
Lagutskottets betänkande 

1980/81: 25 

om handräckningslag m. m. (prop. 1980/81: 88) 

Ärendet 

Regeringen har i proposition 1980/81: 8 framlagt förslag till utsöknings

balk, avsedd att ersätta bl. a. utsökningslagen (1877: 31 s. 1). Lagförslaget 

behandlas av lagutskottet i betänkandet LU 1980/81: 23. 

Proposition 8 innehåller inte några förslag till de övergångsbestämmelser 

och ändringar i gällande författningar som krävs för att utsökningsbalken 

skall kunna införas. Den erforderliga följdlagstiftningen har i stället uppta

gits i proposition 1980/81: 84, som behandlas i betänkandet LU 1980/81: 24. 

l förevarande betänkande behandlas proposition 1980/81: 88 med förslag 

till handräckningslag m. m., vilka förslag har nära samband med reformen 

av utsökningslagstiftningen. 

l proposition 88 har regeringen (justitiedepartementet) efter hörande av 

lagrådet föreslagit riksdagen att anta i propositionen framlagda förslag till 

I. handräckningslag, 

2. lag om ändring i lagsökningslagen ( 1946: 808 J, 
3. lag om ändring i jordabalken, 

4. lag om ändring i bostadsrättslagen (1971:479), 

5. lag om ändring i lagen ( 1974: 8) om rättegången tvistemål om 

mindre värden, 

6. lag om ändring i vattenlagen ( 1918: 523), 

7. lag om ändring i lagen ( 1939: 608) om enskilda vägar. 
8. lag om ändring i lagen ( 1942: 350) om fornminnen, 

9. lag om ändring i lagen ( 1950: 596) om rätt till fiske, 

10. lag om ändring i lagen ( 1957: 390) om fiskearrenden. 

11. lag om ändring i lagen ( 1960: 690) om byggnadsminnen. 

12. lag om ändring i lagen ( 1963: 537) om gravrätt m. m., 

13. lag om iindring i naturvårdslagen ( 1964: 822), 

14. lag om ändring i miljöskyddslagen ( 1969: 387). 

15. lag om ändring i väglagen (1971: 948), 

16. lag om ändring i lagen () 971: 1154) om förbud mot dumpning av 

avfall i vatten. 

17. lag om ändring i gruvlagen ( 1974: 342). 

18. lag om ändring i lagen ( 1974: 890) om vissa mineralfyndigheter. 

19. lag om ändring i lagen ( 1976: 666) om påföljder och ingripanden vid 

olovligt byggande m. m .. 

20. lag om ändring i lagen (1978: 160) om vissa rörledningar. 

RiksJoi;en 19110/t!I. 8 sam/. Nr 25 
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Lagförslagen har fogats till betänkandet som bilaga I. 

Beträffande propositionens huvudsakliga innehåll hänvisas till vad ut

skottet anför i följande avsnitt. 

l!lskottet 

Enligt utsökningslagen ( 1877: 31 s. I. U Ll kan överexekutor (länsstyrel

sen) i vissa fall förordna Oll) handräckning. Sådan handräckning kan avse 

kvarstad. skingringsförbud eller ,_mnan säkerhetsåtgärd. Vidare kan övcr

cxckutor enligt 191 * UL förordna om handräckning för äterställande av 

besittning eller annat förhållande som har rubbats. Överexekutor kan 

också enligt 192 s U L meddela handräckning för avhysning av bl. a. arren

datm och hyresgäst när nyttjanderätten har upphört. Handräckningsförfa

randct är helt skriftligt. Handriickning enligt 191 och 192 ** U L utgör 

former av summarisk process som är närbesläktade med den summariska 

betalningsproccssen enligt lagen { 1946: 808) om lagsökning och betalnings

föreläggande (lagsökningslagen). 

I propositionen liiggs fram förslag till en ny skriftlig summarisk process 

vid allmän domstol. Förslaget innebär att den summariska processen inför 

övcrcxckutor enligt Jl) I och 19~ ** UL. dvs. handräckning för åtastäl

lande av rubbad besittning m. m. samt vräkning. ersätts med ett liknande 

förfarande vid allmän domstol. Det nya förfarandet föreslås få beteckning

en .. handriickning"' och den nya lagen i ämnet ''handräckningslag"'. Enligt 

förslaget skall det nya förfarandet stå öppet för all slags fullgörelsetalan 

som iir av dispositiv natur. dvs. där förlikning om saken iir tillåten. och 

som inte avser bctalningsskyldighct. Tilliimpningsområdet vidgas alltså i 

förhiillande till vad som nu gäller enligt 191 och 192 ** utsökningslagen. 

Förfarandet skall också tillämpa,; i de fall då övcrcxekutor f. n. meddelar 

handriickning enligt särskilda be~.tämmelser i t. ex. byggnads-. naturvi\rds

och miljöskyddslagstiftningen. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft 

samtidigt med utsökningsbalken. dvs. den I januari 1982. 

Vid behandlingen av förslaget till utsökningsbalk !prop. 1980/81: 8. LU 

1980/81: 23) har utskottet tillstyrkt att överexekutorsinstitutionen avskaf

fas. En följd av utsökningsreformen är att handriickningsmålen måste 

överföras till annan myndighet. Enligt utskottets uppfattning talar övervä

gande skäl för att dessa mål öwrförs till allmän domstol. När det gäller 

utformningen av fötfarandct i handräckningsmill kan enligt utskottets me

ning övervägas om inte sådana mål och mål om betalningsföreläggande och 

lagsökning borde regleras gemensamt. Som framhålls i proposition 88 

företer nfönligen handliiggning av mål enligt 191 och 192 ~* UL stora. 

likheter med den summariska bctalningsprocesscn. Frågan om en samord

ning av olika summariska proccssförfaranden övervägs r. n. av r~ittegångs

utredningen (Ju 1977: 06). I likhet med departementschefcn anser utskottet 

att frågan hur den summariska processen slutligt skall vara utformad bör få 
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stå öppen ännu någon tid. Utskottet vill vidare framhålla att en samordning 

av förfarandet i handräckningsmålen med den nuvarande processen enligt 

lagsökningslagen knappast skulle innebära någon fördel från lagteknisk 
synpunkt. Utskottet delar därför departementschcfens uppfattning att 

handräckningsmålen bör regleras i en särskild lag. Utskottet vill tillägga att 

lagen får anses ha provisorisk karaktär. 

Enligt utskottets mening får förslaget till handräckningslag anses väl 

avvägt och uppfylla de rättssäkerhetskrav som kan ställas. Utskottet till

styrker att förslaget genomförs. 
En av de föreslagna ändringarna avser bestämmelsen i 31 § lagsöknings

lagen ( 1946: 808) om forum i mål om lagsökning och betalningsföreläggan
de. Enligt den bestämmelsen gäller om laga domstol vad som är föreskrivet 

för tvistemål. Om målet avser en arrende-, hyres- eller bostadsrättstvist. 

skall det följaktligen tas upp av den tingsrätt som är fastighetsdomstol. 
Innebörden av förslaget är att mål enligt lagsökningslagen avseende nyss 

nämnda typ av tvister i fortsättningen skall tas upp av tingsrätten i den ort 

där fastigheten finns. Enligt utskottets mening bör dock 31 § i sin äldre 

lydelse alltjämt gälla i fråga om mål som har anhängiggjorts före den I 

januari 1982. En bestämmelse av den innebörden bör införas i övergångs

bestämmelserna till lagen om ändring i lagsökningslagen. 

I propositionen framläggs vidare förslag till ändringar i gällande lagstift

ning. Förslagen innebär i huvudsak följdändringar av utsökningsreformen 

och den nya ordningen för handräckningsmål. Utskottet har inga invänd

ningar mot att förslagen genomförs. 

I proposition 1980/81: 92 har framlagts förslag till Jag om ändring i miljö

skyddslagen. Förslaget - som avses träda i kraft den I juli 1981 - berör 

bl. a. 47 § denna Jag. Proposition 92 behandlas av jordbruksutskottet i 

betänkandet JoU 1980/81: 21. I betänkandet tillstyrker jordbruksutskottet 
bifall till proposition 92, såvitt nu är av intresse. I proposition 1980/81: 88 
föreslås som framgått en ändring i miljöskyddslagen. Ändringsförslaget 
avser 47 § miljöskyddslagen. Det nu aktuella förslaget bör justeras med 

hänsyn till innehållet i proposition 92. 
I övrigt föranleder de i proposition 88 framlagda förslagen till följdänd

ringar inte några uttalanden från utskottets sida. 

Utskottet hemställer 

att riksdagen 

I. antar det i proposition 1980/81: 88 framlagda förslaget till hand

räckningslag. 

2. antar det i propositionen framlagda förslaget till lag om iindring i 
miljöskyddslagen ( 1969: 387) med den ändringen att förslaget 

erhåller i bilaga 2 som Utskottetsfi'ir.1/ag betecknade lydelse. 

t I Rihd111:en 1980181. 8 .1a111/. Nr 25 
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3. antar det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i 
lagsökningslagen ( 1946: 808) med den ändringen att övergångs

bestämmelserna till lagförslaget erhåller i bilaga 2 som Utskottets 

förslag betecknade lyddse. 

4. antar övriga i propositionen framlagda lagförslag. 

Stockholm den 12 m<~i 1981 

På lagutskottets vägnar 

LENNART ANDERSSON 

Niin·arande: Lennart Andersson (s). Bernt Ekinge lfp). Inger Lindquist 
(m) 1

• Ivan Svanström (cJ 1
• Stig Olsson (s). Elvy Nilsson (s). Joakim Ollen 

(m). Arne Andersson i Gamleby Is), Martin Olsson (cl. Ingemar Konrads
son (s) 1

• Olle Aulin (ml. Ove Andrcasson (sl2
• Marianne Karlsson (cl2• 

Bengt Silfverstrand (s). Margot Håkansson (fp). Stina Andersson (cl. Lars 
Hed fors Is) och Per Stenmarck (m)2• 

1 Närvarande vid 111<1111. I. 2 och 4. 
~ Niirvarandc endast vid mom. 3. 
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Bilaga I 

Lagförslagen i proposition 1980/81:88 

Förslag till 

Handräckningslag 

Hiirigenom föreskrivs följande. 

* Yrkande om fullgörande av en förpliktelse som inte avsa betalnings
skyldighet för. om förlikning om saken är tilliiten. prövas av tingsriill efter 
ansökan om handräckning enligt denna lag. 

Lagen giiller inte. om tvist angilende förpliktelsen enligt siirskild före
skrift skall tas upp av annan domstol än tingsrätt. 

2 * Ansökan om handriickning skall göras skriftligen. Fktriiffande laga 
domstol gäller vad som iir föreskrivet om tvistemål. Arrende-. hyres- och 
bostadsriittstvister skall dock tas upp av tingsriillen i den ort diir fastighe
ten finn~. 

Rätten prövar sjiilvmant sin behörighet. Sökandens uppgift om de om
ständigheter som betingar riiltens behörighet skall godtas. om det inte kan 
antas att den iir oriktig. 

3 * Sökanden skall i ansökningen ange sitt yrkande och de l1mstiindighe
ter pf1 vilka yrkandet grundas. Han skall liimna uppgift om de omständighe
ter som betingar rättens behörighet. om inte denna framgf\r av vad som 
anförs i övrigt. 

Ansökningen skall vara i'ttföljd av de skriftliga bevis och andra handling
ar som sökanden vill åberopa. Berättelse som någon har liimnat skriftligen 
i anledning av handräckningsmillct (vittnesintygl får åberopas som bevis i 
målet. 

4 * Är ansökningen så bristfällig att den inte kan liiggas till grund för 
prövning i sak och efterkommer sökanden inte föreliiggande att avhjiilpa 
bristen. skall ansökningen avvisas. Miiter annat hinder att ta upp ansök
ningen. skall den omedelbart avvisas. 

5 * Är det uppenbart att sökandens yrkande iir ogrundat. skall ansök
ningen genast avslås. 

6 * Upptas ansökningen. skall mälet beredas för avgörande genom 
skriftlig handläggning. 

Svaranden skall föreläggas att im1m viss tid från det att ansökningen 
delgavs honom yttra sig över den. Tiden får inte utan siirskilda skäl 
bestämmas till mer iin två veckor. Svaranden skall i föreliiggandet upply
sas om att målet kan avgöras även om han inte har yttrat sig. 

Om det behövs. skall sökanden beredas tillfiille att yttra sig över vad 
svaranden har anfört. Ytterligare skriftviixling får inte iiga rum. 

Återkallas ansökningen. skall målet avskrivas. 

7 * Föreläggande enligt 6 * andra stycket skall jämte ansökningshand
lingarna delges svaranden på det sätt som är föreskrivet om stämning i 
tvistemål. 
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8 § Sökanden skall styrka de omständigheter som han åberopar till stöd 
för sin ansökan. Hans framställning av omständigheterna skall läggas till 
grund för prövningen. i den mån framställningen har lämnats utan invänd
ning av svaranden och det inte är uppenbart att den är oriktig. 

Bestrider svaranden ansökningen. får den inte bifallas om svaranden 
visar sannolika skiil för sin inviindning eller sökandens rätt annars framstår 
som oklar. 

9 § Bifalls en ansökan om handräckning, skall svaranden ersätta sökan
den för hans kostnader i målet. Ersättning utgår. enligt vad regeringen 
närmare föreskriver. för sökandt!ns eget arbete med anledning av målet 
och för arvode till ombud eller biträde. allt med skäligt belopp. samt för 
ansökningsavgift och andra nödviindiga utgifter med anledning av målet. 

Avvisas eller avslås ansökningen eller avskrivs målet sedan svaranden 
har inkommit med yttrande, skall sökanden. om inte siirskilda skäl föranle
der annat. ersätta svaranden för hans kostnader enligt vad rätten finner 
skäligt. 

10 § Begär sökanden ersiittnin:~ för kostnader. skall han ange detta i 
ansökningen eller. i frf1ga om kostnad som har uppkommit därefter. i 
yttrande som avses i 6 * tredje stycket samt uppge vari kostnaden består. 
Svaranden skall ange sitt kostnads yrkande i yttrande som avses i 6 * andra 
stycket. 

11 § Görs det sannolikt att saken inte tål uppskov. får rätten bevilja den 
sökta åtgärden även om svaranden inte har yttrat sig över ansökningen. 
Detta gäller dock inte om ansökningen avser förpliktelse för en tidigare 
ägare eller nyttjandcrättshavare att flytta från fast egendom. hostadslägen
het eller annat utrymme i byggnad. 

Har en åtgärd beviljats enligt första stycket. skall rätten ompröva beslu
tet så snart som möjligt. 

Beslut som avses i första eller andra stycket överklagas särskilt. 

12 § När skriftväxlingen har av!;lutats. skall målet ofördröjligen avgöras. 
Rättens avgörande av saken sker genom utslag. 

Mot utslag enligt denna lag kan part söka återvinning hos rätten. Åter
vinning skall sökas. av svaranden inom en månad frän den dag då utslaget 
delgavs honom eller det helt eller delvis vcrkstiilldes och av sökanden 
inom en månad från dagen för utslaget. Har återvinning sökts. anses talan 
väckt när ansökningen om handriickning gjordes hos rätten. 

Är part missnöjd med riitten' utslag endast såvitt gäller beslut om 
ersättning för kostnad. får han i den delen klaga genom besvär inom den tid 
som anges i andra stycket. 

13 § Utslag varigenom sökandens talan inte har bifallits hindrar inte att 
part efter återvinningsfristens utgång väcker talan i den ordning som är 
föreskriven för tvistemål i allmänhet. 

14 * Har återvinning sökts mol utslag enligt denna lag. skall rätten för
ordna om målets fortsatta handläggning. 

Stämning skall anses utfärdad genom förordnande enligt första stycket. 
Kan målet anses tillräckligt förberett genom den tidigare handläggningen. 
får det genast utsättas till huvudförhandling eller. om det skall handläggas 
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enligt lagen ( 1974: 8) om rättegången i tvistemål om mindre värden. till 
sammanträde enligt den lagen. 

Är den tingsrätt som har handlagt målet inte behörig att efter tttervinning 
pröva målet. skall detta överlämnas till den tingsr~itt som är behörig. 
Beslut om överlämnande för inte överklagas. Om den tingsriitt som har 
mottagit målet finner sig obehörig. skall den visa målet åter till den tings
rätt som har överlämnat det. Niir ett mål har överlLimnats. giiller första och 
andra styckena i fråga om den tingsrätt till vilken målet har överlämnats. 

15 § Vid handläggning av mål enligt denna lag är rätten domför med en 
lagfaren domare. 

Utslag enligt denna lag delges genom riittens försorg endast om ansök
ningen har bifallits och part i målet har beviljats allmän rättshjälp. 

16 § I den mån särskild bestämmelse inte har meddelats i denna lag. 
gäller i tillämpliga delar vad som sägs i rättegångsbalken om tvistemål. 

17 § Beträffande fråga om handräckning. som enligt särskild föreskrift 
skall tas upp av tingsrätt. tilliimpas 2-16 **· I fråga om utslag i mål om 
sådan handräckning gäller dock att överklagande skall ske genom besvär 
inom den tid som anges i 12 * andra stycket samt att utslaget inte hindrar 
att part, om befogenhet därtill föreligger. väcker talan i den ordning som är 
föreskriven för tvistemål i allmiinhet. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i lagsökningslagen ( 1946: 808) 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagsökningslagen ( 1946: 808> 1 

dels att i 15. 22 och 37** ordet "Konungen" skall bytas ut mot "rege
ringen''. 

dels att I 0. 16. 3 I. 32 och 36 ** skall ha nedan angivna lydelse. 

Nui·arande lydelse 

Nekar den .1·om siikes sin hand 
och j('irskril'l1ing och har han ej för
ut vid domstol eller inför ö1·erexe
k111or eller ock, enligt tl handlingen 
lccknat behiirigt hel' is, i tillkallat 
1·ittnes niirl'liro in.for land.~(iskal. 
.1·tad.1:fogde eller notarius publicus 
erkänt handlingen. fi'irordne rätten 
att målet skall såsom tvistigt hän
skjutas till rättegång. 

' Scnastt! lydelse uv 
15 * 1974: 183 
2H 1973:241 

t2 Riksdagen !91!0181. 8 .111111/. Nr 25 

Föreslagen lydelse 

Fiirnekar giildeniiren att han har 
skril'it under .fimlringslw ndlingen 
och har han ej förut vid domstol 
eller inför kron11fi1gdemyndighet el
ler notarius publicus erkänt hand
lingen, skall rätten.fi'irordnu att må
let skall såsom tvistigt hänskjutas 
till rättegång. 
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N111·arande lydelse Fiireslagen lyJl'isc 

16~ 

I lagsökningsmål 1111' riitten fi'•r
ordna om kvarstau och ski11wings
fi"irh11d som avses i 15 kap. rtitte
gangshalken. sil ock gil'll hand
räckning 1·ar11111 .1iig.1· i Nl * 111siik
ningslagen; 0111 säda11 i/tgiird gii!le 
\'lid i riittegångshalkcn och 111.\iik
ningslagen iir Ji"ir 111ot.1Tarande .1;i11 
st11d;.:at. 

I lagsökningsrniil .får riitten för
ordna om kvarstad som avses i 15 
kap. rättegångsbalken samt medde
la handräckning .fi'ir ai·hvsning m· 
giildc11iiren. I fri/ga om kl'llrstad 
och lzandriickning f('ir ai·lzv.rning 
giiller l'lld som iir .fi'ireskrirct om 
11111t.1Tara11</c .fii/l i rii1tegångshal
ke11 och ll. * l111ndriick11i11gslagcn 
11981 :000!. 

31 ~ 

Om laga uomstol i mill om bg
sökning eller betalningsförelägg<in
de giille \'{/d fiir t1·istc111i'il iir sfod
gat; riitten prii\·1· självmant sin be
hörighet. Borgeniirs uppgift om de 
omständigheter som betinga r;H
tens behörighet skall tagas för god. 
om anledning ej förekommer att 
den är oriktig. 

lliinskjute.1 mill till rätteg{ing . 
.fi'irordne rätten tillika om målds 
fortsatta handläggning. Finnes .f.'.ir
heredelse l'.i erji1rJerlig. 1111/ nullet 
omedelhart utsättas till huvudför
handling. Dä mål om betalningsfö
reläggande vill sammantriide inl'ör 
rätten hänskjutits till rättegäng, 
bör. om ej hinder möter. .fi"irhae
de/sc eller hu\'luUi"irlwndling äga 
rum i omedelbart samband diirmed; 
i sådant fi11l giille om riittens dom
förhet vad i 30 * iir.fi"ircskriret. 

Om laga domstol i mål om lag
sökning eller betalningsföreläggan
de giilfrr \'lid som iirfiireskrii·et 0111 
triste111111. Arrende-, hyres- och 
ho.1·tadsriitt.1·t1·i.1·tcr skall dock tas 
llflf' m· tingsriitten i de11 ort diirji1s
tighete11 .f/1111s. Riittcn prii\'ar sjiilv
mant sin behörighet. Borgenärs 
uppgift om de omständigheter som 
heti11gar rättens behörighet skall ta
gas för god. om anledning ej före
kommer att den är oriktig. 

Hii11skj11ts mäl till rättegång. skall 
rätten .forordnt1 om målets fortsatta 
handläggning. Kan målet anses till
räckligt .fi'irhcrctt ge110111 den tidi
gare handliigg11i11ge11. fdr det ge
nast utsättas till huvudförhandling 
eller. om dl'f skall handliiggas en
li/.:t lagen f 1974:81 om riittegtl11ge11 
i tl'istenu)l 0111 mindre i·iirden. till 
sa111111w11riide enligt den lagen. Har 
mål om betalningsföreläggande vid 
sammanträde inför rätten hänskju
tits till rättegång bör. om ej hinder 
möter. 1111111tligfi'ir/11111dling iiga rum 
i omedelbart samband med sam-
11wntriide1. I sä .fiill giilla i .fi"åga 
om rättens domförhet vad som 
.fi'ircskril'.1· i 30 .~. 

Ar den tingsriitt som har hand
lagt målet inte hehiirig att 1'.fter 
dterl'inning prii\'ll mälet. skall detta 
iin•rliimna.1· till den tingsriitt som iir 
hehiirig. Heslut 11111 1!1·erliimnande 
.fl/r inte iirerklagas. Om den tings-
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Nul'arande lydelse 

9 

Fiireslagen lydelse 

riitt som har 111011ai:it målet .fi11111'r 
sig ohcJu>ri}!. sk11/I d1•11 1·isa mdlt·t 
åter till den tingsriitt som h11r iirer
/iimnat det. Niir eff mät har iit·1•r
/iim1111ts, giillcr .fi"irsta stycket i .fi"il
J!U om den ti11J!.1riitt till rilken mäl1·t 
h11r ii1·er/iim1111ts. 

36~ 

Ö1·er hovrätts beslut i mål som 
enligt 34 * fullföljts till hovrätt må 
klagan ej föras; dock må mot hov
rätts beslut angående kvarstad eller 
skingring.~förbud eller angående 
handräckning varom sägs i 192 § 
utsöknings/agen talan fullföljas till 
högsta domstolen enligt vad i rätte
gångsbalken är stadgat angående 
fullföljd av talan mot hovrätts be
slut i mål som väckts vid underrätt. 

Hovrätts beslut i mål som enligt 
34 * fullföljts till hovrätt får inte 
ö1·erklagas: dock får mot hovrätts 
beslut angående kvarstad eller av
hysning talan fullföljas till högsta 
domstolen enligt vad i rättegångs
balken är stadgat angående fullföljd 
av talan mot hovrätts beslut i mål 
som väckts vid underriitt. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Beträffande verkan av erkännande, som före ikrafttriidandet har skett 

inför överexekutor enligt 10 *·tillämpas äldre bcstiimmelser. 
I fråga om skingringsförbud som har meddelats före ikrafttriidandct skall 

därefter tillämpas vad som är föreskrivet om kvarstad. 

3 Förslag till 

Lag om ändring i jordabalken 

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 32* samt 12 kap. 27 och 71 ** jordabal
ken skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'llrande lydelse Fiires/11ge11 l_l'lll'!se 

8 kap. 

32 § 1 

Arrendetvist som ej enligt 30 ~ ankommer pä arrendcniimnds prövning 
skall upptagas av den fastighetsdomstol inom vars område fastigheten iir 
belägen. Även klandertalan som avses i 31 * och iirende enligt 9 kap. 24 * 
upptages av denna domstol. 

Om laga domstol i tvist med an
ledning av tillfällig upplåtelse av 
mark för uppställning av fordon 
linns bestämmelse i 10 kap. 10 * riit
tegångsbalken. 

1 Senaste lydelse 1977: 1146. 

Om laga domstol i I vist med an
ledning av tillfällig uppl;ltelsc av 
mark för uppstiillning av fordon 
linns hestämmelse i 10 kap. 10* riit
tcg<'tngsbalken. llctriUfondc laga 
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Fiires/agm lydelse 

domstol i arrendeti·ist som skall 
pröi·as enligt lagsiikningslagen 
( 1946:808) eller lwndriickni11gsla
gcn ( 1981 :000) finns hestiimmc/scr 
i dessa lagar. 

Tvist som efter klander mot arrendenämnds heslut är anhängig vid 
domstol får återförvisas till niimnden. 

12 kap.~ 

27* 
Underlåter hyresgästen att bere

da hyresvärden tillträde till lägen
heten när denne enligt 26 § har rätt 
till det. kan ii1·erexek11tor förordna 
om handräckning. I fråga om sådan 
handräckning giiller hestiin11nelscr-
11a om handriicknin1< enligt 191 !i ut
söknings/agen ( 1877:31 s. /). 

U nderlclter hyresgästen att here
da hyresvärden tillträde till Higen
heten när denne enligt 26 * har rätt 
till det. kan tingsrätten förordna om 
handräckning. I fr{1ga om sädan 
handräckning .finns hestiimmclscr i 
17!i lwndriickningslagen( 1981 :000). 

Hyrestvist som ej enligt 69 §ankommer på hyresnämnds prövning och ej 
heller rör kollektivavtal skall uppwgas av den fastighetsdomstol inom vars 
område fastigheten iir heliigen. 

Om laga domstol i tvist med an
ledning av tillfällig upplåtelse av 
hus eller del av hus för uppställning 
av fordon finns hesttimmelse i 10 
kap. 10§ rättegångsbalken. 

Om laga domstol i tvist med an
ledning av tillfällig upplåtelse av 
hus eller del av hus för uppställning 
av fordon finns hestiimmdse i 10 
kap. 10§ rättegängsbalkcn. Hetriif~ 
fimde laga domstol i hyr1·st1·i.1·t som 
skall priit·as enligt lagsiiknings/11-
gcn ( 1946:808! eller handriick
ningslagen (/981 :000! finns he
stiimmelscr i dessa lagar. 

Besvärstalan som avses i 70 § upptages. om den rör kollektivavtal. av 
arbetsdomstolen och i annat fall av hostadsdomstolen. Besvärshandlingen 
skall inges till den domstol som har att upptaga besvären. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. Äldre bestämmelser gäller 
alltjämt i fråga om handräckning som har sökts före ikrafttriidandet. 

~ 12 kap. omtryckt 1979: 2.'i:!. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i bostadsrättslagen (1971: 479) 

Härigenom föreskrivs att 29. 36 och 77** bostadsrfötslagen I 1971: 479) 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse Fiires/agc11 lvdelse 

29* 
Bostadsrättsföreningen har rätt att crhftlla tillträde till lägenheten niir det 

behövs för att utöva nödig tillsyn eller utföra arbete som erfordras. När 
bostadsrätten enligt 10. 12 eller 37* skall säljas på offentlig auktion. är 
bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas pfa lämplig tid. För
eningen skall tillse att bostadsrättshavaren ej tillskyndas större olägenhet 
än nödvändigt. 

Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla inskränkningar i nyttjanderiitten. 
som föranledes av nödvändiga f1tgärder för att utrota ohyra i fastigheten. 
även om hans lägenhet icke besviiras av ohyra. Diirvid iiger 22 * motsva
rande tillämpning. 

Underlåter bostadsrättshavaren 
att bereda föreningen tillträde till 
Higenheten när föreningen enligt 
första eller andra stycket har rätt 
till det. kan örerexekutor förordna 
om handräckning. I fråga om sådan 
handräckning giiller hcstii111111elser-
1111 om ha11driick11ing e11/igt /CJ/ ~ w
sök11ingslage11 (1877:11 s. /). 

Underlåter bostadsrättshavarcn 
att bereda föreningen tillträde till 
liigenheten niir föreningen enligt 
första eller andra stycket har riitt 
till det. kan ti11gsriille11 förordna om 
handräckning. I fråga om sådan 
handräckning .f/1111.1· hcstii111111elser i 
17~ lw11clriick11i11gs/agc11 (I CJ8 I :000 ). 

36 ~ 

Uppsäge.1· bostadsrättshavaren 
till avflyttning av orsak som anges i 
33 * första stycket 1 eller 4-6. är 
han skyldig att genast avflytta. om 
ej annat följer av 35 ~- Uppsiiges 
bostadsrättshavaren av annan i 33 * 
angiven orsak. får han harho till 
den fardag för avträdande av hyrd 
lägenhet som inträffar niirmast efter 
tre månader från uppsägningen. om 
ej rätten eller ii1·erexck11tor prövar 
skäligt ålägga honom att avflytta ti
digan:. 

Tvist med anledning av upplå
telse av nyttjanderätt enligt I * 
(bostadsrättstvist) som ej ankom
mer på hyresnämnds prövning skall 

1 Senaste lydelse 1974: 1087. 

Uppsiig.1· bostadsrättshavarcn till 
avflyttning av orsak som anges i 
33 * första stycket I eller 4-6. iir 
han skyldig att genast avflytta. om 
ej annat följer av 35 *· Uppsiigs 
bostadsrättshavaren av annan i 33 * 
angiven orsak. för han ho har till 
den fardag för avträdande av hyrd 
lägenhet som intriiffar närmast efter 
tre månader fdn uppsiigningen. om 
ej rätten prövar skäligt f1liigga ho
nom att avflytta tidigare. 

Tvist med anledning av upplä
telse av nyttjanderätt enligt I ~ 
(bostadsriittstvist I som ej ankom
mer pä hyresniimnds prövning skall 
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upptagas av den fastighetsdomstol 
inom vars område fastigheten är be
lägen. 
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Fiireslai:i·n lydelse 

upptagas av den fastighetsdomstol 
inom vars område fastigheten är be
liigen. Retri!ffi111de laga domstol i 
hostadsriittstl'ist som skall priil'l1S 
enliRI lcig.1iikningslagen ( 1946:808) 
eller lw ndriick 11i11gs/agc11 
( 1981 :OOOJ .finns hestiimme/.1·er i 
dessa lagar. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. Äldre bestämmelser gäller 
alltjämt i fråga om handräckning :;om har sökts före ikrafttriidandet. 

5 Förslag till 

Lag om ändring lagen (1974: 8) om rättegången tvistemål om 
mindre värden. 

Hiirigenom föreskrivs att I* lagen 11974:8) om riitteg<lngen i tvistem[tl 
om mindre värden skall ha nedan angivna lydelse. 

N111'l1ra11de /yddsc Fiireslagcn lydelse 

I* I 

Denna lag skall tilliimpas pft riittegi'mgen i tvistemäl vari förlikning om 
saken iir tillil.ten. om viirdet av vad som yrkas uppenbart ej överstiger 
hälften av det enligt lagen t 1962: 381 l om allmiin försäkring bestiimda 
basbeloppet för oktober niist föregäende itr. 

Första stycket gäller ej om part första gängen han skall föra talan i 
tvistemålet yrkar all denna lag ej skall tilliimpas och diirvid gör sannolikt 
att bakomliggande tvist rör högre värde eller att utgängen eljest iir av 
synnerlig betydelse fiir i.iedömningen av andra föreliggande rättsförhållan
den. Har talan viickts gen()m ansökan om betalningsföreliiggande, skall 
part som begär målets hiinskjutande till riittegång senast därvid framställa 
yrkande som nyss sagts. 

Med värde enligt första stycket 
avses det värde som vid tiden för 
talans väckande kan antagas giilla. 
Har talan väckts genom ansökan 
om lagsökning d/('f betalningsföre
läggande eller som enskilt anspråk i 
brottmål. avses värdet vid rättrns 
beslut att tvisten skall handliig~:as 

som tvistemål. Vid bedömningen 
skall hänsyn ej tagas till riittegilngs
kostnad. 

Med viirde enligt första stycket 
avses det värde som vid tiden för 
talans viickande kan antagas giilla. 
Har talan viickts genom ansökan 
om lagsökning. betalningsföreläg
gande eller lw11driick11i11g eller som 
enskilt anspr[\k i hrottmäl. avses 
viirdet vid riittens beslut all tvisten 
skall handläggas som tvistemål. Vid 
bedömningen skall hiinsyn ej tagas 
till riittcgiingskostnad. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

' Senaste lydelse 1974: 387. 



LU 1980/81: 25 13 

6 Förslag till 

Lag om ändring i \'attenlagen (1918: 523J 

Härigenom föreskrivs i fräga om vattenlagen ( 1918: 523) 1 

dels att i 13 kap. 17* ordet "utmätningsman·· skall bytas ut mot "krono
fogdemyndigheten··. 

dels att 9 kap. 22 *· 11 kap. 83 ~ samt 13 kap. 8 och 9 ~* skall ha nedan 
angivna lydelse. 

N11rnra11de lydelse Fiireslagen /ydds1' 

9 kap. 

22 *" 
På överskjutande belopp som avses i 21 * första eller andra stycket och 

på ersättning som avses i 21 * ljiirde stycket utg{ir ränta enligt 5 * riintela
gen ( 1975: 635) frän den dag marken tilltrilddes eller företaget eller åtgiir
<len utfördes. Sker ej betalning i rätt tid. utg~1r ränta enligt 6 * riintclagen l"iir 
tiden efter det dröjsmålet intriidde. Inlösen fullbordas utan hinder av att 
ränta ej betalas. 

Försummar den ersättningsskyl
dige att betala ersättning som avses 
i 21 *. skall länsstyrelsen på ansö
kan av den ersättningsberättigade 
låta uttaga beloppet jämte ränta. 
Reglerna i 111.1"iikni11gslagcn 
(//377:31 s. /)om verkställighet av 
lagakraftägande dom i tl"iswnål. 
1·11rigeno111 hetalningsskyldigltet 
hlii·it ndgon ålagd. iigcr diirrid 
mots1·ara11de tillämpning. 

Försummar den ersättnings~kyl
digt' att att betala ersättning som 
avses i 21 *· skall lilnsstyrelsen pä 
ansökan av den ersiittningsberiitti
gade låta uttaga beloppet jämte riin
ta. Diirl"id tillii1111111.,· hl'.\·tii111111d1er-
11a i 11tsiikni11gshalk1•n om verkstäl
lighet av lagakraftiigande dom. 

11 kap. 

83 *l 
Där någon. mot vilken talan föres i stiinmingsmäl. till bemötande diirav 

hosvattenrättsdomarengöransiikan.somi 17~3.4.5. 7.8.14.15.16eller 
19 avses. varde målet i dess helhet handlagt i den för ansi.ikningsmål 
stadgade ordning. där det ej är av beskaffenhd att jiimlikt 61 * andra 
stycket ändock böra behandlas som stiimningsmäl. 

Har i stämningsmål vattendom
stolen eller har allmiin domstol eller 
iirercxckutor förordnat om bortta
gande eller ändrande av byggnad el
ler annan anläggning i vatten eller 
av grundvattentäkt. och giires diir
efter ansökan. som nyss nämnts. 
iiW' vattcnrättsdomaren. om skiil 

1 Senaste lydelse av 13 kap. 17 ~ 1976: 99K. 
2 Senaste lydelse 1975:645 . 
.1 Senaste lydelse 1969:393. 

Har i stiimningsm(ll vattcndom
stokn eller har allmiin domstol för
ordnat om borttagande eller iind
rande av byggnad eller annan an
liiggning i vatten eller av grundvat
tentäkt. och giirs därefter ansökan. 
som nyss niimnts . . tilr vattenriitts
domaren. om d<'t finns skiil till d!'t 
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diirtill äro O(.;h sökanden stälkr 
p:mt eller borgen för kostnad och 
skada. förordna. att utslaget ej må 
verkställas. innan ansökningsmålct 
blivit slutligen avgjort eller ock v<'.1-
tendomstolcn annorlunda förord
nar. 
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Fiireslagen lydelse 

och sökanden stälkr pant eller bor
gen för kostnad m:h skada. för
ordna. att utslaget ej .fi/r verkstäl
las. innan ansökningsmälet blivit 
slutligen avgjort eller ock vatten
domstolen annorlunda förordnar. 

13 kap. 

8 ~4 

Om någon. utan föregången 
prövning i laga ordning. varigenom 
medgivande till företaget erhållits. 
bygger i vatten eller mot stadgandet 
i 2 kap. 20 ~ 2 mom. utför arbete, 
som där avses, eller anlägger 
grundvattentäkt. och förhållandena 
.finnas uppenbarligen vara sådana. 
att dylik prövning skolat enligt 
stadgande i denna lag fiiregå. ägc 
iiverexekutor förbjuda arbetets fort
sättande. intill dess sådan prövning 
ägt rum. så ock. när skiil därtill äro. 
förordna om handräckning till rfä
telse i vad olagligen skett. 

Om nftgon. utan föregången 
prövning i laga ordning. varigenom 
medgivande till företaget erhållits. 
bygger i vatten eller mot stadgandet 
i 2 kap. 20* 2 mom. utför arbete. 
som där avses. eller anlägger 
grundvattentiikt. och förhållandena 
hejinns uppenbarligen vara sfrdana. 
att dylik prövning enligt stadgande i 
denna lag skulle ha fiireglitt. filr 
ti11gsriittc11 l'.fi1'r ansiikan om hand
riickning förbjuda arbetets fortsät
tande. intill dess sådan prövning iigt 
rum. så ock. ntir det finns skiil till 
det. förordna om r~ittclse i vad olag
ligen skett. 

Där byggande i vatten eller annat i denna lag avsett arbete. vartill i laga 
ordning medgivande erhållits. verkställes i strid mot de beträffande arbe
tets utförande givna föreskrifter. må O(.;k förbud O(.;h förordnande. varom 
nu är sagt, meddelas. såframt det ej är uppenbart. att genom de avvikelser. 
som skett. varken allmän eller emkild rätt kränkes. 

Vad ovan i första och andra styckena är stadgat skall iiga motsvarande 
tillämpning. där någon utan före~:ången prövning vid grundvattentäkt till
godogör grundvatten till my(.;kenhet. som han icke utan medgivande i laga 
ordning är berättigad att tillgodog,öra. eller någon nyttjar grundvattentäkt. 
vartill medgivande inhämtats, i strid mot därvid givna föreskrifter. 

I fråga om handräckning enligt I fråga om handriickning som 
denna § gäl/e enahanda hestiim- arses i denna parngrq( .finns hc
melser, som iiro stadgade för det i stämmelser i 17 § lw11driick11i11gsla-
/9/ § utsiikningslagrn m·seddafi1/I. gen ( 1981 :OOUJ. 

Varda de rörande hushållning 
med O(.;h framsläppande av vatten i 
denna lag stadgade föreskrifter eller 
av domstol eller annan myndighet i 
laga ordning meddelade bestäm
melser ej iakttavw. och följer ej 

4 Senaste lydelse 1969: 393. 

Om de rörande hushållning med 
och framsläppande av vatten i den
na lag stadgade föreskrifter eller av 
domstol eller annan myndighet i 
laga ordning meddelade bestäm
melser ej har iakttagits. och följer 
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rättelse genast efter det tillsägelse 
skett: då iige på ansökan av den. 
som av försummelsen kan lida men. 
utmiit11i11g.mw1111e11 i orten att, se
dan han med ojävigt vittne hållit 
besiktning å stället, meddela nödig 
handräckning och uttaga kostna
den därför av den försumlige. 

15 

Fiireslat,:en lydelse 

ej riittelse genast efter det tillsii
gelse skett: då .fiir pä ansökan av 
den. som av försummelsen kan lida 
men. kro111~/i1t,:dc111ymliglid<'11 i or
ten. sedan 111y11diuhctc11 med ojii
vigt vittne hällit besiktning <t stiillet. 
meddela nödig handräckning och ta 
ut kostnaden därför av den försum
lige. Diirl"id tillii111pas 1·ad i utsiik-
ningshalke11 siigs 0111 uttagande 111· 

fi"irrä ttni 11t,:sk1>st nader. 

Tillstänger någon allmän farled eller allmän flottled eller fiskviig, m{i ock 
till borttagande av stängsel, som uppenbarligen linnes stridande mot lag. 
handräckning givas såsom nyss är sagt. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. Äldre bestämmelser giiller 
alltjämt i fråga om mål som vid ikraftträdandet är anhängigt hos överexe
kutor. 11 kap. 83 * andra stycket i dess äldre lydelse skall alltjämt tillämpas 
i fråga om sådant förordnande av överexekutor som avses där. 

7 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1939: 608) om enskilda vägar 

Härigenom föreskrivs att 40 och 106 ** lagen ( 1939: 608) om enskilda 
vägar skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11de lydelse Fiireslat,:en lydelse 

40*' 
Föres ej talan mot förrättning enligt detta kapitel sii som i 37 * sägs. 

gånge det därvid meddelade utlåtandet i verkstiillighet säsom lagakraft
ägande dom. 

Beträffande rätt att begagna väg. som redan finnes anlagd. samt skyldig
het att fullgöra underhåll eller vinterväghällning av sädan viig skall vad i 
fastighetsdomstols dom bestämts. ändå att talan diiremot föres. om1.:del
bart lända till efterrättelse. såframt ej fastighetsdomstolen eller högre riitt. 
där saken är anhängig, annorledes förordnar. 

På yrkande av part må fastighetsdomstolcn. där särskilda skäl därtill 
äro. förordna. att jämväl vad i dess dom bestämts rörande rätt att bygga 
väg över annans mark eller rätt. som i 13 * avses. må verkstiillas utan 
hinder av att domen icke vunnit laga kraft. 

Den. som söker verkställighet av 
dom. som icke vunnit laga kraft. 
har att ställa pant eller horgen för 
den gottgörelse för skada genom 

' Senaste lydelse 1971: 1049. 

Den. som söker verkställighet av 
dom. som inte har vunnit laga kraft. 
skall stiilla säkerhet för den gottgö
relse för skada genom verkställig-
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verkstiillighetsi'ttgiirden. som kan. 
diir domen ändras. 11riil'll.1· skola 
utgd: och giille diim111 rnd i ./8 .~ 
fi)rsta stycket 11t.1·iik11i11g.1'/11gn1 
stadgats. Frtln shldighct lltt .11iillll 
dylik siikcrhct l'lll'<' kronlin .fi'i. 
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hets<itgiirden. som kan ko11111111 all 
11td1>11ws. 0111 domen lindras. I .fi'1i
g11 om stld1111 siikcrlll't giil/1•r 2 kup. 
25 * och 27 * First11 stvcket 11t.1iik-
11i11g.1/wlke11. 

Att vad genom förriittning eller dom enligt detta kapitel hestiimls i vissa 
hänseenden skail verkstiillas i siir;;kild ordning följer av vad nedan i 41 och 
49 *~ samt angående viigsamfiillighet stadgas. 

Liinsstyrclsen iigcr vid vite före
liigga den som uppflirt hyggnad el
ler vidtagit annan åtgiird i strid mot 
förhud enligt IOO* att undanröja el
ler ändra det utförda. Ö1·cre.rek11ror 
iiger ock meddela handriickning till 
rättelse i vad olagligen skett. Ansö
kan om handriickning mä göras •tv 
allmän åklagare. hyggnadsniinmd 
samt iigare eller innehavare av fas
tighet. som iiger hcgagna viigen. 
Beträffande sfadan handriickning 
1<iilla c11al11111da hestii111mc/.1·cr .l't.'lll 

de 1·i/ka iiro stadgade .fi)r det i 191 * 
11tsiik11i11gslllge11 11:·sedd11 .fiilfet. 

l:,.:fterknm!lles ej förcliigganL~e. 

som meddelats med stöd av 1(11 *· 
skall på anmodan av länsstyrels::n 
111111iit11i11;<s111111111e11 föranstalta um 
att åtgiirden vidtages. 

Kostnad Ji'ir /11111driick11i11g enligt 
.fi'irsta stycket. 1·art1111 llllsiikan 
gjorl.I' 111· 11/hniin ilk/ogarc. md ptl 
111111iit11i11g.1·111w111e11.1 hegiirnn .fi'ir
.1~j11t11.1· m· al/111ii1111a 111eJel. 

Liinsstyrelsen .fiir vid vite före
liigga d1.:n som uppfört byggnad el
ler vidtagit annan åtgiird i strid mot 
förhud enligt I 00 * att undanröja el
ler iindra det utt'lirda. Ti11g.l'l'1ittc11 
.fi/r meddela handriickning till riit
telse i vad olagligen skett. Ansökan 
om handriickning jär göras av all
miin il klagan:. hyggnadsniimnd 
samt iigare eller innehavare av fas
tighet. som .fl/r hegagna viigen. Be
triiffande si{dan handriickning .finns 
hestii111111d1·1'r i 17 !$ lwndriickni11gs
/11gcn I 1981 :UOOJ. 

t}icrk11111.1· ej föreläggande. som 
meddelats med stöd av ltll *·skall 
pä anmodan av liinsstyrclsen k/'tJ-
111 !ii1gde111v11dighe1e11 föranstalta 
om att Mg~irden vidtages. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. Äldre hcstiimmclser giillcr 
alltjämt ifråga om mttl som vid ikraftträdandet iir anhiingigt hos övercxeku
tor. 

' Senaste lydelse 1954: 197. 
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8 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1942: 350) om fornminnen 

Härigenom föreskrivs att 18 * lagen ( 1942: 350) om fornminnen 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N11n1ra11de lydelse 

Riksantikvarieämbetet och sta
tens historiska museer samt liins
styrelsen iiga i angelägenhet som 
avses i denna lag påkalla nödig 
handräckning hos iii·crexek11tor. 

I fråga om handriickning som 1111 
sagts giille i tilliimpliga delar de he
. 1·tiimmelsa som iiro stadgade .fiir 
de i 191 ~ 11tsiik11i11gslagcn 111·s<'llda 

j{1/I. 

Fiireslagcn lydelse 

Riksantikvarieämbetet och sta
tens historiska museer samt läns
styrelsen ,lår i angelägenhet som 
avses i denna lag påkalla nödig 
handriickning hos tingsriiflrn. 

I tH1ga om slidan handräckning 
finns hcstii111111elscr i 17 ~ lwndriick
ningslagen I 1981 :0001 . 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. llH i sin illdre lydelse giiller 
alltjämt i fråga om m<ll som vid ikraftträdandet iir anhiingigt hos överexe
kutor. 

9 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att 39 *lagen ( 1950: 596) om riitt till fiske skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nt1\'ura11<fr lydelse Fiin·sl11ge11 lydcl.1e 

39 * 
Finnes uppenbart att fiskered

skap utsatts eller anordning vidta
gits i strid med vad som gäller om 
liskådra, och följer ej riittelse ge
nast efter det tillsägelse skett. iiger 
på ansökan av den som lider skada 
11tmiitni11gs1111111nen i orten uti. se
dan han med troviirdig person hiillit 
syn på stiillct. meddela nödig hand
räckning på den tredskandes be
kostnad. 

1 Lagen omtryckt 1976: 442. 

Finnes uppenbart att fiskered
skap utsatts eller anordning vidta
gits i strid med vad som giiller om 
tiskiidra. och följer ej riittelsc ge
nast efter det tillsiigelse skett. iiger 
efter det ti\lshgdsc skett. ,tiir p<I an
sökan av den som lider skada kro-
11/)f;1gdc111_\'lldighcte11 i orten. sedan 
my11digh1'/1'11 med trovärdig person 
hi\llit. syn p;i stiillct, meddela nödig 
handriickning pil den trcdskandes 
bekostnad. Kost11ud1'11 fiir tas 111 
med 1illii1111ini11g m· 1·ad i 111siik
nings/111/k1'11 siig.1· om 11ff11g1111de 111· 

.f('irriitr ni11gsk11st1111dcr. 
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Nun1rande lydelse Fiireslagen lydelse 

Detsamma skall gälla. om någon begagnar av länsstyrelsen fastställt 
märke för redskap eller notvarp p:i sätt som är ägnat att obehörigen avhålla 
annan från att fiska. 

Beröres allmänt fiskeriintresse. må även allmän åklagare. statens fiske
ritjänsteman eller av länsstyrelsen eller fiskeristyrelsen förordnad fisketill
synsman göra ansökan om handriickning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

I 0 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1957: J90) om fiskearrenden 

Härigenom föreskrivs att 17 * lagen ( 1957: 39()) om fiskearrenden skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nu\'arande lydelse 

Tvist om fiskearrende som ej an
kommer på arrendenämnds pröv
ning skall upptagas av den fastig
hetsdomstol inom vars område fas
tigheten är belägen. Även klandcr
talan som avses i 16 * upptages av 
samma domstol. 

Fiire.1/agen lyclelse 

Tvist om fiskearrende som ej an
kommer pä arrendenämmls pröv
ning skall upptagas av den fastig
hetsdomstol inom vars omr{tde fas
tigheten iir belägen. Även klander
talan som avses i 16* upptages av 
samma domstol. Betrii.f.f<111cle laga 
domstol i arrc11de11·i.1·1 som skall 
priirns enligt lagsiik11i11gslage11 
( 19./6:8081 eller lwndriickningsla
gen ( 1981 :OOOJ .finns hcstiimmc/scr 
i dessa lagar. 

Tvist som efter klander mot arrendenämnds beslut är anhängig vid 
domstol får återförvisas till nämnden. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

1 Senaste lydelse 1971: 539. 



LU 1980/81: 25 19 

Il Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1960: 690) om byggnadsminnen 

Härigenom föreskrivs att 18 * lagen ( 1960: o90l om byggnadsminnen 1 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse Fiireslagen lydelst' 

18 * 
Har byggnadsminne ändrats i strid mot föreskrift. som meddelats med 

stöd av denna lag. och kan ändringen i"iterställas. äger liinsstyrclsen vid 
vite ålägga ägaren att vidtaga åtgärder härför. 

Överexekutor iiger mt:ddcla 
handräckning för att avbryta på
gående förstörelse av byggnads
minne eller återställa detta eller om 
eljest så erfordras till efterlevnad av 
denna lag. Ansökan om handräck
ning mil göras av länsstyrelsen eller 
allmän åklagare. Begiir 11t111iitni11gs
ma11 att kostnad Ji'ir fi"irriitt11i11ge11 
skall för.1·kjutas, må det ske m· all
mii11na medel. I iil·rigt giilla e11a
handa bcstiimmelser. som iiro 
stadgade för det i 191 * utsiikni11gs
lage11 m·sedda fallet. 

Tingsriittrn .ti/r meddela hand
riickning för att avbryta pågående 
förstörelse av byggnadsminne eller 
återställa detta eller om eljest så er
fordras till efterlevnad av denna 
lag. Ansökan om handräckning f(lr 
göras av länsstyrelsen eller allmiin 
åklagare. Betri{Ui111de sådan li1111d
riick11i11g finns hestiimmelser i 17 * 
ha11driick11i11gsl11gc11 (/981 :000). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. 18 ~i sin iildrc lydelse gäller 
alltjämt i fråga om mål som vid ikraftträdandd iir anhängigt hos överext:
kutor. 

12 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1963: 537) om gravrätt m. m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1963: 537) om gravriitt m. m. 1 

dels att i 2. 5. 14 och 17-19 **ordet "Konungen" i olika böjningsformer 
skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form. 

dels att 15 * skall ha nedan angivna lydelst:. 

N111·ar1111de lydelse Fiireslagen lydelse 

15 * 
Underlåter innehavare av begravningsplats att fullgöra sina iiliggandcn 

enligt denna lag eller med stöd dilrav mt::ddcladc bestämmelser. äga hin<>
styrclscn vid vite fördiigga honom att vidtaga erforderlig riittclse. 

1 Lagen umtrvckt 1976: 440. 
1 Senaste lydelse av 17§ 1971:633. 
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N11n1randc lydelse 

Har gravriittsinnehavare försett 
grav med gravvård dler annan an- · 
ordning i strid med vad uppl~itarc:n 
föreskrivit. iigcr liinsstyrelsen. om 
skäl iiro diirtill, vid vite förelägga 
gravrättsinnehavaren att horttaga 
anordningen. Sådant fi.ireHiggande 
nu/ även eljest meddelas. när syn
nerliga skiil ciro diirtill. l:,fia
kumme.1· ej vitesföreläggande, 11•ii 
ii1·ercxckutor meddela handriick
ning för anordningens borttagande. 

20 

Fiircslagen lrdelse 

Har gravrättsinnehavare försett 
grav med gravvi\rd eller annan an
ordning i strid med vad uppli'ttaren 
före~krivit. .fiir Hinsstyrelsen. om 
det finns skiil till det. vid vite före
liigga gravrilttsinnehavaren att 111 

hor/ anordningen. s:idant föreliig
gande .filr iiven eljest meddelas. niir 
det Jinns synnerliga skiil till det. 1:,_·1~ 

terko111s ej vitesföreliiggande . .fi/r 
ti11gsriitre11 meddela handriickning 
för anordningens borttagande. I 
Ji·,/ga 0111 sdd1111 /11111driick11i11g .finns 
hcsriimmdscr i 17 * ha11driick11i11gs
/agt'!1 ( 1981 :001!). 

Denna lag triider i kraft den I januari 1982. 15 * i sin iildre lydelse giillcr 
alltjämt i frilga om miil som vid ikraftträdandet är anhiingigt hos övcrexe
kutor. 

13 Förslag till 

Lag om ändring i naturvårdsla:gen I 1964: 822) 

Härigenom föreskrivs att 39 och 40 ~~ naturvftrdslagcn ( 1964: 8:!2) 1 skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N111·aram/e iydelsc 

Har någon begätt gärning som 
avses i 37 * I. 2, 4 eller 6. iigcr 
länsstyrelsen vid vite förelägga ho
nom att vidtaga riittelse. Ö1·ere.H'
k11tor iiga ock meddela handriick
ning för s;\dant ändamål. Ansökan 
om handräckning fftr göras av all
miin åklagare, statens naturvårds
vcrk. länsstyrelsen eller den kom
munala myndighet som handhar na
turvårdsfrågor. Beträffande s{1dan 
handriickning iiga hcsrii111111elsema 
i /9 / ~ 11tsiik11i11gslage11 111ots1·an111-
dc 1il/iimp11i11g. 

Vid meddelande av föreläggande 
enligt IH första stycket. 20*. 21 ~ 
eller 22 ~ andra stycket far länssty
relsen utsätta vite. l}icrkommes ej 

1 I.agen omtryckt 1974: !0~5. 

1-'iin·.1-!C1gc11 lydelse 

Har ni\gon hegiitt giirning som 
avses i 37 ~ I. 2. 4 eller 6. ti'ir liins
styrelsen vid vite föreliigga honom 
att vidtaga riittelse. \'iJare .filr 
1i11gsriittc11 meddela handriickning 
rör sfalant ändami\I. Ansiikan om 
handräckning for göras av allmiin 
åklagare. statens naturvlirdsverk. 
liinsstyrelscn eller den kommunala 
myndighet som handhar natur
vårdsfrågor. Beträffande sådan 
handriickning finns hestiimmelscr i 
17 9 ha11driickni11gslage11 
(1981:000). 

Vid meddelande av föreliiggande 
enligt 17 * första stycket. 20 *. 21 * 
eller 22 * andra styåct far liinssty
relsen utsiitta vite. l)ierkoms ej sii-
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Nuvarande lydelse 

sådant föreläggande. skall på anmo
dan av länsstyrelsen utmätnings
mannen föranstalta om att åtgärden 
vidtages. 

21 

Fiireslagen lydelse 

dant föreläggande. skall p{1 anmo
dan av länsstyrelsen krmu1fogde
my11digheten föranstalta om att ät
gärdcn vidtages. 

Byggnadsnämnden får utsätta vite vid meddelande av föreläggande en
ligt 17 § tredje stycket. Hälsovårdsnämnden får utsätta vite vid meddelan
de av föreläggande enligt 24 §. Efterkommes ej föreläggandet. äger veder
börande nämnd låta vidtaga åtgärden på den försumliges bekostnad. 

40 §~ 

Talan mot kommunal myndighets beslut enligt denna lag föres hos 
länsstyrelsen genom besvär. 

Talan mot beslut av annan statlig 
myndighet än regeringen i ärende 
enligt IH. IH. 2<H andra stycket 
eller 21. 22. 24. 39 eller 47* .fi"ir1'.1 
hos kammarrätten genom bcsviir. 
Mot beslut enligt denna lag av an
nan statlig myndighet än regeringen 
fiires i övrigt talan hos regeringen 
genom besviir. 

Talan mot beslut av annan statlig 
myndighet iin regeringen i iirende 
enligt IH. 17*. 20~ andra stycket 
eller 21. 22 eller 24 ~. 19 * si'il'itl 
111·scr 01111111 iin lw11driick11i11g eller 
47 * j('ir.1· hos kammarrätten genom 
besviir. Mot beslut enligt tknna lag 
av annan statlig myndighet iin rege
ringen .fi'irs i övrigt talan hos rege
ringen genom bcsviir. 

Statens naturvftrdsverk äger föra talan mot beslut enligt denna lag eller 
enligt bestämmelser som meddelats med stöd av lagen. 

Finner myndighet att den ej kan helt bifalla framställning fr;'in fortilika
tionsförvaltningen dler statens vägverk om undantag som avses i 16 * 
tredje stycket. hiinskjutes ärendet till regeringens prövning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 198~. 39 * i sin iildrc lydelse gäller 
alltjiimt i fråga om m~il som vid ikraftträdandet iir anhängigt hos övcrexe
kutor. 

14 Förslag till 

Lag om ändring i miljöskyddslagen ( 1969: 387) 

Härigenom föreskrivs att 4H miljöskyddslagen ( 1969: .387) 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N11varcrnde lydelse 

Har någon begått gärning som 
avses i 45 * första styåct 1-.3. kan 
ii\·crcxekutor meddda handräck
ning för att åstadkomma rättelse. I 
2 Senaste lydelse 1974: 1025. 
1 Lagen omtryckt 1972: 782. 
2 Senaste lydelse 1975: 342. 

Fiireslagen lydl'lsc 

Har nägon begiitt gärning som 
avses i 45 * första stycket 1-.3. Jiir 
1i11g1rii1ten meddela handr~ickning 
för att åstadkomma rättelse. I frf1ga 
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N111·ara11de lydelse 

fråga om sådan handräckning giill.:>r 
samma regler som Ji"ir lwndriick
ning enligt 191~11tsC:ik11i11g1'fagc11. 

22 

Förcsla1.ten lvdelse 

om sädan handräckning .finns he
stii111111elscr i 17 .~ handriickningsla
gen I 1981 :VOOJ. 

Beriirs allmänna intressen. får ansökan om handräckning göras av sta
tens naturvårds verk eller annan myndighet som iirendet angår. 

Efterkommes ej föreläggande ca
ligt 40 ~ första eller andra stycket. 
skall 11tmiitni11g.1·111w11u'n på anm,J
dan av länsstyrelsen ombcsö1ja lltl 
åtgärd vidtages på den .fi'ir.1·11mliges 
hekostnad. 

l:-fierko111s ej föreläggande enligt 
411* första eller andra stycket. skall 
kronc~(ogdemyndifd1eten på anmo
dan av länsstyrelsen ombesörja att 
åtgärd vidtages. 

Det åligger polismyndighet att lämna den handräckning som behövs för 
utövande av tillsyn enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 47 ~ i sin äldre lydelse gäller 
alltjämt i fråga om mål som vid ikraftträdandet är anhängigt hos övcrexc
kutor. 

15 Förslag till 

Lag om ändring i väglagen (1971: 948) 

Härigenom föreskrivs i fråga om viiglagen ( 1971: 948) 
dels att i 2. 5. 6, 11. 14. 18. 22, 29. 74 och 75 ~~samt punkterna 4 och 11 

övergångsbestämmelserna till lagen ordet "Konungen .. i olika böjnings
former skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form. 

dels att 72 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11ra11de lydelse Fiireslagen lydelse 

7H 

Upp.fåres byggnad eller 11(filres 
ledningsarbete i strid mol 43. 44, 47 
eller 48 ~ eller mot föreskrift eller 
förbud som meddelats med stöd av 
43. 44 eller 47-49 ~-kan iil·er1·xek11-
tor meddela handräckning för att 
åstadkomma riittclse. I fråga om så
dan handräckning giilla samnw 
regin· som får lu11u/riickni11g ni/igt 
191 ~ utsiikningslagen I 1877:31 .1. 

1 ). 
Bryter någon mot förbud i 43, 

45-48 eller 54 ~eller mot föreskrift 
eller förbud som meddelats m<:d 
stöd av 43 eller 45-48 * och är det 
ej fråga om byggnads uppförande. 
kan 11t111iitni11gsma1111en föranstalta 
om rättelse. 

Uppf{'irs byggnad eller u(fi'irs led
ningsarbctc i strid mot 43. 44, 47 
eller 48 * eller mot föreskrift eller 
förbud som meddelats med stöd av 
43. 44 eller 47-49 ~ . .filr tingsriittcn 
meddela handriickning för att 
åstadkomma rättelse. I fråga om så
dan hamlräckning.fl1111s he.1·tii111mel
scr 17 .~ lwndriicknings/agen 
( 1981: 000). 

Bryter någon mot förbud i 43. 
45-48 eller 5H eller mot föreskrift 
eller förbud som meddelats med 
stöd av 43 eller 45-48 ~ och är det 
ej fri\ga om byggnads uppförande, 
får krom!f{1gdc111y11dighete11 föran
stalta om riittclse. 
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N11mrw1de lydelse 

Efterkommes ej föreläggande en
ligt 52 §, skall utmätningsmannen 
på anmodan av länsstyrelsen ombe
sörja att åtgärd vidtages. 

23 

Föreslagen lydelse 

E,tierkoms ej föreliiggamk enligt 
52 S. skall krmu1f(1gde111y11dighete11 
på anmodan av länsstyrelsen ombe
sörja att ätgänl vidtages. 

Polismyndighet skall lämna den handräckning som behövs för vidta
gande av åtgärd som avses i 34. 40 och 53 ~*· 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 72 * i sin äldre lydelse gäller 
alltjämt i fråga om mål som vid ikraftträdandet är anhiingigt hos överexe
kutor. 

16 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1971: 1154) om förbud mot dumpning av 

avfall i vatten 

Härigenom föreskrivs att 9 slagen ( 1971: 1154) om förbud mot dumpning 
av avfall i vatten skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'llrande lydelse 

Har någon begått gärning som 
avses i 5 §, kan överexekutor med
dela handräckning för att åstad
komma rättelse. I fråga om sådan 
handräckning gäller samma regler 
som för handräckning enligt 191 § 
utsöknings/agen (1877:31 s. /). 

Fiireslagen lydelse 

Har någon begått gärning som 
avses i 5 S, får tingsrätten meddela 
handräckning för att åstadkomma 
rättelse. I fråga om sådan hand
räckning finns bestämmelser i 17 ~ 
handräcknings/agen ( 1981 :000). 

Berörs allmänna intressen, får ansökan om handräckning göras av den 
myndighet som ärendet angår. 

Det åligger polismyndighet att lämna den handräckning som behövs för 
utövande av tillsyn enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 9 § i sin äldre lydelse gäller 
alltjämt i fråga om mål som vid ikraftträdandet är anhängigt hos överexe
kutor. 
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17 Förslag till 

Lag om ändring i gruvlagen 11~174: 3421 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 36 * och 11 kap. 2 ~ gruvlagen 
( 1974: 342) skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arwulc IYdclse Fiireslago1 lnld.1·1· 

4 kap. 

36 ~ 

Försummar den ersättningsskyldige att inom föreskriven tid betala eller 
nedsätta ersättning. skall länsstyrdsen pi\ bcgiiran av den ersiittningsberiit
tigade IMa uttaga heloppet jiimt·~ riinta. Länsstyrelsen kan ocksil efter 
hergmästarens hi\rande förordna att gruvarbdet skall inställas till dess 
ersättningen erlagts eller uttagits. 

I fråga om uttagande av ersiirt
ning jiimte riinta skall hesti\mmel
serna i 11tsiik11i11gslage11IJR77:31 s. 
I i om verkstiillighet av lagakraflii
gamle dom i tl'i.11e111ä/. 1·c1rige110111 
hctalningsskyldig/iet h/il'it 111/gon 
11/agd. iigc1 11111t.1Tc1ra111lc tilliimp
ning. 

I fråga om uttagande av ersiil!
ning jämte riinta tilliimpas hestäm
melscrna i 11tsiikni11gsha/ken om 
verkställighet av lagakraftiigande 
dom. 

11 kap. 

2§ 
Pi'thörjas undersökningsarbete i 

strid med 3 kap. I * andra stycket 
eller 11{/i'ires anliiggning i strid m•:.d 
3 kap. 2 * andra stycket. filr iirl'r
cxek11tor på ansökan av den som 
äger eller innehar marken förordna 
alt arhetet skall insti\llas eller att 
anläggningen skall tagas horl pft in
mutarens bekostnad. 

Åsidosiittes förbud som hergmiis
taren meddelat enligt 6 kap. 5 *and
ra stycket. kan i.irerexekutor på an
sökan av hergmiistaren meddda 
handräckning för att ;isladkllmrna 
rättelse. 

I fråga om åtgärd m· ii1·1•r1•xcl. 11-

tor enligt första eller andra stycket 
giiller sa111111c1 regler som .fi'ir hand
räckning enligt /C)/ ~ 11tsiik11ings.'a
ge11 (!R77:3/ s. /). 

Påhö1jas undersökningsarbete i 
strid med ~ kap. I ~ andra stycket 
eller 11(/i'irs anliiggning i strid med 3 
kap. 2 * andra stycket. för tingsriit
ten l'.ffrr ansökan av den som iiger 
eller innehar marken förordna att 
arbetet skall inställas eller all an
läggningen skall taga~ bort pil inmu
tarens hekostnad. 

Åsidosiitts filrbud som hergmiis
taren meddelat enligt 6 kap. 5 ~and
ra stycket. .fllr tingsriitten pil ansö
kan av hergrniistarcn meddela 
handriickning för att åstadkomma 
rättelse. 

I frt1ga om fttgärd som 11\'.l'<'S i 
första eller andra stycket .finns he
stii111111elscr i 17 ~ lwndräckningsla
gen ( 198/ :OUOJ. 

Denna lag träder i kraft den I j111uari 1982. 11 kap. H i sin äldre lydelse 
gäller alltjämt i fråga om mål som vid ikraftträdandet iir anhängigt hos 
överexekutor. 
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18 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1974: 890) om vissa mineralfyndigheter 

Härigenom föreskrivs att 42 * lagen ( 1974: 890) om vissa mineralfyndig
heter skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·aranJe lydelse Fiiffslage11 lydelse 

42§ 
Påbörjas undersökningsarbete 

utan alt säkerhet ställts enligt vad 
som .fi"iresk1fre.1· i 20 * andra stycket 
eller 32 * tjärde stycket eller 11(/i'ire.1· 
anläggning i strid med 15 ~ andra 
stycket. 22 s andra stycket eller 32 * 
fjärde stycket, får 1!1·erexekwor pä 
ansökan av den som äger eller inne
har marken förordna att arbetet 
skall inställas eller att anläggningen 
skall tagas bort på undersökarens 
bekostnad. 

Åsidosättes förbud som statens 
industriverk meddelat enligt 43 * 
andra stycket, får iil·crexck11tor på 
ansökan av industriverket meddela 
handräckning för att åstadkomma 
riittelse. 

I fråga om åtgärd a1· 1:il'erexek11-
tor enligt första eller andra stycket 
gäller samma regler som .får hand
räckning enligt 191 § 11tsiiknings/a
gen (/877: 31 s. I J. 

Päbör:jas undersökningsarbete 
utan alt siikerhet stiillts enligt vad 
som .fi'iresk1fr.1· i 20 § andra stycket 
eller 32 § tJiirde stycket eller 11(/i'irs 
anliiggning i strid med 15 s andra 
stycket. 22 §andra stycket eller 32 * 
fjiirde stycket. får tingsrällen på 
ansökan av den som äger eller inne
har marken förordna att arbetet 
skall instiillas eller att anliiggningen 
skall tas hort på undersökarens he
kostnad. 

Åsidosiitts förbud som statens in
dustriverk meddelat enligt 43 * and
ra stycket. för tingsriift('/l på ansö
kan av industriverket meddela 
handräckning för att {1stadkomma 
rättelse. 

I fråga om åtgärd so111 ai·scs i 
första eller andra stycket .finns he
stä111111c/sa i 17 § lwndriickningsla
gen ( 1981 :OOOJ. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 42 * i sin iildre lydelse gäller 
alltjämt i fråga om mål som vid ikraftträdandet är anhängigt hos iiverexe
kutor. 

19 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1976: 666) om påföljder och ingripanden Yid 
olovligt byggande m. m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1976: 666) om påföljder och 
ingripanden vid olovligt hyggande m. m. 

dels att i 13 *ordet "övercxckutor" skall hytas ut mot "tingsrätten". 
dels att 8 och 14 ~*skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11de lydelse 

Fråga om hyggnadsavgift och särskild avgift prövas av byggnadsniimn
den. 
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N111·arande lydelse 

Fråga om tilläggsavgift prövas av 
allmän domstol pä talan av allmän 
åklagare. Talan får väckas endast 
om byggnadsnämnden har heg.'.lrt 
det. I fråga om siidan talan skall 
bestämmelserna i rättcgångsbalken 
om åtal för brott. på vilket ej kan 
följa svårare straff än bökr. och om 
kvarstad och .1·kin1<rin1r~fiirh11d i 
broltmål iiRa 111ot.1Tarande tilliimp
ning. 

Ansökan om handräckning får 
göras av byggnadsnämnden och. i 
fall som avses i IH 5. av allll'.än 
åklagare. I 1frrigt gäller i frdga 0111 

handräckning samma hestiimmel
ser som j()r handräckning enligt 
191 § utsiikningslagen ( 1877: 31 s. 
I J. 

26 

F1>res/agen lydelse 

f'r~iga om ti!Hlggsavgift prövas av 
allmän domstol p[t talan av allmän 
åklagare. Talan fi'tr väckas endast 
om byggnadsnämnden har begärt 
det. 1 fråga om sädan talan tilläm
pa.i· bestämmelserna i rättegångs
balken om åtal för brott. på vilket ej 
kan följa svårare straff än böter. 
och om kvarstad i brottmål. 

14* 

Ansökan om handräckning får 
göras av byggnadsnämnden och. i 
fall som avses i 13 ~ 5. av allmiin 
åklagare. Betri{f.fi111de sådan hand
räckning finns hestiimmelser i 17 § 

lwndriickningsla1<en ( IWJI :000). 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. Äldre bestämmelser gäller 
alltjämt i fråga om mål som vid tkraftträdandet är anhängigt hos övcrcxc
kutor. 

20 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1978: 160) om vissa rörledningar 

Härigenom föreskrivs att 21 ~ lagen ( 1978: 160) om vissa rörledningar 
skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arc111de lwlelse 

Åsidosiitti•s förbud som statens 
industriverk har meddelat enligt 
20 * andra stycket. får 1frerexek111or 
på ansökan av industriverket med
dela handräckning för alt åstad
komma rättelse. 

I fråga om iltgiird al' ii1·ercxek11-
tor enligt första stycket skall regler
na om handräckning i 191 § utsök
nings/agen ( 1877: 31 s. I) t illiim11as. 

Fiif'l'slagen lydelse 

Åsidosiitt.1· förhud som statens in
dustriverk har meddelat enligt 20 * 
andra stycket. får tingsriittcn på an
sökan av industriverket meddela 
handräckning för att åstadkomma 
rättelse. 

I fråga om lwndriick11i11g som 
ai·ses i första stycket .finns hestiim
melser i 17 § ha11driickni11gsla1<e11 
(/981:000). 

Denna lag triider i kraft den I jaquari 1982. 21 * i sin äldre lydelse gäller 
alltjämt i fräga om mål som vid ikraftträdandet är anhiingigt hos överexe
kutor. 
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Bilaga 2 

Av utskottet framlagda förslag till ändringar i regeringens lagförslag 

Vid moment 2 i utskottets hemstii//an 

Ftirslaget till lag om ändring i miljöskyddslagen ( 1969: 387) 

Härigenom föreskrivs att 47 ~ miljöskyddslagen ( 1969: 387) 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Lydelse enligt riksdagens hcslw Utsknllets fiirslag 
den 29 april 1981 

47 ~c 

Har någon begått en gärning som 
avses i 45 *första stycket 1-3. kan 
iil'ercxckutor meddela handräck
ning för att åstadkomma rättelse. I 
fråga om sådan handräckning giiller 
.wmma regler som .for handriick
ning enligt 191 ~ utsiikningslagcn 
(1877:31 s. /). 

Har någon bcgatt en gärning som 
avses i 45 * första stycket I - 3 . .fi/r 
tingsriillcn meddela handräckning 
för att åstadkomma riittclsc. I frf1ga 
om sådan handräckning .fi1111s he
stiimme/scr i 17 § h1111dnir·k11ingsla
ge11I1981 :OOOJ. 

Berörs allmiinna intressen. får ansökan om handriickning göras av sta
tens naturvårds verk eller annan myndighet som iircndct angf1r. 

Efterkoms inte ett föreläggande 
enligt 40 * första eller andra 
stycket. skall kronofogdemyndig
heten på anmodan av tillsynsmyn
digheten ombesöi:_ia att åtgärd vid
tas pil drn ji'inumliges hl'kostnad. 

Efterkoms inte ett föreläggande 
enligt 40 * första eller andra 
stycket. skall kronofogdemyndig
heten på anmodan av tillsynsmyn
digheten ombesörja att åtgärd vid
tas. 

Det åligger polismyndighet att liimna den handräckning som behövs för 
utövande av tillsyn enligt dt:nna lag. 

Denna lag triidcr i kraft den l januari 1982. 47 *i sin äldre lydelse gäller 
alltjämt i fråga om mäl som vid ikrnftträdandet är anhängigt hos överexe
kutor. 

1 Lagen omtryckt 1972: 782. 
2 Prop. 1980/81:92.JoU 1980/81:21. rskr273. 
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Vid moment 3 i utskottet.i· hemstiillan 

Övergångsbestämmelserna till förslaget till lag om ändring i lagsökningsla
gen (1946: 808) 

Regeringen.i· förslag Utskottl'f.1· Ji'irslag 

Denna lag träder i kraft den I j<rnuari 1982. 

Beträffande verkan av erkännande som före ikraftträdandet har skett 

inför överexekutor enligt 10 ~ tillEmpas äldre bestämmelser. 

I fråga om skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet skall 

därefter tillämpas vad som är föreskrivet om kvarstad. 

31 § i sin äldre lydelse gäller allt

jämt i Ji'äga om mäl som har a11-

hiint.:igi.:.jort.1· .fi'ire ikra.fttriidandet. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 


