rättegångsbalken.

65 §.i
Delgivning ombesörjes kostnads

fritt av polismyndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

32) Förslag 
till 

Lag
om ändring i lagen (1936: 56) om socialregister

Härigenom förordnas, att 4 § lagen (1936: 56) om socialregister skall ha 
nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

4 §.1 2
Beslutar kommunalt organ, att Beslutar kommunalt organ, att 

hjälp skall utgå till viss person, skall hjälp skall utgå till viss person, 
beslutet omedelbart delgivas det re- skall det registerförande organet 
gisterförande organet. omedelbart underrättas om beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

1 Senaste lydelse 1964:66.
* Senaste lydelse 1962: 414.
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33) Förslag 
till 

Lag
om ändring i bamavårdslagen (1960: 97)

Härigenom förordnas, att 23, 24 och 95 §§ barnavårdslagen (1960:97) 
skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)
23

När barnavårdsnämnden medde
lat beslut, mot vilket talan må full
följas enligt denna lag, skall beslu
tet skyndsamt skriftligen delgivas 
den det rör. Är fråga om barn under 
femton år, behöver beslutet, såvitt 
barnet angår, endast delgivas för
äldrarna.

Tillkännagives beslut som avses i 
första stycket vid förhör inför 
nämnden i närvaro av den som skall 
erhålla del av beslutet, må skriftlig 
delgivning med honom underlåtas. 
Han skall då anses ha fått del av 
beslutet vid förhöret. På begäran 
skall nämnden dock tillhandahålla 
utskrift av beslutet.

(Föreslagen lydelse)
§•

När barnavårdsnämnden medde
lat beslut, mot vilket talan må full
följas enligt denna lag, skall beslu
tet skyndsamt delgivas den det rör. 
Är fråga om barn under femton år, 
behöver beslutet, såvitt barnet an
går, endast delgivas föräldrarna.

24 §.
Har barnavårdsnämnden enligt 29 

eller 30 § beslutat att någon skall 
omhändertagas för samhällsvård el
ler utredning, skall beslutet oför
dröj ligen på sätt som stadgas i 23 § 
delgivas honom själv, om han fyllt 
femton år, och hans föräldrar. Den 
som delgives beslutet skall samtidigt 
anmodas att skriftligen förklara, hu
ruvida han samtycker till att det 
verkställes.

Lämnas icke

Har barnavårdsnämnden enligt 29 
eller 30 § beslutat att någon skall 
omhändertagas för samhällsvård el
ler utredning, skall beslutet ofördröj- 
ligen delgivas honom själv, om han 
fyllt femton år, och hans föräldrar. 
Den som delgives beslutet skall sam
tidigt anmodas att skriftligen förkla
ra, huruvida han samtycker till att 
det verkställes.

-------till länsstyrelsen.

95 §.
Delgivning av kallelser, beslut el

ler andra meddelanden enligt denna 
lag skall ske genom posten, såvida 
icke vederbörande myndighet finner 
den böra verkställas på annat sätt.

Skall kallelser, beslut eller andra 
meddelanden enligt denna lag delgi
vas får det ej ske med tillämpning 
av 12 eller 15 § delgivningslagen 
(1970: 000).
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
Om postdelgivning ej användes, må 
biträde för delgivningen påkallas 
hos polismyndigheten.

I övrigt skall beträffande delgiv
ning i tillämpliga delar gälla vad 
som finnes stadgat i 33 kap. 6, 7,
14, 23 och 25 §§ rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

34) Förslag 
till 

Lag
om ändring i lagen (1961: 262) om försäkringsdomstol

Härigenom förordnas, att 11 § lagen (1961:262) om försäkringsdomstol 
skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

11 §•

Beträffande förfarandet i övrigt 
skola bestämmelserna i 9 kap. 5, 6, 
8 och 9 §§, i 12 kap. 1 § första styc
ket, 2 §, 3 § första stycket, 4 och 
5 §§, 6 § andra stycket och 8—-24 §§, 
i 32 kap. 1 §, 3—6 §§ och 8 § samt 
i 33 kap. 3—12 §§, 14—22 §§, 23 § 
första stycket och 25—27 §§ rätte
gångsbalken lända till efterrättelse 
i tillämpliga delar.

För delgivning må domstolen på
kalla biträde av polismyndighet.

Beträffande förfarandet i övrigt 
skola bestämmelserna i 9 kap. 5, 6, 
8 och 9 §§, i 12 kap. 1 § första styc
ket, 2 §, 3 § första stycket, 4 och 
5 §§, 6 § andra stycket och 8—24 §§, 
i 32 kap. 1 §, 3—6 §§ och 8 § samt 
i 33 kap. 3, 7 och 8 §§ rättegångs
balken lända till efterrättelse i till
lämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.
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35) Förslag 
till 

Lag
om vissa anslag på kommuns anslagstavla 

Härigenom förordnas som följer.

1 §

Får myndighet eller enskild på grund av lag eller annan författning på
kalla att handling anslås på kommuns anslagstavla, åligger det kommunen 
att verkställa åtgärden.

2 §

Den som påkallar att handling anslås, skall lämna handlingen till kom
munstyrelsen med upplysning om den tid varunder handlingen skall vara 
anslagen. Innefattar denna ett meddelande om att annan handling hålles till
gänglig, skall meddelandet ange sistnämnda handlings huvudsakliga inne
håll, den plats där den finns tillgänglig och tiden härför. Påkallar enskild 
att sådant meddelande anslås, skall den handling som nämnes i meddelan
det hållas tillgänglig hos kommunstyrelsen.

3 §
Har enskild påkallat att handling anslås och finner kommunen att åtgär

den bör företagas i annan kommun, hänskiutes frågan till länsstyrelsen för 
avgörande. Detsamma gäller om hinder mot åtgärden finnes föreligga av 
annan anledning.

4 §
Sedan handling varit anslagen under föreskriven tid, skall bevis härom 

tillställas den som påkallat åtgärden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.
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36) Förslag 
till 

Lag
om ändring i taxeringsförordningen (1956: 623)

Härigenom förordnas, att 54 och 55 §§, 69 § 4 mom. samt 92 och 142 §§ 
taxeringsförordningen (1956: 623) skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
54

Finnes beträffande anmaning el
ler annan i denna förordning av
sedd handling vara av betydelse att 
erhålla bevis för att handlingen 
kommer skattskyldig eller annan till
handa, må delgivning äga rum i den 
ordning nedan sägs.

Rätt att använda sådan delgiv
ning tillkommer taxeringsnämnd, 
taxeringsintendent, prövningsnämnd 
och länsstyrelse.

Delgivning skall där så ske kan, 
verkställas genom posten. Om sådan 
delgivning skall vad i rättegångsbal
ken stadgas om delgivning genom 
posten av annan handling ån stäm
ning äga motsvarande tillämpning. 
Närmare bestämmelser om delgiv
ning genom posten av handling från 
taxeringsmyndighet meddelas av 
Kungl. Maj:t.

Kan delgivning ej ske genom pos
ten, må polismyndighet anlitas för 
delgivningens verkställande.

§•
Finnes beträffande anmaning el

ler annan i denna förordning avsedd 
handling vara av betydelse att erhål
la bevis för att handlingen kommer 
skattskyldig eller annan tillhanda, 
skall handlingen delgivas honom, 
om det ej är känt att han icke kan 
anträffas.

55 §.
Har i anmaning vite förelagts, 

skall anmaningen delgivas enligt be
stämmelserna i 54 §, där ej delgiv- 
ningen finnes kunna på betryggande 
sätt ske i annan ordning.

Har i anmaning vite förelagts, 
skall anmaningen delgivas den som 
avses med föreläggandet.

69 §.
4 mom. Underrättelse som-----------taxeringsnämndens beslut.
Underrättelsen skall tillställas den Underrättelsen skall tillställas den 

skattskyldige i rekommenderat brev. skattskyldige i rekommenderat brev.
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(Nuvarande lydelse)
Återkommer försändelsen såsom obe- 
ställbar och förekommer anledning 
att den skattskyldige kan anträffas, 
bör, där så lämpligen kan ske, under
rättelsen delgivas honom i den ord
ning 54 § stadgar.

92
Underrättelse om prövningsnämn- 

dens beslut med angivande av skälen 
därför skall inom två veckor efter 
det nämndens protokoll justerats till
ställas parterna, taxeringsintenden- 
ten dock endast om beslutet gått ho
nom emot. Underrättelse till skatt
skyldig skall sändas i rekommende
rat brev med mottagningsbevis. Åter
kommer försändelsen som obeställ- 
bar och förekommer anledning att 
den skattskyldige kan anträffas, 
skall underrättelsen delgivas honom i 
den ordning 54 § stadgar.

Underrättelse, som----------- —-------

(Föreslagen lydelse)
Återkommer försändelsen såsom obe- 
ställbar och förekommer anledning 
att den skattskyldige kan anträffas, 
bör, där så lämpligen kan ske, un
derrättelsen delgivas honom.

§•

Underrättelse om prövningsnämn- 
dens beslut med angivande av skälen 
därför skall inom två veckor efter 
det nämndens protokoll justerats till
ställas parterna, taxeringsintenden- 
ten dock endast om beslutet gått 
honom emot. Underrättelse till skatt
skyldig skall delgivas denne, om det 
ej är känt att han icke kan anträf
fas.

över beslutet.

142 §4
Anmaning må — --------------------- allmän fastighetsdeklaration.
Vad i 34 § 4 mom. samt 52 § är 

stadgat om anmaning skall i tillämp
liga delar gälla jämväl beträffande 
anmaning som här avses. Bestäm
melserna i 53—55 §§ skola äga mot
svarande tillämpning i fråga om ord
förande i fastighetstaxeringsnämnd 
samt beträffande taxeringsintendent, 
fastighetsprövningsnämnd, pröv- 
ningsnämnd och länsstyrelse.

Vad i 34 § 4 mom. 52, 54 och 55 §§ 
är stadgat om anmaning skall i till
lämpliga delar gälla jämväl beträf
fande anmaning som här avses. Be
stämmelserna i 53 § skola äga mot
svarande tillämpning i fråga om ord
förande i fastighetstaxeringsnämnd 
samt beträffande taxeringsintendent, 
fastighetsprövningsnämnd, pröv- 
ningsnämnd och länsstyrelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

1 Senaste lydelse 1983:683.
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37) Förslag 
till 

Lag
om ändring i förordningen (1959: 551) angående beräkning av pensions- 

grundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring

Härigenom förordnas, att 9 § förordningen (1959:551) angående beräk
ning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring 
skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)
9

Underrättelse, som — —------------
Underrättelse, varom i 8 § tredje 

eller fjärde stycket sägs, skall över
sändas i rekommenderat brev med 
mottagningsbevis. Återkommer för
sändelsen såsom obeställbar och fö
rekommer anledning antaga att ve
derbörande kan anträffas, skall un
derrättelsen delgivas honom i den 
ordning 54 § taxeringsförordningen 
stadgar.

(Föreslagen lydelse)
§•

------ statlig inkomstskatt.
Underrättelse, varom i 8 § tredje 

eller fjärde stycket sägs, skall delgi
vas vederbörande, om det ej är känt 
att han icke kan anträffas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

38) Förslag 
till 

Lag
om ändring i förordningen (1959: 552) angående uppbörd av vissa avgifter 

enligt lagen om allmän försäkring m. m.

Härigenom förordnas, att 15 § förordningen (1959:552) angående upp
börd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring m. m. skall ha ne
dan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)
15 §d

Underrättelse som------------—-------- riksförsäkringsverkets beslut.
Underrättelse som nyss sagts även- Underrättelse som nyss sagts även

som sådan anmaning enligt 7 §, vari som sådan anmaning enligt 7 §, vari 
vite förelagts, skall översändas i re- vite förelagts, skall delgivas vederbö-

1 Senaste lydelse 1961: 261.
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(Nuvarande lydelse)
kommenderat brev med mottagnings
bevis. Återkommer försändelsen som 
obeställbar och förekommer anled
ning antaga att vederbörande kan 
anträffas, skall underrättelsen eller 
anmaningen delgivas honom i den 
ordning 54 § taxeringsförordningen 
stadgar.

(Föreslagen lydelse)
rande, om det ej är känt att han icke 
kan anträffas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

39) Förslag 
till 

Lag
om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198)

Härigenom förordnas, att 55 § folkbokföringsförordningen (1967:198) 
skall upphöra att gälla vid utgången av år 1970.

Allmänt om lagstiftningen

Delgivning av handlingar sker inom rättegångsväsendet enligt bestämmel
ser i 33 kap. rättegångsbalken (RB). I detta kapitel finns förskrifter om 
hur man skall förfara i olika situationer, när en handling bevisligen skall 
bringas till någons kännedom. Inom förvaltningsförfarandet finns däremot 
inte någon motsvarande allmän reglering av hur delgivning skall ske i olika 
fall.

Frågan om att åstadkomma en enhetlig relering beträffande delgivning 
inom förvaltningen har sedan länge varit föremål för uppmärksamhet. Be- 
svärssakkunniga, som tillkallades enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 
4 mars 1949, avgav år 1964 betänkandet Lag om förvaltningsförfarandet 
(SOU 1964: 27). Den föreslagna lagens 5 kap. upptog bestämmelser om del
givning som i huvudsak innebär att alla myndigheter skall få tillgång till de 
delgivningsförfaranden som nu anges i RB.

Sedan besvärssakkunnigas förslag hade remissbehandlats (beträffande 
remissbehandlingen, se SOU 1968: 27 s. 21), befanns vid ärendets beredning 
inom justitiedepartementet att lagstiftningsfrågan om förvaltningsförfaran
det behövde övervägas ytterligare, och det ansågs lämpligt att dela upp ar
betet. Dels tillsattes en särskild arbetsgrupp inom justitiedepartementet med 
uppdrag att på grundval av besvärssakkunnigas förslag och yttrandena över 
det utarbeta ett mera kortfattat lagförslag om förvaltningsförfarandet, be
gränsat till de allra viktigaste frågorna angående förvaltningsförfarandet.
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Arbetsgruppens förslag återfinns i SOU 1968: 27 och övervägs nu inom de
partementet. Dels tillkallades en sakkunnig för utredning av frågan om 
rättegångshjälp och närliggande frågor inom förvaltningsförfarandet (di
rektiv se riksdagsber. 1969: Ju 56). Dels beslöts att inom justitiedepartemen
tet ytterligare bereda frågan om gemensamma delgivningsbestämmelser för 
rättegång och förvaltningsförfarande. Sistnämnda arbete har resulterat i en 
departementspromemoria (Stencil Ju 1968: 15) med förslag till delgivnings
lag och till följdändringar i rättegångsbalken m. m.. Promemorian har re- 
missbehandlats.

Beredningen inom justitiedepartementet av förslaget till förvaltningslag 
är ännu inte avslutad. Med hänsyn till delgivningsreglernas betydelse i andra 
iagstiftningssammanhang har föredragande departementschefen ansett det 
påkallat att redan nu för sig ta upp frågan om ny delgivningslag och följd
ändringar i rättegångsbalken m. m. Beträffande ändringar i andra författ
ningar än sådana som tillhör justitiedepartementets verksamhetsområde har 
departementschefen i varje särskilt fall samrått med vederbörande statsråd.

I propositionen tas upp även ett delförslag, ingående i informationsut- 
redningens betänkande Kungörelseannonsering (SOU 1969: 7). Även detta 
förslag har remissbchandlats.

Beträffande gällande ordning, tidigare reformsträvanden, innehållet i de
partementspromemorian och i informationsutredningens förslag, remiss
yttrandena, departementschefens yttrande vid lagrådsremissen, förslag som 
remitterats till lagrådet och specialmotivering till dessa, utdrag av lagrådets 
protokoll samt yttrande av departementschefen vid propositionens avlåtande 
hänvisar utskottet till propositionen.

Utskottet

Utskottet har icke funnit anledning till erinran mot Kungl. Maj :ts förslag 
och får därför hemställa,

att riksdagen bifaller förevarande proposition, nr 13.

Stockholm den 10 mars 1970

På första lagutskottets vägnar:

ERIK ALEXANDERSON

Vid detta ärendes behandling har närvarit
från första kammaren: herrar Alexanderson (fp), Schött (m)*, Sören- 

son (fp), Larfors (s), Helge Karlsson (s), fru Lilly Ohlsson (s) och herr 
Ferdinand Nilsson (ep);

från andra kammaren: fröken Bergegren (s), herrar Martinsson (s), 
Dockered (ep), Wiklund i Stockholm (fp)*, Börjesson i Falköping (ep), fru 
Bergander (s), herrar Jadestig (s) ochThylén (m).

* Ej närvarande vid utlåtandets justering.
MARCUS BOKTR. STHLM 1970 7 0 0 0 3 0


