
Jordbruksutskottets betänkande 

1982/83: 31 

med förslag till följdlagstiftning till den nya vattenlagen (prop. 1982/ 
83: 26) 

Propositionen 

I proposition 1982/83: 26 har regeringen föreslagit riksdagen att anta 

inom justitiedepartementet upprättade f~rslag till 

1. lag om ändring i lagen (1919: 426) om flottning i allmän flottled, 
2. lag om ändring i lagen (1933: 269) om ägofred, 

3. lag om ändring i lagen (1942: 335) om särskilda skyddsåtgärder för 

vissa kraftanläggningar m. m., 
4. lag om ändring i lagen ( 1950: 596) om rätt till fiske, 

5. lag om ändring i lagen ( 1962: 627) om vissa åtgärder för utnyttjande 

av vattenkraft vid krig m. m., 
6. lag om ändring i naturvårdslagen (1964: 822), 

7. lag om ändring i Jagen (1966: 314) om kontinentalsockeln, 

8. lag om ändring i miljöskyddslagen (1969: 387), 

9. Jag om ändring i jordabalken, 

JO. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970: 988), 

11. lag om ändring i expropriationslagen ( 1972: 719), 

12. lag om ändring i lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter, 

13. lag om ändring i lagen (1973: 1151) om införande av anläggningslagen 
(1973: 1149) och lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter, 

14. lag om ändring i lagen (1973: 1152) om förmånsrätt för fordringar 

enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter, 
15. lag om ändring i Jagen (1976: 997) om vattenförbund, 

16. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979: 1152), 

17. lag om ändring i lagen (1980: 307) om skyldighet för utländska kä

rande att ställa säkerhet för rättegångskostnader. 
De under 2, 4, 6 och 8 angivna förslagen har upprättats i samråd med 

chefen för jordbruksdepartementet, förslagen under 3 och 7 i samråd med 

chefen för industridepartementet och förslaget under 16 i samråd med 
chefen för budgetdepartementet. Förslagen har granskats av lagrådet. 

I proposition 1981/82: 130 har föreslagits en ny vattenlag, en lag om 

införande av den nya vattenlagen samt två nya lagar om inrättande, utvidg

ning och avlysning av allmän farled och allmän hamn resp. allmän flottled. 

I förevarande proposition föreslås följdändringar till den nya vattenlagen 

i sjutton lagar. Bl. a. föreslås att reglerna i lagen om förvaltning av samfäl

ligheter skall tillämpas även på vattenrättsliga samfälligheter. I propositio-
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ncn föreslås också nya regler om i vilken utsträckning vattenrättsliga 

servitut får bildas. ändras eller upphävas vid fastighetsreglering enligt 
fästighetsbildningslagen. 

Den nya lagstiftningen föreslås av utskottet - med ändring av regering

ens förslag om ikraftträdande den I januari 1983 - träda i kraft den I 

januari 1984. 

Ett i propositionen framlagt förslag om ändring i nya vattenlagen -

förslag 18 - har behandlats i utskottets betänkande JoU 1982/83: 30 om ny 
vattenlag m. m. 

Lagförslagen har intagits som bilaga till detta betänkande. 

Utskottet 

I utskottets betänkande JoU 1982/83: 30 har behandlats bl. a. proposition 

1981/82: 130 med förslag till ny vattenlag m. m. Betänkandet har godkänts 

av riksdagen (rskr 274). Den nya lagen träder i kraft den I januari 1984. 

Beslutet om en ny vattenlag innebär en genomgripande systematisk 

omarbetning av den gällande vattenlagen lf 918: 523) (V LJ samt en förenk

ling och modernisering av regelsystemet, främst genom att gemensamma 

bestämmelser så långt möjligt införs för de olika slags vattenföretag som 

lagen är tillämplig på. Vidare skärps reglerna om tillstånd till utförande av 

vattenföretag. 
Den nya vattenlagen medför behov av åtskilliga följdändringar i annan 

lagstiftning av rent lagteknisk natur. t. ex. nya hänvisningar till den nya 

lagen eller till vissa bestämmelser i den. Beträffande vissa lagar behövs det 
ändringar också av andra skäl. Förslag härom framförs i proposition 1982/ 

83: 26. 
I JoU 1982/83: 30 har beslutats om vissa ändringar i flottningslag

stiftningen. Sålunda har de administrativa frågorna om inrättande, utvidg

ning och avlysning av allmänna flottleder brutits ut ur vattenlagen och 

tagits in i en särskild lag. 

Någon direkt motsvarighet till 6 kap. YL om allmän flottled har inte 

tagits in i den nya: vattenlagen. som dock innehåller vissa bestämmelser om 

allmän flottled av vattenrättslig natur. En del bestämmelser i 6 kap. YL, 

som fortfarande bör gälla. bör, som regeringen har föreslagit, tas in i lagen 

(1919:426) om flottning i allmän flottled, den s.k. flottningslagen. Även 

vissa andra ändringar bör göras i flottningslagen. 
I proposition 1982/83: 26 anförs vidare att vissa ändringar bör göras i 

fastighetsbildningslagens regler om vattenrättsliga servitut. I specialmoti

veringen anges hur de nya reglerna bör utformas. 

Enligt den nya vattenlagen skall det kunna förordnas om samverkan 
mellan flera intressenter i vattenrättsliga samfälligheter (se 5, 6 och 7. kap. 
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nya vattenlagen). Som har förordats i proposition 1981/82: 130 bör lagen 
(1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter göras tillämplig på förvalt
ningen av sådana samfälligheter. l den angivna lagen bör med anledning 
härav vissa bestämmelser om de vattenrättsliga samfälligheterna tas in. 

Vid den nya Jagens ikraftträdande kommer det att finnas företag med en 
gemensam förvaltning för flera deltagare enligt 3. 7 eller 8 kap. YL. I fråga 
om sådana företag som har ordnad förvaltning enligt VL har i proposition 
1981/82: 130 föreslagits att den Jagens förvaltningsbestämmelser i princip 
skall tillämpas även i fortsättningen (se 26 §Jagen om införande av vatten
lagen, i fortsättningen kallad promulgationslagen). 

Som utredningen har föreslagit och som förordas i proposition 1981/ 
82: 130 bör det emellertid i fråga om nu angivna företag också vara möjligt 
att få förvaltningen ordnad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. I 
22 § andra stycket i den nyss nämnda promulgationslagen har också stad
gats att en sådan övergång skall ske i samband med en omprövning enligt 
15 kap. 15 § nya vattenlagen eller godkännande av en överenskommelse 
enligt 15 kap. 16 § samma lag. om kretsen av deltagare eller kostnadsför
delningen mellan dem ändras genom omprövningen. Denna regel bör kom
pletteras med en generell möjlighet för deltagarna i gemensamma företag 
enligt YL att besluta om en övergång till förvaltning enligt lagen om 
förvaltning av samfälligheter. 

Det nu anförda avser sådana gemensamma företag enligt VL som har en 
ordnad förvaltning genom en styrelse och som alltså kan förvärva rättighe
ter och ikläda sig skyldigheter. Som framgår av 3 kap. 27 §. 7 kap. 61 §och 
8 kap. 40 § VL behöver vissa företag som endast har två deltagare inte ha 
någon ordnad förvaltning. I fråga om äldre dikningssamfälligheter som 
tillkommit före VL gäller en motsvarande ordning för bl. a. företag med 
högst fem deltagare. Enligt propositionen bör lagen om förvaltning av 
samfälligheter göras direkt tillämplig på sådana företag. 

Utskottet tillstyrker de i proposition 1982/83: 26 framlagda lagförslagen. 
Vid utarbetande av förslagen till följdlagstiftning till den nya vattenlagen 

har utgångspunkten varit den lydelse som den nya vattenlagen har enligt 
proposition 1981/82: 130. Detta innebär att de ändringar i fråga om bl. a. 
ikraftträdandet av den nya vattenlagen som riksdagen beslutat måste beak
tas i följdlagstiftningen. 

Härav föranledda ändringar är endast av redaktionell karaktär. I den del 
förslaget berör 2 § miljöskyddslagen (förslag 8) har utskottet vidare beak

tat senare framlagda förslag (prop. 1982/83: 111 och 1982/83: 167) som 
likaledes innebär ändringar i nyssnämnda paragraf. Dessa propositioner 
har behandlats av socialutskottet (SoU 1982/83: 26) resp. civilutskottet 
(CU 1982/83: 32). 

Lagförslagen har härutöver inte gett utskottet anledning till erinran eller 
kommentarer i övrigt. 
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Hemställan 

Utskottet hemställer 
att riksdagen antar de i proposition 1982/83: 26 framlagda lagförsla

gen, såvitt avser förslag 1-17, med följande ändringar: 
I. beträffande samtliga lagförslag utom förslag 11 med den ändring

en i fråga om ikraftträdandebestämmelsen att ikraftträdandet 
bestäms till den I januari 1984, 

2. beträffande samtliga lagförslag utom förslag 2, 11 och 14 med den 
ändringen att orden "vattenlagen (1982: 0001" i olika böjnings
former byts ut mot "vattenlagen (1983: 000)" i motsvarande 

form, 
3. beträffande förslag I· med den ändringen att orden "lagen 

(1982: 000) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän 
flottled" byts ut mot "lagen ( 1983: 000) om inrättande. utvidg
ning och avlysning av allmän flottled", 

4. beträffande förslag 2 och 11 med den ändringen att orden "ut
gången av år 1982" byts ut mot "utgången av år 1983". 

5. beträffande förslag 13 med den ändringen att orden "lagen 
(1982: 000) om införande av vattenlagen (1982: 000)" byts ut mot 
"lagen ( 1983: 000) om införande av vattenlagen ( 1983: 000)". 

6. beträffande förslaget till lag om ändring i miljöskyddslagen (för
slag 8) med den ändringen att 2 §erhåller följande som utskottets 
förslag betecknade lydelse: 

Regeringens furs/ag 

2 § 

Utöver bestämmelserna i derina 
lag gäller om miljöfarlig verksamhet 
vad som föreskrivs i hälsovårds-, 
byggnads- och naturvårdslagstift
ning eller i annan lagstiftning. I frå
ga om viss miljöfarlig verksamhet 
gäller särskilda bestämmelser enligt 
lagen (1971: 850) med anledning av 
gränsälvsöverenskommelsen den 
16 september 1971 mellan Sverige 
och Finland. 

Har regeringen enligt 136 a § 
byggnadslagen (1947: 385) prövat 
frågan om tillkomst eller lokalise
ring av viss verksamhet eller enligt 
lagen (1978: 160) om vissa rörled
ningar prövat frågan om framdra
gande eller begagnande av sådan 
ledning, är beslutet bindande vid 
prövning enligt denna lag. 

Regeringen eller myndighet som 

Utskottets förslag 

Utöver bestämmelserna i denna 
lag gäller om miljöfarlig verksamhet 
vad som föreskrivs i hälsoskydds-. 
byggnads- och naturvårdslagstift
ning eller i annan lagstiftning. I frå
ga om viss miljöfarlig verksamhet 
gäller särskilda bestämmelser enligt 
lagen (1971:850) med anledning av 
gränsälvsöverenskommelsen den 
16 september 1971 mellan Sverige 
och Finland. · 

Har regeringen enligt 136 a § 
byggnadslagen (1947: 385) prövat 
frågan om tillkomst eller lokalise
ring av viss verksamhet med hän
syn till hushållningen med landets 
samlade mark- och vattentillgång
ar eller enligt lagen (1978: 160) om 
vissa rörledningar prövat frågan om 
framdragande eller begagnande av 
sådan ledning. är beslutet bindande 
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Regeringens förslag 

regeringen bestämmer äger medde
la särskilda bestämmelser till före
byggande av vattenförorening ge
nom fast avfall. 

Stockholm den 17 maj 1983 

På jordbruks utskottets vägnar 

EINAR LARSSON 

5 

Utskottets fiirslag 

vid prövning enligt denna lag. 
Regeringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer äger medde
la särskilda bestämmelser till före
byggande av vattenförorening ge
nom fast avfall. 

Närvarande: Einar Larsson (c), Håkan Strömberg (s), Arne Andersson i 
Ljung (m), Grethc Lundblad (s), Hans Wachtmeister (m), Gunnar Olsson 
(s), Martin Segerstedt (s), Sven Eric Lorentzon (m), Kerstin Andersson 
(c), Margareta Winbcrg (s), Börje Stensson (fp), John Andersson (vpk), 
Åke Selberg (s), Bengt Kronblad (s) och Bo Arvidson (m). 
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Bilaga 

l Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1919: 426) om flottning i allmän 
flottled 

dels att I. 2, 4. 6, 7, 13. 14, 16-18, 20-22, 28, 37, 64, 65, 69. 70. 79. 82. 
84 och 84 a ** skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 5 a, 5 b och 5 c **· av 
nedan angivna lydelse. 

N111'arande lydelse 

I allmänflottled .Hånde enmr öp
pet att. efier ty hiir nedan närmare 
skils, låta flottgods löst fran(flyta. 

De, som i annat fall än i 3 § sägs 
låta flottgods löst fram.flyta i all
män flottled, som upplåtits till all
mänt begagnande (allmän flott
ning), skola utgöra en flottningsför
ening med uppg(ft och befogenhet, 
\'arom i 4 kap. förmäles. 

Huruledes fi>r l'issa fall regering
en må bestämma, att allmänna 
flottningen skall ombesörjas i an
nan ordning än genom flottningsför
ening, därom stadgas i 75 §. 

Föreslagen lydel.H' 

§ 

I allmiinna .flottleder har \'(lr och 
en riitt att.flotta. Fiir.flottning i all
män flottled gäller bestämmelserna 
i denna lag. 

De som i annat fall iin som anges 
i 3 §.flottar i en allmiin flottled. som 
har upplåtits till allmänt hegag
nande (allmän flottning). skall utgö
ra en flottningsförening. Be.1·tiim
melser om .flottning.1fiireningars 
uppg(fier och 1•erksamhet finns i 4 
kap. 

I 75 §finns bestiimmc/.1·er om att 
regeringen i l'issa fall kan bestäm
ma att den allmänna flottningen 
skall ombesörjas i annan ordning än 
genom flottningsförening. 

4 § 

Allt i allmän flottning ingäende 
.florrgods skall framföras gemen
samt (gemensam flottning), diir ej 
1•attendomstolen för viss flottled 
meddelat al/miin bestämmelse om 
flottning utan flottgodsets sam
manblandande (separatflottning) el
ler ock för särskilt tillfälle flott
ningsstyrelsen finner nu niimnt 
flottningssätt kunna utan hinder för 
den gemensamma flottningen till
städjas 1•iss flott ande. 

1 Senaste lydelse 1977: 671. 

Alltjlottw>ds som ingår i allmän 
flottning skall framföras gemen
samt (gemensam flottning). om det 
inte enligt 3 §lagen (1982:000) om 
inrättande, utl'idgning och al'lys
ning m· allmän flottled eller mot
smrande iildre bestämmelser fiir 
viss flottled har beslutats om flott
ning utan flottgodsets sammanblan
dande ( separatllottning) eller för 
särskilt tillfälle flottningsstyrelsen 
finner att separa(flottninr: kan 
medges för en l'iss .flottmule utan 
hinder för den gemensamma flott
ningen. 

Propositionens 

lagförslag 
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Nuvarande lydelse 
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Föreslagen lydelse 

5 a § 

U(fiirandet a\' de 1111/äggni11gar 
och ätgiirder som behiivs fiir en all
miin .flottled skall i samband med 
besllll om flottledens inriitta11dc el
ler utl'idgning örerliim11as åt den 
som har begärt att flottleden skall 
inrättas eller utvidgas. om han i/lfe 
anses oliimplif: därtill. eller, 11är 
ii1·en nilgon annan har anmält sig 
l'illig att u({iira arbetena, åt den 
som priil'<IS kunna säkrast och 
s11ahbast u(f(ira arbetena. Om sta
ten Fil/ u(fiira arbetena. har den 
fiiretriidesrätt. Om annan iin sö
kanden a/lfas. skall han gena.1·t be
tala ersättning till .1·ökandcn för de 
anliiggningskostnader smil denne 
/rar lrafi. 

Om det fiir inrättande eller 11t-
1·idgning m· e11 allmän.flottled krii1·s 
alt en 1•a1tenan/iigg11i11g eller annan 
byggnad rivs ut eller ändras. skall 
arbetena u(fiiras av den som har 
antagits till anläggare. Om 1•atten
anliiggningcn eller byggnaden skall 
iindras. har ägaren rätt att u(föra 
ändringen mot ersättning för kost
nadema. 

5 b § 

För anläggningskostnaderna har 
anläggaren rätt till ersättning av de 
J1ottande i den ordning som anges i 
denna lag. Till ai1/äggningskost
nader hän.förs kostnaderna ,fi')r ut
förande m· arbeten som avses i 
5 a .9 rnmt alla andra utgifter för 
fiiretagets utförande såsom utbe
tald skadeersättning till sakägare. 
nihfrändiga utgifter för förberedan
de undersökningar ang<lende före
taget, kostnader för lwndläg1tning
en av ärendet om inrättande eller 
utl'idgning m·flottleden samt målet 
om utförande av flottledsanlägg
ningar, kostnader för tillsyn över 
arbetet under byggnadstiden jämte 
annat sådatlf samt ränta på för
lagskapitalet för tiden intill flottle
dens godkännande. 

Propositionens 

la~fi'ir.~lag 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 c § 

Byggnader och anliiRgninRm· 
som har u(förts eller övcrtaRits.från 
någon annan för inrättande. ut
vidgning eller förhättri11g av en all
män flottled samt fast eller /iis 
egendom som annars har .förvär
vats för flottleden med betalninv
skyldigher för de .flottande hiir till 
flottleden och skall anses som all
män e!fendom. 

Egendom som hör till en allmän 
flottled får inte utmätas för annan 
skuld än sådan för 1•ilke11 den enliRt 
lag svarar. 

6 § 

För.skada och intrång, som vållas av flottgodset eller genom åtgärd, som 
i 5 § sägs eller eljest i följd av flottningen (_flottningsskada). skall gäldas 
ersättning med fulla värdet. 

Vad i denna lag stadgas med avseende å flottningsskada gälle ock beträf
fande skada och intrång, som vållas genom anläggning eller åtgärd för 
flottleden, i den mån ej ersättning därför blivit i beslut om anläggningen 
eller åtgärden eller eljest i laga ordning på förhand uppskattad och erlagd. 

Hurusom i vissa fall flottnings
skada kan i sammanhang med be
slut rörande flottledens inrättande, 
utvidgande eller .förbättrande var
da uppskattad och ersatt, därom 
skils i 6 kap. vatten/agen. 

Bygger någon i allmän flottled 
annorledes än med lag eller giv
na föreskrifter överensstämmer, 
stånde själv den skada. som å 
byggnaden må vållas i följd av 
flottningen. Där någon utan att på
kalla och avbida vattendomstolens 
bestämmelse om skyddsåtgärd. 
som i 6 kap. 18 § vatten/agen sägs, 
gör byggnad i flottleden, stånde 
ock under tiden själv skadan. 

7 § 

Om någon i strid mot laR eller 
. givna föreskrifter u(för anliiRRning 
eller annan anordning i en allmiin 
flÖttled skall han själv siå för den 
skada som flottningen orsakar på 
anordni11Ren. Utför någon anlägg
ning eller anordning i en allmän 
.flottled utan att begära och im·änta 
skyddshestämmelser enligt andra 
stycket, skall han själv stå för den 
skada som .flottninRen orsakar un
der tiden. 

Menar någon som utfört eller 
avser att utföra vatte1~företag där 
en allmän flottled finns, att särskil
da anläggningar eller ätgärder till 
skydd mot skada eller intrång till 
följd av flottningen hör bekostas av 

Propositionens 
lagförslag 
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Föreslagen lydelse 

de flottande, får han väcka talan 
mot flottning.~(iireningen hos mt
tendomsto/en rörande be.vtämmel
ser om erforderliga skydd.rnnord
ninxar. I fråga om en sådan t(1/an 
xäller bestämmelserna i i·attenla
gen ( 1982:000) om stämningsmål. 

13 §2 

Finnes flottningsskada bliva så stadigvarande, att värdet därå kan ge
nom uppskattning på förhand utrönas. skall, om ersättningstagaren påstår 
det, ersättningen på förhand bestämmas att utgå vare sig i årlig avgift under 
hela den tid flottning kommer att fortgå eller ock på en gång. allt efter ty 
skäligt prövas. Ej må. ändå att parterna må vara ense om visst belopp, 
ersättningen bestämmas till högre belopp än som kan anses skäligt. 

Vad i 9 kap. vatten/agen Bestämmelserna om betalning m· 
(1918: 523) stadgas beträffande er- ersättning samt länsstyrel.vens be-
sättnings nedsättande i vissa fall fattning med nedsatta ersättnings
samt länsstyrelsens befattning med medel i 16 kap. vatten/agen 
nedsatta ersättninvmedel och om ( 1982:000) skall tillämpas också i 
anmälan i vissa fall till vederböran- fråga om ersättning för flottnings
de domstol skall äga motsvarande skada som på.fi"irhand har bestämts 
tillämpning i fråga om ersättning att utgå på en gång. I beslutet om 
för .flottningsskada, som blivit på ersättning skall skiljemännen ange 
fär)umd bestämd att utgå på en om nedsiittninx al' ersiittningsbe
gång. I samband därmed att ersätt- loppet skall ske. 
ning enligt denna § bestämmes, 
skola skiljemännen giva tillkänna. 
om och i vilken mån nedsättning 
därav skall ske. 

Beslut, varigenom ersättning 
bestämmes på förhand, vare, sedan 
beslutet vunnit laga kraft, gällande 
jämi•ä/ mot framtida ägare och in
nehavare av fastighet, som beröres 
av beslutet. Om insändande till vat
tendomstolen. för anteckning i vat
tenboken, av beslut, varom nu är 
fråga, förordnar regeringen. 

Hurusom till följd m• ändrade 
förhållanden avgift, som bestämts 
att utgå årligen, kan mrda till be
loppet ändrad eller ock bestämd att 
upphöra, därom skils i 6 kap. 23 § 
vatten/agen. 

2 Senaste lydelse 1977: 671. 

Ett beslut varigenom ersättning 
bestäms på förhand gäller, sedan 
det har vunnit laga kraft. även mot 
framtida ägare och innehavare av 
fastigheter som berörs av beslutet. 

Har genom beslut enligt denna 
lax eller enligt 9 kap. 3 § andra 
stycket vatten/agen (1982:000) eller 
motsl'llrande äldre bestämmelser 
ersättning för skada eller intrång 
fastställts att utgå med årliga be
lopp, utgör den omständigheten att 
beslutet härom har vunnit laga 

Propositionens 

laeförslag 
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10 

Föreslagen lydelse 

kraft inte hinder för mttendomsto
len att i samhand med hes/ut om 
nya eller ändrade anordningar eller 
fiireskr(fter Ji>r flottleden. eller se
nare efter talan i den ordning som 
enligt mttenfagen gäller för stäm
ningsmål, meddela Slldana ändra
de hestämmelser om ersiillningen 
och sättet fiir hetalning .mm får
an/eds m· de ändrade förhållan
dena. 

14 ~J 

Sedan i underställningsmål rö
rande fiiretag enligt 6 kap. vatten
/agen 1·attendomstolen meddelat 
hes/ut om allmän flottleds inrättan
de eller om vidtagande m· åtgärder 
fiir redan hefintlig allmiin .flottleds 
utl'idgande eller förhättrande. iige 
enl"(ir. som l'ill yttra sig över syne
männens förslag till hestämmelser 
rörande de i 10 kap. 19 § 1·attenla
gen on~f'iirmälta frågor. att inom 
trl'ftio dagar från det mttendom
stolens hes/ut meddelades till läns
styrelsen ingfra eller i hetalt hrev 
med posten in.~iinda sina erinringar 
i saken. Erfordras.före ärendets av
görande ytterligare utredning, äge 
länsstyrelsen härför anlita hiträde 
al' fi'frrättningsmannen eller annan 
sakkunnig person; prörns nödigt 
att l'idare hiira sakägarna. /ämne 
länsstyrelsen dem tillfälle att yttra 
sig l'id sammanträde inför länssty
relsen eller. där.fråga iir om mindre 
flottled och det i iivrigt finnes lämp
ligt, inför någon av länsstyrelsens 
tjänstemän. Kungörelse om sådant 
sammanträde skall minst tre 1•eckor 
Ji>re sammanträdet tillställa.1· den 
eller de per.wner. som jämlikt JO 
kap. 26 § 1•attenlagen utsetts att 
mottaga handlingarna i målet. 
ä1·ensom senast tio dagar förut in
.fiiras i ortstidning. Anliiggaren m• 
flottleden varde till .rnmmantriidet 
siirskilt kallad. 

J Senaste lydelse 1977: 671. 

När en allmän .flottled har inrät
tats eller utl'idgats skall länsstyrel
sen uppriittafiirslag till hestämmel
ser fiir flottleden. Förslaget skall 
llllge 

1. l'ilka allmänna grunder som 
hör tillämpas niir särskilda slag m· 
.flottgods enligt 29 § jän~fiirs med 
rnrandra 1·id fiirdelnin1: m· kostna
der. 

2. inom l'ilken tid och mot vilken 
ränta anläggningskostnader enligt 
30 .~ biir åtl'l"hetalas till anläggare 
eller annan som har an/äf<:gares 
rätt. sedan hänsyn tagits till den 
heräknade l'irkestltgången inom 
mrje flottledsdistrikt. 

3. hur taxan fiir flottledsavgifter 
hiir utarhetas med ledning lll' de 
nämnda omständigheterna. 

Kungörelse omfiirslaget skall in
.fiiras i ortstidning och i1111el1tllla en 
upplysning om att den som vill yttra 
sig över fiirslaget skall fram.1·tälla 
skriftliga erinringar i saken inom. 
viss tid. Om det är nödvändigt att 
sakägama hiirs ytterligare. skall de 
kallas till sammanträde infiir läns
styrelsen eller. när det iir fråga om 
en mindre flottled och det i övrigt 
är lämpligt, ;,~för en tjänsteman vid 
liinsstyrelsen. Kungörelse om så
dant sammalltriide .\'kall senast tio 
dagar före .rnmmantriidet införa.~ i 
ortstidning. Anläggaren m• flottle
den skall .värskilt kalla.I' till .rnm
manträdet. 

Propositionens 
lagfiirslag 
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Så snart ske kan företage liins
styrl'lsen härefter omförmiilta ji-å
gor till m·görande i enlighet med 
före.1·krifterna i 29 och 30 §§. 

Sedan de för allmän flottleds in
rättande fiireskrivna arbeten blivit 
besiktigade och godkända, varde 
flottleden m· länsstyrelsen genom 
särskilt beslut upplåten till allmänt 
be gagnande, dock må dylikt upphl
tande ej ske. innan liinsstyrelsen 
meddelat beslut i de frågor, som i 
14 § omfiirmälas, samt fastställt 
reglemente för flottning.~{'örening. 

11 

Föreslagen lydelse 

Länsstyrelsen skall därefter så 
snart som miHligt avgöra angil'na 
fr<lgor i enlighet med 29 och 30 §§. 

Sedan de arheten som har f'iire
skril'its fiir den allmänna flottieden 
har besiktats och godkänt.I'. skall 
länsstyrelsen meddela beslut mn 
storleken m• de anläggningskost
nader som enligt 5 h §skall heta/as 
m· de flottande. När liinsstyrelsen 
dessutom har meddelat hes/ut en
ligt 14 .~ och f(1ststiill1 reglemente 
för .flottningsfiirrning, skall liins
styrel.H'n genom särskilt hes/ut 
upplclta .flottleden till allmänt be
gagnande. 

Ej må flottning idkas i allmän flottled, förrän den blivit till allmänt 
begagnande upplåten: dock att rätt till interimsflottning. efter ty nedan 
sägs, må kunna av länsstyrelsen i vissa fall dessförinnan medgivas. 

17 §~ 

Har enligt laga kraft vunnet beslut förordnats om allmän flottleds inrät
tande och kan, ändå att i beslutet föreskrivna åtgärder icke vidtagits, 
flottning ske utan väsentligt men för strand-, bro-. fiske- och vattenverks
ägare eller andra samt utan betydligare hinder för föreskrivna flottledsar
betens utförande, må i avbidan på flottledens upplåtande till allmänt begag
nande tillstånd till interimsflottning kunna efter särskild ansökan medgivas 
den, som förut enskilt flottat därstädes, så ock annan, som visas genom 
uppehåll med flottningen komma att lida avsevärd förlust. 

Ansökan om interimsflottning in
gives till länsstyrelsen: och <lligger 
det länsstyrelsen att däriiver 
inf<1rdra yttrande från 1·attenrätts
domaren, den enligt 10 kap. 2 § 
vattenlagen förordnade ji5rriitt
ningsmannen och anläggaren av 
flottleden ärensom att. där ärendet 
ej är av brådskande beskaffenhet 
och det i övrigt finnes erforderligt, 
på lämpligt sätt bereda strandägare 
och andra. vilkas rätt kan beröras 
m·frågan, tillfälle att inom viss kort 
tid yttra sig över ansökningen. 

4 Senaste lydelse 1977: 671. 
5 Senaste lydelse 1977: 671. 

Ansökan om interimsflottning 
ges in till länsstyrelsen. Uinsstyrel
sen skall inhämta yttrande ii1•er an
sökningen från anläggaren av flott
leden samt, om ärendet inte är av 
brådskande natur och det i övrigt 
kan anses hehiivliRt. på lämpligt 
sätt bereda strandägare och andra 
vilkas rätt kan beröras tillfälle att 
inom viss kort tid yttra sig över an
sökningen. 

Propos i tione 11 s 

lagförslag 
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Tillstånd till interimsflottning må 
av länsstyrelsen meddelas i den 
omfattning, som med hänsyn till fö
religgande omständigheter finnes 
lämplig, dock ej för längre tid än ett 
år i sänder: och .fi'ireskrire läns.Hy
relsen de villkor för flottningen, 
som för varje fall må finnas erfor
derliga, med iakttagande diirav dels 
att de av vattendomstolen medde
lade allmänna bestämmelser för 
flottledens nyttjande till allmän 
flottning h/il'(l i tillämpliga delar 
gällande med m•seende å interims
flottningen dels ock att interimsflot
tande förpliktas att för sitt flottgods 
erlägga flottledsavgifter till samma 
belopp. som beräknas böra utgå, 
sedan flottleden upplåtits till all
mänt begagnande. 

12 

Föreslagen lydelse 

Tillstånd till interimsflottningft-lr 
av länsstyrelsen meddelas i den 
omfattning. som med hänsyn tillfo
rcliggande omständigheter finnes 
lämplig. dock ej för längre tid än ett 
år i sänder. Länsstyrelsen skall fö
reskril'(l de villkor för flottningen 
som behiivs för varje fall med iakt
tagande m· dels att de allmänna be
stämmelser som har meddelats för 
flottledens nyttjande till allmän 
flottning blir gällande i tillämpliga 
delar för interimsflottningen, dels 
att de interimsflottande förpliktas 
att för sitt flottgods erlägga flott
ledsavgifter till samma belopp. som 
beräknas böra utgå, sedan flottle
den upplåtits till allmänt begag
nande. 

lnterimsflottande bör tillika erinras om honom åliggande skyldighet att 
ersätta ej mindre strandägare och andra uppkommande flottningsskada än 
även anläggaren av den allmänna flottleden all genom flottningen förorsa
kad kostnad för underhåll av flottledsbyggnader, som må vara utförda: och 
skall vad i 8 samt I 0- 12 §§ stadgas med avseende å ersättning för 
flottningsskada i tillämpliga delar gälla även beträffande ersättning av 
interimsflottande för flottningsskada och för flottledsbyggnaders under
håll. 

Där omständigheterna sådant påkalla, bör ock föreskrivas, att inte
rimsflottandc, innan flottningen vidtager, skall ställa fullgod säkerhet för 
avgifter och skadestånd. som nu sagts. 

Vid tillstånds meddelande varde tillsett, att bland flera sökande ingen 
erhåller obehörig fördel framför annan. 

20 §7 

Vid meddelande av tillstånd till interimsflottning förordne länsstyrelsen 
syssloman att med den befogenhet, som i 33 § I mom. andra stycket 
tillerkännes flottningsstyrelse, av de tlottande uttaga de i 18 § omförmälda 
flottledsavgifter och att i övrigt tillse, att föreskrivna villkor iakttagas vid 
flottningen. 

Till syssloman, som nu sagts, skall förordnas lämplig och vederhäftig 
person eller ock flottningsstyrelse för annan uppströms eller nedströms 
belägen allmän flottled; och "jute sysslomannen arvode av de flottande 
med belopp, som bestämmes av länsstyrelsen. 

Flottledsavgifter, som av sysslo- Flottledsavgifter, som uppbärs 
mannen upphiiras. skola göras rän- av sysslomannen, skall göras ränte-

'Senaste lvdelse t977:671. 
7 Senaste lydelse 1977: 671. 

Propositionens 
lagförslag 
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tebärande genom insättande å 
bankinrätt11i11g; och åligger det 
sysslomannen att, sedan flottleden 
upplåtits till allmänt bcgagnande 
och flottningsförening bildats, till 
flottningsstyrelsen redovisa vad 
han uppburit jämte upplupen ränta. 
Där till följd av stadgandena i 6 
kap. 14 §vatten/agen frågan om all
män flottled förfaller, skall redovis
ning lämnas till länsstyrelsen som 
med medlen förfar på sätt i 82 § 
första stycket .1·tadgas; dock att 
ägare av enskilda flottledsbygg
nader äger av influtna avgifter be
komma vad å nämnda byggnader 
må belöpa, så ock, där han ej är 
anläggare, vad han därutöver kan 
hava ~jäfr erlagt i avgifter. 

13 

Föreslagen lydelse 

bärande genom att insättas på 
bank. Det <lligger sysslomanncn _ 
att, sedan flottleden har upplåtits 
till allmänt begagnande och en flott
ningsförening har bildats, till tlott
ningsstyrelsen redovisa vad han 
har uppburit jämte upplupen ränta. 
Om frågan om allmän flottled för
faller, skall redovisning lämnas till 
länsstyrelsen som förfar med med
len ptl sätt stadgas i 82 § jår.\"fa 
stycket. Dock har ägare av enskilda 
tlottledsbyggnader rätt att av in
flutna avgifter erlz<llla vad som be
löper på nämnda byggnader samt, 
om han inte är anläggare. vad han 
därutöver själi· kan ha erlagt i av
gifter. 

21 §8 

Där beträjfande i•atten, mrest 
allmän flottled icke fi11nes men 
jlott11ing ändock jlere <Jr bedri1•its, 
sådantförhållande uppkommer, att 
rätten till }lottning icke vidare utan 
oskäliga kostnader står till buds, 
vare. sedan ansökan om allmän 
flottleds inrättande i vattenområdet 
inkommit, den omständigheten att 
beslut därå ej ännu av vattendom
stolen meddelats. ej hinder för 
länsstyrelsen att medgiva sökanden 
till .flottledsföretaget rätt till inre
rimsflottning. såframt flottningens 
avstannande finnes komma att fär 
honom medföra synnerligen bety
dande förluster; och skall å sådant 
ärende stadgandena i 17-20 §§ 
äga motsvarande tillämpning. l:.j 
må dock ifall, som nu nämnts, in
terimsflottning beviljas, med mind
re sökanden ställer fullgod säkerhet 
dels för avgifter och skadestånd. 
.\'Om i 18 § omförmälas. dels ock 
med visst belopp, mots\•arande vir
kets värde, för att flottlcdsarbetet, 
därest sökanden antages till anläg
gare, behörigen utföres. 

·s Senaste lydelse 1977: 671. 

1 fråga om vatten där allmän 
}lott/ed inte finns, men flOttning 
ändå har bedrivits i flera år, skall 
följande gälla om förhållandena 
ändras sä att rätten till .flottningen 
inte längre kan utövas utan oskäli
ga kostnader. Har ansökan um in
rättande av allmän.flottled i i·atten
området inkommit, men beslut där
om ännu inte meddelats, får läns
styrdse11 medge söka11den rätt till 
interims.flott11i11g, om flottningens 
lll'.Ha1111a11de skulle medföra syn
nerligen betydande förluster.för ho
nom. 1 sådana ärenden gäller 17-
20 §§. 1 fall som nu har nämnts får 
dock tillstclnd till interimsflott11i11g 
endast meddelas om sökanden stäl
ler fullgod säkerhet dels för avgifter 
och skadestånd enligt 18 §. dels 
med visst belopp, motsvarande vir
kets värde. för att tlottledsarbetet 
11({'ör.1· på ett riktigt sätt, om sökan
den antas till anläggare. 

Propositionens 

lagfi"Jrslag 
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22 §9 

Har i beslut om allmän flottleds inrättande eller sedermera föreskrivits. 
att flollning i flottleden skall till viss tid av året inskränkas, äge länsstyrel
sen. där för visst fall under pågående flottning yppas behov av tidens 
utsträckande. på ansökan lämna tillstånd därtill antingen beträffande flott
leden i dess helhet eller med avseende i'i viss del därav. 

Skola enligt 1·u1tendo111stolen.1· 
hes/11t t1rhcten lll' större omji11tning 
ut}i"iras jiJr allmiin .flo11/eds utl'id
gande eller fiirhiittrande och finnes 
nödigt, all jlollningen hiirunder be
griin.rns eller helt inställes, iiger 
lii11.1·styrelsen på framställning 
meddela erjiJrderliga bestiimmelser 
<mgående }lottningens bedrivande 
under tiden till dess arbetena blii'it 
fullbordade och godkända. 

Om t1i·heten ur st1)rre omfilltning 
skull utj(lriu .fbr all 11t1·idga eller 
.fi>rhiillra en ullmii11 jlo1tled och det 
iir n1Jd1•iindigt att }lottningen hiir
under begriinsas eller instiills, Jilr 
län.utyrclsen på begiiran meddela 
bestiimmelser om dellaji>r tiden till 
dess arbetena har f11llhord11ts och 
godkiints. 

28 § 

I flottningsförenings räkenskaper skola föreningens utgifter samman
föras under nedannämnda huvudgrupper: 

I. F/011led.rntgifier, omfattande kostnader. som skola återgäldas till 
anHiggare eller annan, vilken njuter anläggares rätt, eller eljest utgives för 
flottledens ut vidgande eller förbättrande. så ock kostnader för förvärvande 
av fast egendom, allt i den mån ej kostnaderna göras eller egendomen 
förvärvas för tillgodoseende av ändamål. som under 4, 5 eller 6 omför
mäles; 

2. Underhållsutgifter, omfattande kostnader för vidmakthållande av 
flottleden och av densamma tillhörig.egendom, i den mån kostnaderna ej 
skola hänföras till de under 4, 5 eller 6 omförmälda utgifter; 

3. Utjl111tnings11tgijier. omfattande all arbets- och annan kostnad för 
virkets framskaffande i flottleden. strandarrenden. bom- och dammav
gifter, ersättning för llottningsskada, som icke skall hänföras till 4, samt 
andra utgifter för liknande ändamål; 

4. Sorteri11gs111gifter, omfattande kostnader för skiljeanordningars inrät
tande och vidmakthällande. för virkets insamlande och urskiljande vid 
skiljeställe. för anskaffande och vidmakthållande av redskap och materiel 
för skiljningen, så ock för ersättande av skada genom anläggning för 
skiljningen eller i följd av skiljningsarbetet: 

5. Im·e11tt1rieutgijier, omfattande kostnader för anskaffande och vid
makthållande av redskap och materiel för utflottningen: 

6. Förl'Clltningslllgifter. omfattande kostnader för kontorshållning, bok
föring, styrelse- och revisorsarvoden, flottningschefs och kontorsperso
nals avlöning samt för pensioner, olycksfalls- och sjukdomsunderstöd och 
övriga allmänna omkostnader; 

7. Scparatlllgifier, omfattande kostnader av icke gemensam art, såsom 
för utvältning av flottgodset, separatflottning. avskilt virkes buntning, 
flottläggning eller transporterande, inbärgande nedanför skiljeställe av 
vinddrivet eller spillt virke och dylikt. 

0 Senaste lydelse 1977: 671. 

Propositionens 

laeförslag 
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Har till rättvis fördelning av flott
leds- och underhållsutgifter flottle
den indelats i flottledsdistrikt, skola 
ö1•er sa1-:da utgifter riikenskaper 
föras särskilt för varje distrikt. LllR 
samma l'are om utflottningsut
gifter, där flottleden blil'it indellld i 
ulflottningsdistrikt. Finnes flott
led.rn11liigg11i111-: å l'isst distrikt bliva 
till gagn fiJr jlottninge11 iiven il and
ra jlottlecisdistrikt. iige 1·atte11dom
stole11 eller, där anläggningen ut
förts utan vattendomstolens till
stånd, flottningsstämma besluta, att 
anläggningskostnaden skall i mi/11 
m· båmaden fördelas på samtliga 
dessa distrikt. 

15 

Föreslagen lydehe 

Har till rättvis fördelning av flott
leds- och underhållsutgifter flottle
den indelats i flottledsdistrikt. skall 
räkenskaperna ö1·er de 11iimnda ut
gijierna föras särskilt för varje di
strikt. Detsamma gäller ut11ott
ningsutgifter, om flottleden har in
delats i uttlottningsdistrikt. Om e11 
flottled.rn11liigg11i11g inom ett 1·isst 
distrikt blir till nytta för flottningen 
ii1·e11 i11om andra flottledsdistrikt, 
får lii11sstyrelsen eller, där anUigg
ningen utförts utan tillstånd, tlott
ningsstämma besluta att anlägg
ningskostnaden skall fördelas på 
dessa distrikt alltefier den 11ytta de 
har lll' anliig1-:11ingen. 

37 § 10 

Fllststii/Jt reglemente så ock u11-
derriittelse om däri meddelad ii11d
rin1-: skall m• länsstyrelsen skynd
samt Öl'erliimnas till 1•attendomsto
le11. 

Reglemente skall genom för
eningens försorg mångfaldigas i 
tryck och vid begäran hållas skogs
ägare och flottande tillhanda. 

F aststiillt reglemente skall ge
nom föreningens försorg mångfaldi
gas i tryck och vid begäran hållas 
skogsägare och flottande tillhanda. 

64 § 

Fi1111l/s inom samma vattensy
stem flera flottleder under särskilda 
flottningsföreningars förvaltning, 
skall i rarje led flott11i11gen såvitt 
möjligt ordnas på sådant sätt, som 
utan oskäligt betungande eller gyn
nande av flottningen i viss led må 
vara ägnat att befrämja flottningen i 
vattensystemet i dess helhet: och 
bör diin'id md flottnin1-:schef för 
nedströms belägen led med iaktta
gande av de regler, som må 1•ara 
fi1stställd{1 av vatte11domstolen, be
stämmer beträffande vattenhushåll
ningen och flottgodsets framsläp
pande, såvitt ske ka11, lända till ef
terrättelse för uppströms belägen 
led. 

"' Senaste I yuelse 1977: 671. 

Om det inom samma vattensy
stem.finns flera flotlleder under sär
skilda flottningsföreningars förvalt
ning, skall flottningen i l'llrje led 
såvitt möjligt ordnas på sådant sätt 
som utan oskäligt betungande eller 
gynnande av flottningen i viss led 
kan vara ägnat att befrämja 
tlotlningen i vattensystemet i dess 
helhet. Dän·id bör l'lld flottnings
che.fen för en nedströms belägen 
led, med iakttagande av de regler 
som i samband med flottledens in
rättande e/l_er senare har fast
stiillts, bestämmer beträffande 
vattenhushållningen och flottgod
sets framsläppande såvitt möjligt 
beaktas l'id flottningen i en upp
ströms belägen led. 

Propositi1mens 

lagförslag 
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Har flottande i uppströms belägen flottled försummat erlägga för utgif
ternas täckande infordrat tillskott, vare på framställning av styrelsen för 
nämnda led styrelsen för nedströms belägen led, dit den flottandes flott
gods må hava vidare framflottats, pliktig att. därest flottgodset kan där ur 
leden uttagas, kvarhålla det för tillskottets uttagande i den ordning, som 
stadgas i 33 §. 

65 §Il 

Önska olika flottningsföreningar inom samma eller närbelägna vatten
system sammanslås till en. skola de var för sig besluta därom. Dylikt beslut 
jämte förslag till reglemente skall för fastställelse underställas länsstyrel
sens prövning. 

Länsstyrelsen äge ock på framställning av bivattendrags flottningsföre
ning förordna, att denna sammanslås med huvudvattendragets förening, 
där sådan sammanslagning finnes lämplig med hänsyn till flottningens 
ändamålsenliga ordnande i vattensystemet i dess helhet samt byggnader 
och anstalter i bileden finnas i tillfredsställande skick. 

Om sammanslagning ai· flott
ningsföreningar underrätte lämsty
relsen Fattendomsto/en för anteck
ning i 1•attenboken. 

Virke, som til/föres allmän flott
led å plats, varifrån dess utflottning 
beräknas kunna medhinnas under 
första flottningsåret, må flottas 
obarkat, såframt icke med avseen
de å beskaffenheten av vattendra
get med stränder och fiske ävensom 
övriga förhållanden, som kunna in
verka på frågan, wlftendomstolen 
finner skäligt att för hela flottleden 
eller viss del därav förordna, att allt 
eller visst slags virke skall. innan 
det utlägges i flottleden, hava un
dergått avbarkning. 

Virke, vars utflottning beräknas 
icke kunna medhinnas under första 
flottningsåret, skall, innan det ut
lägges i flottleden, hava medelst av
barkning så fullständigt som möjligt 
befriats från bark, där ej med hän
syn till ovan sagda förhållanden 
\'altendomstolen funnit skäligt 
medgiva undantag från denna be
stämmelse. 

11 Senaste lydelse 1977: 671. 
12 Senaste lydelse 1958: 188. 

Virke, som tillfiirs en allmän 
flottled på en plats, varifrån dess 
uttlottning beräknas kunna medhin
nas under första flottningsåret. får 
flottas obarkat, så framt icke med 
avseende å beskaffenheten av vat
tendraget med stränder och fiske 
ävensom övriga förhållanden. som 
kan inverka på frågan,. länsstyrel
sen finner skäligt att för hela flottle
den eller viss del därav förordna, 
att allt eller visst slags virke skall, 
innan det utläggs i flottleden, ha 
undergått avbarkning. 

Virke, vars uttlottning beräknas 
icke kunna medhinnas under första 
flottningsåret, skall, innan det ut
lägges i flottleden, ha medelst av
barkning så fullständigt som möjligt 
befriats från bark, där ej med hän
syn till ovan sagda förhållanden 
länsstyrelsen funnit skäligt medge 
undantag från denna bestämmelse. 

Propositionens 

lagförslag 
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N111't11"<11ufr lydelse 

I:} mä utan - tillstånd av 1·atte11-
do111stole11 avbarkning verkställas cl 
isen eller å stranden så n~ira vatt
net. att barken kan nedskMjas diiri. 
Vid tiffsttlnds meddelande skall 
1·atte11domsrole11 föreskriva Je vill
kor. som i var:ie särskilt fall mil .f/n-
1111s erfimlerliga 1iff Firehyggande 
m· skada eller olägenhet. 

Å alf111ii11.f7otllcds skiitsel och 1111-
derhålf samt .flot1ni11g.~f(irc11i11gs 

1·erksamhet wiirc liinsslyrefsen liff
syn. Teknisk till~vn cl .flottled.rn11-
/iigg11i11gamas 11nderhåff och 11-"tf
jande åligger 11nder länsstyrelsen.1· 
iil·erinseende tiffika tjiinstemiinnen 
å 1·iig- och 1·attenhyggnadsdistrik
te11. 1·ilka /w\'{/ att 1·erkstiiffa in
spektion å flottlederna i enlighet 
med de närmare fi'ireskr(fier. som 
därom 1·arda m· regeringen medde
lade. 

Flottningsstyrelsen och flott
ningschefen äro skyldiga att l'id till
synens 11tii1·<mde ptl anfnrdran liim
n11 1·ederhiira11de alfa erf<>rder/iga 
11pply.1-ni ngar. 

Om riitt att l'id fiirefallande he
hol' hos 1·atte11riiltsdonwre11 påkal
la hesiktning å anläggning fiir aff
män .flof/led .1·<1 ock om lwndriick
ning skils i 13 kap. vattenlagen. 

Åsidosättes föreskrift, som i 37 § 
andra stycket, 41 ~första stycket. 
44 §. 47 § andra och tredje styck
ena. 51 § första stycket. 54 § sista 
stycket eller 76 § första och andra 
styckena är meddelad. eller för
summar styrelseledamot l'are sig 
att på sätt i 56 §tredje stycket stad
gas hålla den där omförmiilda för
teckningen tillgänglig och över-

n Senaste lydelse 1977: 761. 
14 Senaste lydelse 1%4: 183. 

'.! Riksdagn119/12183. 16 sam/. Nr31 
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Fiircs/agen lydelse 

Utan tillstånd av lii11s.1·tyrefse11 
.fi)r avbarkning illfe verkställas 11tl 
isen eller på stranden så niira vatt
net. att harken kan skii(ia.1· nC'd däri. 
Vid 111C'ddef1111dc a1· tillstä11d skall 
lii11.utyrelsc11 föreskriva de villkor 
som i varje siirskilt fall hchiin .fi:ir 
att .fi'irchygga skada eller olägen
het. 

Lii11.1".1·tyrel.\'l'll utiil·ar tiffsyn ii1·er 
a//111ii1111a.fTottleder.1· skiitsl'f och 11n
derhå// samt iil·cr .flottning.1:fi'ir
eni11g11r.1· 1·erk.rn111hct. 

Flottningsstyrelsen och flott
ningschefen iir skyldiga att på he
giiran m· lii11sstyrel.,·e11 himna de 
upplysningar som hchii1·s fiJr till
synen. 

Åsidosätts föreskrift. som i 37 §. 
41 § första stycket. 44 *. 4 7 ~ andra 
och tredje styckena. 51 ~ första 
stycket. 54 § sista stycket eller 76 § 
första och andra styckena är med
delad. eller försummar styrelsele
damot att på sätt i 56 § tredje 
stycket stadgas hålla den där om
förmälda förteckningen tillgänglig 
och översända den till nottande el-

Pl'l1p11sit i<1ilens 

lag.fi'irslag 
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sända den till tlottande eller att, då 
flottande enligt sjätte stycket i 
nämnda § påyrkat hänskjutande av 
visst ärende till prövning å tlott
ningsstiimma, låta upptaga ärendet 
å fö11eckningen, 

diimes den försumlige till dags
böter. 

18 

Föreslagen lydelse 

ler att, då tlottande enligt sjätte 
stycket i nämnda § påyrkat hän
skjutande av visst ärende till pröv
ning pil flottningsstämma. låta upp
taga ärendet pli förteckningen, 
diims den försumlige till dagsböter. 

Förseelse mot 47 § tredje stycket. 51 § första styket, 54 § sista stycket 
eller 56 § tredje stycket. så ock styrelseledamots försummelse att å den i 
56 § omförmälda förteckning upptaga ärende. vars hänskjutande till tlott
ningsstämma av tlottande påyrkats enligt sjätte stycket i samma §. må 
åtalas allenast av målsägande, och skall härvid såsom mfdsägande anses 
såväl flottningsföreningen som varje tlottande. 

Åtal för förseelse, som i denna paragraf omförmäles. skall anhängig
göras vid allmän underriitt i den ort, där llottningsstyrelsen har sitt säte. 

82 § 1 ~ 

Varder allmän flottled jämlikt 6 Om en allmiin .flottled al'lyses 
kap. 27 .~ 1·attenlaRen m·lyst. skall. och dess tillgångar iiverstiger skul-
c/iir dess tillgangar ö1·erstiga skul- derna, skall behållningen användas 
derna, behållningen användas för för af/ hortskaf]i1 sådana llottleds-
hortskt!f(ancle <Il" sådana flottleds- anordningar som kan orsaka skada 
anordningar som kunna orsaka ska- eller olägenhet och för att iordning-
da eller olägenhet samt för iord- ställa vattendraget och intilliggande 
ninRstiillande m· vattendraget och område i ett från företrädesvis lis-
intilliggande område i ett från före- ke- och naturvårdssynpunkt lämp-
triidesvis fiske- och naturvårdssyn- ligt skick (återställningsåtgärder). 
punkt lämpligt skick (återställ-
ningsåtgiirderl. 

Om endast del av flottled avlyses. skall den behållning framräknas som 
skiiligen kan anses belöpa på delen. 

Finnes behållning sedan behövliga i\terställningsåtgärder vidtagits, skall 
denna användas på sätt regeringen bestämmer. 

Understödsfond. varom i 32 §andra stycket förmäles, skall vid flottleds 
avlysande främst användas för därmed avsedda ändamål, därvid personer, 
som redan tillerkänts pension eller annat understöd, hava företräde fram
för dem, som iinnu icke kommit i åtnjutande därav; och må, där så finnes 
lämpligt, fondens ändamål tillgodoses genom de underslödsberättigades 
inlösande i anstalt för försäkring eller understöd. 

84 * 
I fråga om framförande av .flott

gods i .1·m1111zanlngda .flottar äge 
stadxcmdena i denna lag icke 
tilliimp11i11g; men låter nägon .flott
gods.fi"(//nflyta lwpfiist i knippen el-

1 ~ Senaste lydelse 1977: 671. 

Propositionen.i· 

laefiirslag 
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N111·arandc lydef.1-e 

ler mindre buntar eller framji)res 
flortgods i ri11gho111. räknas det fiir 
lii.~flottning och l'llre förty denna 
lag diirä tilliimpfig. 

19 

Föreslagen lydelse 

Vad i denna lag är föreskrivet äger icke tillämpning på gränsfloderna 
Torneå och Muonio älvar. 

84 a * 16 

Talan mor beslut av länsstyrelsen 
om anfitande m· .rnkkunnigt biträ
de. om utseende eller entledigande 
av styrelseledamot eller revisor i 
flottningsförening. om föranstal
tande om åtgärd på sådan förenings 
hekostnad. om utseende av förval
tare som avses i 82 a ~ eller med 
anledning av sådan förvaltares be
slut i fråga om återställningsåt
gärder f<7re.1· hos regeringen genom 
besvär. 

Mot annat beslut av länsstyrel
sen enligt denna lagj(ires talan hos 
kammarrätten genom besvär. 

Beslut av länsstyrelsen om utse
ende eller entledigande av styrelse
ledamot eller revisor i flottningsför
ening. om föranstaltande om åtgärd 
på sådan förenings bekostnad. om 
utseende av förvaltare som avses i 
82 a *eller med anledning av sådan 
förvaltares beslut i fråga om åtcr
ställningsåtgärder överklagas hos 
regeringen genom besvär. 

Beslut av länsstyrelsen enligt 
denna lag f<lr i övriRa ji1ff iiverkla
gas hos kammarrätten genom be
svär. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1933: 269) om ägofred 

Härigenom föreskrivs att i lagen (1933: 269) om ägofred skall införas en 
ny paragraf. 45 a *·av nedan angivna lydelse. 

NUl'{!l'ande lydelse Föreslagen lydelse 

45 a § 

Med 1·atte11lagen i 43-45 §§ 
m•ses 1•atte11fage11 (/<} 18: 523) i dess 
lydelse vid utgtlngen ar år 1982. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

16 Senaste lydelse 1977:671 

Pn1posit i< mens 

lag_fi'irsfag 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1942: 335) om särskilda skyddsåtgärder för 
vissa kraftanläggningar m. m. 

Härigenom föreskrivs att 12 och 13 ~§ lagen ( 1942: 335) om särskilda 
skyddsåtgärdcr för vissa kraftanläggningar m. m. 1 skall ha nedan angivna 
lydelse. 

N111"l11"a11dc lydelse Föreslagen lydelse 

12 *~ 
Mål om tillstfmd enligt 1·attenla

t:en (1918: 523) till anläggning. som 
under 2 § I) eller 2) sägs. eller till 
väsentlig ombyggnad. ändring eller 
utvidgning av sådan anläggning må 
ej avgöras med mindre prövnings
myndighetens utlåtande föreligger. 

Mål om tillstftnd enligt rnttcnla
t:en (1982:000! till anliiggning. som 
under 2 ~ I) eller 2) sägs. eller till 
väsentlig ombyggnad. ilndring eller 
utvidgning av sådan anliiggning .filr 
inte avgöras med mindre pröv
ningsmyndighetcns utlåtande före
ligger. 

Vad i första stycket är stadgat gäller också ärende angående tillstånd 
enligt 2 ~ lagen ( 1902: 71 s. I). innefattande vissa hesHlmmelser om elek
triska anläggningar. till utförande av elektrisk ledning som under 2 § 3) i 
denna lag sägs samt ärende angående koncession enligt lagen ( 1978: 16()) 
om vissa rörledningar, dock ej om ärendet avser rörledning för transport 
av fjärrvärme. 

Den ökning i byggnadskostna
den. som .fi"iranledes av skydd.1·åt-
1tiird enligt denna lag, skall icke ta
gas i beräkning vid prövning. som i 
2 kap. 3 !i j("irsta stycket 1·attc11fa
ge11 siigs. 

Vid meddelande av tillstånd. som 
i 12 ~ första stycket omfiirmiiles, 
skola m· prii1·11i11gsmy11digheten 
med al'seende å 1·attenh_rggnadens 
utförande girna fiireskr((ter beak
tas. 

Den ökning i byggnadskostna
den, som f('iran/cds av skydd.1·åt
t:ärder enligt denna lag. skall inte 
tas i beräkning vid den prövning 
som a1·ses i 3 kap. 4 !i 1•atte11/agcn 
( 1982:000). 

Vid meddelande av tillstånd som 
tmges i 12 ~ första stycket skall he
aktas de f/ircskr((ter som prii1·
ningsmy11dighctc11 har meddelat i 
fräga om 1·atte11a11liigg11i11gens ut
förande. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

1 Lagen omtryckt 1978: 163. 
2 Senaste lydelse 1982: 488. 
·' Senaste lydelse 1982: 488. 

Propositionens 

lagförslag 
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4 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att 35 a *lagen (1950: 596) om riitt till fiske skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11dc lydel.1·c /-'1!resl11ge11 lyJel.H' 

35 a *I 
Den som 11ppstltlige11 eller il\' 

oaktsamher bryter mot ji'ireskr(fi 
som meddelats med stiid il\' 33 f § 
diimes. i de fi11! som siirskilr a11gi-
1·as i stl/1111da meddelad .fi)reskr(ft, 
till biirer eller .fi'inge/se i hagst sex 
månader. 

Den som gör sig skyldig till för
sök eller förberedelse till brott, för 
vilket föreskrivits påföljd enligt 
första stycket. dömes, i de fall som 
särskilt angivas i föreskrift medde
lad med stöd av 33 f *. till ansvar 
enligt 23 kap. brottsbalken. 

Till hiiler eller fiingdse i högst 
sex 1111/nader dii111.1· den som 11ppsii1-
lige11 eller a1· oaktsa111hl'I bryter 
mot 

I. fiireskr(ft som meddelms ml'd 
.1·1"id m· 33 f §. i de fiill som siirskilt 
anges i s1/11111du medddad ji'ire
skriji, 

2 . .fiskl'./iirh11d so111111eddelat.1·.for 
1·is.1·10111rädci1111/edning lll'fi'iretag 
rn/igt 1·111tc11/age11 (/982:000) eller 
1110t.11·11r1111de iildrc lag. 

Den som gör sig skyldig till för
sök eller förberedelse till brott, för 
vilket föreskrivits pilföljd enligt 
första stycket /, dömes. i de fall 
som särskilt w1ges i föreskrift med
delad med stöd av 33 f *·till ansvar 
enligt 23 kap. brottsbalken. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1962: 627) om \'issa åtgärder för utnyttjande 
av vattenkraft vid krig m. m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1962: 627l om vissa ätgitrder t'ör 
utnyttjande av vattenkraft vid krig m. m. 1 

dels att 14 och 20 ~* skall upphöra att gälla. 
dels att i I* ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen". 
dels att 2. 3, 5-9. 12 och 15- 19 ** skall ha nedan angivna lydelse. 

För bättre utnyttjande av vatten
kraft 111tl, efter ansökan hos vatten-

1 Paragrafen införd genom 1975: 176. 
1 Senaste lydelse av 14* 1971: 532. 
3 Riksdagen 1982183. /{J sum/. Nr 31 

För bättre utnyttjande av vatten
kraft.filr, efter ansökan hos vatten-

I'rc Jpo.01 it Jni·ns 

ltig.fi'irslag 
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domstolen enligt I I kap. 1·attenla
gen. tillstånd jämlikt hestiimmel
serna i denna lag lämnas till litgiird, 
som avses i 2 kap. I§ vattenlagen, 
eller till til(f'ä/lig reglering cll' m·rin
ningen ur .1jii eller w111w1 vatten
samling eller i ratte11drag eller ock 
ändrade bestämmelser meddelas 
ji"ir hushclllning med eller framsläp
pande av vatten, därest åtgärden 
prövas ur allmän synpunkt medföra 
fiirdel. som 1·iisemligt överväger 
diirmed fiirenade oliigenheter. 

Betriif}i111de företag enligt denna 
lag skall \'lid i l'lltlenlagen är stad
gat äga tillämpning. diir ej annat 
ji'iljer av bestämmelserna i 4-20§§ 
nedan. 

Vad i 2 kap. 3 § ji'irsta stycket 
n1ttenlagen iir stadgat om hinder 
mot byggande i vatten skall icke 
äga tillämpning i fråga om företag 
.::nligt denna lag. 

Vad i 3 kap. 1·atte11/agen iir .1·tad
gm om vattenreglering med tvångs
delaktighet skall ej iiga tillämpning 
å reglering. som avses i denna lag. 
Finnes uppenbart. att reg/eri11ge11 
är till nytta för annan. som tillgodo
gör vattenkraft. är denne dol:k plik
tig att i den mån så kan anses skä
ligt bidraga till kostnaden för regle
ringen. fl.lt:d m·seende d talan om 
sådant bidrag gäller l'ad som är 
stadgat om talan enligt 3 kap. 9 .9 
vattenlagen. 

Hal'(I flera iin t1'11förenat sig om 
regleringen. nul fiirordnas, att järe
tagets angeliige11heter skola ha11d
hm•a.1· lll', i stället .fi'ir styrelse, 11cl
gon a1• ddtagama. I sådant fall er
.lim/ras icke stadgar ji'ir företaget. 

22 
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domstolen enligt 13 kap. 1·a11e11/a
ge11 (1982:0001. tillstånd enligt den
na lag lämnas till til/jilllig rntten
reglering eller annat 1•a11enji'iretag, 
som avses i I kap. 3 § ff'irsta stycket 
I vattenlagen, eller också ändrade 
bestämmelser meddelas 0111 inne
hållande eller tappning av vatten, 
om åtgärden prövas ur allmän syn
punkt medföra .fi'irde/ar, som över
väger kostnaderna .rnmt skadorna 
och o/iigenhetema m· den. 

Bestiimmelserna i l'attenlagen 
(/982: 000) skall tillämpa.i· pil före
tag enligt denna lag, om inte annat 
.fi'iran/eds av bestämmelserna i det 
JMjande. 

5§ 

6§ 

Bestämmelsen i 3 kap. 4 § 1·at
ten/agen (/982:000) skall inte äga 
tillämpning i fråga om företag enligt 
denna lag . 

Bestämmelserna i 7 kap. l'atten
/agen !1982:000) om vattenregle
ring med tvångsdelaktighet gäller 
inte regleringar. som avses i denna 
lag. Är det uppenbart. att en regle
ring är till nytta för annan som till
godogör vattenkraft, är denne dock 
skyldig att i den mån så kan anses 
skäligt hidra till kostnaden för reg
leringen. I fråga om talan om så
dant bidrag tilliimpas \'al/en/agens 
hestii111mel.1·cr 0111 stiimningsmcll. 

I fråga om fi'irl'altningen av ett 
1·attenreglering.1företag med flera 
deltagare gii/ler l'ad som i lagen 
( 1973: I I 50 J om .fi'irm/tning m· .H1111-

fiil/igheter iir stadgat om .rn111fiil
ligheter enligt \'lllten/agen. 

Propositionens 

lagförslag 
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Är företag enligt denna lag a\' 
betvd~nde omfattning eller ingri
pa~de beskaffenhet, kan Ko1111ngen 
förbehålla sig prifrnim: ar frågan 
hurm·ida företaget får komma till 
stånd. I sådant Ji11l äger md i 4 
kap. 17. 18 och 20 H 1·attenlagen 
( 1918: 523) p;reskril'es om Km11111g
e11s prövningsriitt motsrarande 
tilliimpning. 

Bestämmelserna i 4 kap. 5-12. 
16 och 19 §§ vatten/agen skola ej 
äga tillämpning i fråga om företag 
enligt denna lag. 
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I stiillet fiir hestiimmclserna i 11 
kap. I och 2 §§ vattenlagen 
( 1982: 000 J giiller rid tilliimpning a1• 
denna lag i fråw1 om rnttenfiirl'lag 
som där m·ses bestämmelserna i 11 
kap. 3 § 1•atte11faf,!e11. 

Bestämmelserna i 11 kap. 7-
11 §§och 13 kap. 19 §andra stycket 
mttenlagen skall inte gälla i fråga 
om företag enligt denna lag. 

8§ 

För vattenkraft, som går förlorad för strömfallsägare till följd av sådan 
enligt denna lag medgiven åtgärd, med vilken ej åsyftas att tillgodogöra 
samma vattenkraft. skall ersättning utgå allenast såvitt fråga är om tillgo
dogjord vattenkraft eller om vattenkraft. som uppenbarligen är avsedd att 
tillgodogöras under den tid tillståndet skall gälla. 

Tages for ät gärd enligt denna lag 
byggnad i anspräk med stöd m• 2 
kap. 15 §vatten/agen, skall i stället 
för i·ad där föreskrives om skyldig
het att gottgöra ägaren andel m• 
byggnadens värde gälla, att skälig 
ersättning skall gims för hegag
nandet m· byggnaden. 

Vid meddc!ande av tillstånd till 
företag enligt denna lag äger vat
tendomstolen, diir det kriil'es för att 
undvika dröjsmål med företaget. 
uppskjuta frågan om .de föreskrif
ter, som erfordras angående ersätt
ning, avgifter eller annat. Bestäm
melserna i 11 kap. 66 .~ 2 mom. and
ra, tredje och fjärde styckena l'{(t
tenlagen skola därvid äga motsva
rande tillämpning. 

Anspråk på ersättning för skada. 
förlust eller intrång som icke förut
setts av vattendomstolen skall, för 

2 Senaste lydelse 1974: 275. 

IH 

Vid meddelande av tillstånd till 
företag enligt denna lag f<ir vatten
domstolen. om det hehöl's för att 
undvika dröjsmål med företaget. 
sk:j11ta 11pp frågan om de föreskrif
ter. som erfordras angående ersätt
ning. avgifter eller annat. Därvid 
tillämpas 13 kap. 49 .!:$andra-femte 
styckena vatten/agen (/982: ()()() ). 

Anspråk på ersättning för skada. 
förlust eller intrång som inre förut
setts av vattendomstolen skall. för 

Proposit ionen.1· 

lagförslag 
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att ku1111a 11pptag11s till prövning. 
anmiilas hos 1·1111c11riittsdom11rc11 
inom fem i'ir eller den längre tid. 
högst tolv iir. som vattendomstolen 
mil flarn föreskrivit. riiknat frfm det 
tiden fiir tillståndet eller. om nytt 
tillstånd meddelats. tiden därför 
gått till ända. Efterföljes företag en
ligt denna lag av företag, vartill till
sti'tnd meddelas enligt 1·atte11/age11, 
mil ansprf1k med anledning av det 
förra företaget framställas inom den 
tid. som he.1tii111111es enligt 2 kaf'. 
24 § 1·att<'nlage11. Anmälan om er
siittningsanspräk skall giims skr(fi
/igc11 nch i11gin1s till 1·attenriittsdo-
111arcn i två exemplar. Vattendom
stnlen skall i domen erinra om vad 
skadelidande har att i11kttag11. 

B1'.1·tii111melsc11 i 11 kap. 30 .9 .f/'irs
ta stvckct 1·attcnlagen skall l'.i 11tgii
ra hi11da mot 11ppta1::11ndc m· ansö
kan om tillstånd till åtgiird enligt 
denna lag. 

I mål enligt denna lag skall ett 
exemplar av ansökningshandlingar
najämte kungörelsen stiidse Rl'llom 
1·atte11riittsdomaren.1· .f('jrsorg till
stiillas länsstyrelsen i det liin. inom 
vilket företaget huvudsakligen skall 
verkställas. 

Vid tilliimpning i mål. varom nu 
är fråga. av bestiimmelserna i / / 
kap. 38 §. 39 § andrn stycket. 45 §I 
mom. andra stycket sista p11nkte11, 
47.§, 50.9 a11dra stycket och 61.1$ 
fiirsta stycket 1·attenlage11 mä i 
brådskande fall frister. som m·ses i 
nii11111da stadganden, begränsas 
med iakttagande likvii/ m· 1111 skii
/igt rådmm heredes. 

'Senaste lydelse 1974: 275. 

24 

Fiiresl11ge11 lydelse 

att.fil tas llpfl till prövning, anmiilas 
till rntte11do111.1tolc11 inom fem år el
ler den längre tid. högst tolv år. 
som vattendomstolen kan ha före
skrivit. räknat frän det tiden för till
ståndet eller. om nytt tillstfmd med
delats. tiden diirför gföt till iinda. 
Efterföljes företag enligt denna lag 
av företag. vartill tillstfind medde
las enligt 1·allen/agen (1982:000), 
.filr anspråk med anledning av det 
förra företaget framstiillas inom den 
tid. som giiller .fi'ir det .\'Cfllll'l' Fire
taget enligt 15 kap. 17§ tre<(ic 
stYckct 1·c1lle11/11gc11. Anmiilan om 
ersättningsanspråk skall 1·ara skr(fi
/ig och dl'll skall ges in till 1·a11e11-
dom.1·10/en i två exemplar. Vatten
domstolen skall i domen erinra om 
vad skadelidande har att iaktta. 

15 ~ 

Bcstiimmcl.l'l'rna i./ kap. 5 ~ and
ra och tredjl' styckena 1·attc11lage11 
( /9N2:000J hindrar inte att ansökan 
om tillstånd till ätgiirder enligt den
na lag tas ll{J{J till prö1·11ing. 

I mål enligt denna lag skall ett 
exemplar av ansökningshandlingar
na jämte kungörelsen m· 1·alle11-
domstolc11 tillstallas länsstyrelsen i 
det län. inom vilket företaget hu
vudsakligen skall verkstiillas. 

Vid tillämpning i mål. varom nu 
är fråga. av bestämmelserna i 13 
kap. 29 och 37 ** 1·attenlage11 
( 1982:000>.fllr i brådskande fall de i 
dessa /agmm anxii·1w .fristerna he
griin.rns. Partema skall dock here
das skii/igt rådmm. 

Proposit ir 111e11s 

lag.fbrslag 
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Nu1·ar1111dc lydelse 

8l'.fi1gc11het. som i 11 kap. 4n § 

.fi"ir.l"ta stycket 1·atte11/age11 tillcr
kiints 1·atte11riitrsdomaren .fi'ir diir 
angirna .fiill. skall tillkomma ho
nom jiim1·iil i mil/ l'nligr denna lag. 
Är fråga om r.tgärd. som omfattar 
vidlyftigare arhete. eller är avseviirt 
intrång på allmiin eller enskild riitt 
att hefara diirav. mä förordnande 
m· 1·atre11riitrsdomare11 liimnas en
dast om riket lu'.finncr sig i krig. 

När synnerliga skäl iiro diirtill. 
må 1·attt'nriittsdo111arc11 i mål enligt 
denna lag medgirn sökanden all 
utan hinder av hestiimmelsen i 2 
kap. 20 § 2 mom. \'llttcnlagen rä
börja arhcte. som där avses. 

Bl'.finner siR riket i krig och är 
med hänsyn till kraftförsörjningen 
oundgängligen erforderligt att åt
gärd. som avses i 2 ~. 1·i<ltagcs utan 
dröjsmål. iigcr Konungen eller 
myndighet. som Konungen bestäm
mer. förordna att åtgärden mil. 
ändå att den är av beskaffenhet all 
vattendomstolens medgivande där
till skall inhämtas, l'idtagas utan fö
regående prövning av vattendom
stolen. Vidtager någon åtgärd med 
stöd av vad nu sagts, skall han oför
dröjligen efter dess verkställande 
göra ansökan hos vattendomstolen 
om godkännande av åtgärden. 

I fråga om ansökan. som i första 
stycket sägs. och påföljd för under
låtenhet att göra sådan ansökan 
skall vad i 1·artenhlgcn stadgas för 
fall, som avses i 2 kap. 20§ I mom. 
trec(ie stycket samma lag, iiga mot
s1·1irw1dc rilliimpning. 

17 ~ 

25 

I 11111/ cnligt denna lt11: .filr på hc
giiran m· siikanden 1·attcndomsto
lc11 utan /1111·111(fi"ir/wndli11g i lm/d
skande .fiill medge att tltgiirder .fi"ir 
1·attc1(ti"iretager 1·idtas, innan .fi'tl
gan om sådana c/tgiirdcr slurligc11 
m·giirs. Är fråga om åtgiird. som 
omfattar vidlyftigare arbete, eller iir 
avsevärt intrång på allmän eller en
skild riitt att befara diirav. får för
ordnande meddelas endast om riket 
iir i krig. 

Niir synnerliga skiil .fi'irdiggl'/', 
.f()r 1·attl'1ulomstolc11 i mål enligt 
denna lag medge sökanden att utan 
hinder av bestämmelsen i 4 kap. 
I~ andra stycket 1•attenlagen 
( 1982:000! påbörja arbete, som tHir 
avses. 

\.'attcndomstolens hes/ut enligt 
denna paragrc(( giilla 0111edellmrt, 
men det kan iindras niir fiirhtllla11-
de11a fiiranleder det. 

Ar riket i krig och är med hänsyn 
till kraftförsörjningen oundgiingli
gen erforderligt att åtgiird, som 
avses i 2 *·vidtas utan dröjsmål..filr 
regeringen eller den myndighet 
som rt',1.?erinw'n bestämmer för
ordna att åtgärden .filr, ändå att den 
är av beskaffenhet att vattendom
stolens medgivande därtill skall in
hämtas. l'idtas utan föregående 
prövning av vattendomstolen. Vid
tar någon åtgärd med stöd av vad 
nu sagts. skall han ofördröjligen ef
ter dess verkställande göra ansökan 
hos vattendomstolen om godkän
nande av åtgärden. 

I fråga om ansökan. som i första 
stycket sägs. och påföljd för under
låtenhet att göra sådan ansökan 
Riiller vad i mttenlagen (1982:000) 
stadgas för fall som avses i 4 kap. 
4 * samma lag. 

Prc 1posir ic111cns 

lagfiirslag 
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Nuvarande lydelse· 

Säkerhet, som avses i 11 kap. 66 
eller 67 § l'attenlagen, skall i mål, 
varom är fråga i denna lag. gälla all 
ersättning, som icke skall erläggas 
innan meddelat tillstånd tages i an
språk. ävensom kostnader för åt
gärd, som vattendomstolen md 
hava föreskrivit med stöd av 4 § 

andra stycket. 

26 

Föreslagen lydelse 

Säkerhet, som avses i 13 kap. 49 
och 50 §§ 1·atte11/agen (1982: 000), 
skall i mf1I, varom är frf1ga i denna 
lag, gälla all ersättning. som icke 
skall erläggas innan meddelat till
stånd tages i anspråk. ävensom 
kostnader för åtgärd, som vatten
domstolen kan ha föreskrivit med 
stöd av 4 * andra stycket. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. 

6 Förslag till 

Lag om ändring i naturvårdslagen (1964: 822) 

Härigenom föreskrivs att i 16, 18 och 20 §§ naturvård slagen ( 1964: 822! 1 

orden "'vattenlagen (1918: 523)"' skall bytas ut mot "'vattenlagen 
(1982: 000)' .. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. I fråga om företag. vartill 
tillstånd har lämnats enligt vattenlagen ( 1918: 523), giillcr aldre hestämmel
ser. 

7 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1966: 314) om kontinentalsockeln 

Härigenom föreskrivs att i 10* lagen (1966: 314) om kcntinentalsockeln 1 

orden "'vattenlagen (1918: 523)" skall hytas ut mot "vattenlagen 
{1982: 000)". 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. 

8 Förslag till 

Lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387) 

Härigenom föreskrivs att 1. 2 och 45 §§ miljöskyddslagen ( 1969: 387) 1 

skall ha nedan angivna lydelse. 

I Lagen omtryckt 1974: 1025. Senaste lydelse av 18 ~enligt pnip. 1981/82: 220. 
1 Senaste lydelse av 10§ 1974: R91. 
1 Lagen omtryckt 1981: 420. 

Propositionens 
laxförslag 
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Nuvarande lydelse 

Denna lag är tillämplig på 
1. utsläppande av avloppsvat

ten, fast ämne eller gas från mark. 
byggnad eller anläggning i vatten
drag, sjö eller annat vattenområde, 

2. användning av mark. byggnad 
eller anläggning på sätt som eljest 
kan medföra förorening av vatten
drag, sjö eller annat vattenområde. 
om användningen ej utgör byggan
de i 1·atten, 

1 § 

Föreslagen lydelse 

Denna lag är tillämplig på 
I. utsläppande av avloppsvat

ten, fast ämne eller gas från mark. 
byggnad eller anläggning i vatten
drag. sjö eller annat vattenområde, 
om åtgärden inte lllgiir vatte11Ji>re
tag enligt vatten/agen ( 1982: 000), 

2. användning av mark, byggnad 
eller anläggning på sätt som eljest 
kan medföra förorening av vatten
drag, sjö eller annat vattenområde. 
om användningen inte utgör 1•attcn
företa,; enli,;t ratten/agen 
(1982:000). 

3. användning av mark, byggnad eller anläggning på sätt som kan med
föra störning för omgivningen genom luftförorening, buller, skakning, ljus 
eller annat sådant, om störningen ej är helt tillfällig. 

Lagen är icke tillämplig på sådant utsläppande av avfall som avses i 
lagen (1971: 1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten eller på 
störning i radiomottagningsapparat. Ej heller är lagen tillämplig i fråga om 
joniserande strålning eller inverkan av elektrisk ström från elektrisk an
läggning, varom särskilda bestämmelser gäller. 

Åtgärd eller användning som enligt vad nu sagts omfattas av lagen kallas 
miljöfarlig verksamhet. 

2 § 

Utöver bestämmelserna i denna lag gäller om miljöfarlig verksamhet vad 
som föreskrivs i hälsovårds-, byggnads- och naturvårdslagstiftning eller i 
annan lagstiftning. 1 fråga om viss miljöfarlig verksamhet gäller särskilda 
bestämmelser enligt lagen ( 1971: 8501 med anledning av gränsälvsöverens
kommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland. 

Har regeringen enligt 136 a § byggnadslagen 0947: 385) prövat frågan 
om tillkomst eller lokalisering av viss verksamhet eller enligt lagen 
( 1978: 160) om vissa rörledningar prövat frågan om framdragande eller 
begagnande av st.dan ledning. är beslutet bindande vid prövning enligt 
denna lag. 

I ji-åga om byggande i 1·atte11 ji"ir 
att mot1•erka vattenfiirorening och 
om ianspräktagande m· mark ji'jr 
ledning eller w11w11 a11/iigg11i11g ji'ir 
al'lopp1·atten finns bestämmelser i 
vatten/agen (/918:523). 

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger meddela 
särskilda bestämmelser till förebyggande av vattenförorening genom fast 
avfall. 

Propositionens 

lagförslag 

';~{' 



JoV 1982/83: 31 28 

N111·1irwulc lyddsc Fiire.1'/age11 ln/d.l'l' 

4H 
Till höter elkr fiingelse i h1:igst två iir diims den som uppsiitligen eller :.iv 

oaktsamhet 

I. hrykr mot förhud som har 
meddelats med stöd av 8, 23 eller 
41 * eller i'1sidosiil ter siidana he
stiimmclser som har meddelats med 
stl.id av 2 *.f.7iirdl' stycket, 

I. bryter mot förbud som har 
meddelats med stöd av 8, 23 eller 
41 * eller [isidosiittcr sildana be
stämmelser som har mcduelats meu 
stöd av 2 * trc,(i<' stycket, 

2. underl:1tcr att iakttaga föreskrift som regeringen har meddelat med 
stöd av 10 *· 

3. ilsidosiitter villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av 17 *. 
18 * fi.)rsta stycket. 19-21 §. 21 a § an<lra stycket, 23-25. 27 *· 29 *andra 
stycket eller 41 *· 

4. umkrlåter att fullgöra vad som iHigger honom enligt 43 * första 
stycket eller i ansökan eller annan handling som avges enligt denna lag 
eller enligt föreskrift Sl)m har meddelats med stöd av lagen liimnar veder
börande myndighet oriktiga uppgifter rörande ett förhilllande av betydelse 
för prövning av en fråga om tillstån<l el kr för tilbynen. 

I ringa fall döms inte till ansvar. 
Till ansvar enligt första stycket döms inte, om ansvar för gärningen kan 

[1dömas enligt brottshalken. 

Denna lag trii<ler i kraft <len I januari 1983. 

9 Förslag till 

Lag om ändring i jordabalken 

Hiirigenom föreskrivs att I kap. 6 *och 9 kap. 33 * jor<labalken 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N11l'arc111dc lydelse Fiires/age11 lydelse 

I kap. 
6~ 

Har fastighet blivit skild frfrn an
griinsande vattenområde genom att 
stranden förskjutits. har fastighe
tens ~igare riitl att nyttja området 
mellan fastigheten och vattnet un
der förutsiittning att området är av 
ringa omfattning och att <less ägare 
ickc lider skada eller olägenhet av 
hctydclse. Fastighetens ägare har 
Jiirvid samma riitt som enligt I kap. 
3 * 1·atte11/age11 (19lö:523) tillkom
mer ~trandiigarc. 

1 Balk.:n omtryekt 1971: 120lJ. 

Har fastighet blivit skild från an
griinsan<le .vattenomddc genom att 
stran<len förskjutits. har fastighe
ti.:ns ägare riitt all nyttja onuiidet 
mellan fastigheten och vattnet un
der förutsättning att omritdet är av 
ring<• omfattning och att dess iigare 
icke lider skada eller olägenhet av 
betydelse. Fastighetens iigarc har 
diirvid samma riitt som enligt 2 kap 
6 ~ 1·attcnlage11 ( /982:UOOJ tillkom
mer strandiigare. 

Pr11po.1iti1 >11e11s 

/ag/i'irslag 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap. 
33 § 

Har jordägaren utgivit ersättning 
för torrläggning av mark enligt vat
ten/agen (1918:523) eller för byg
gande av enskild väg enligt lagen 
(1939: 608) om enskilda vägar, får 
jordägaren uppsäga avtalet, om ar
rendatorn icke medger skälig höj
ning av arrendeavgiften. Uppsäg
ning skall ske inom ett år från det 
företaget fullbordades. 

Har jordägaren utgivit ersättning 
för markai·vattninR enligt vatten/a
gen (1982:000) eller för byggande 
av enskild väg enligt lagen 
(1939: 608) om enskilda vägar eller 
anläRRllin[;slagen ( 1973: 1149). får 
jordägaren upppsäga avtalet, om 
arrendatorn icke medger skälig höj
ning av arrendeavgiften. Uppsäg
ning skall ske inom ett år från det 
företaget fullbordades. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 9 kap. 33 §gäller också i fall 
dåjordägaren utgivit ersättning för torrläggning av mark enligt vattenlagen 
(1918: 523). 

10 Förslag till 

Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970: 988) 

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 2 och 9 §§. 9 kap. I § samt 14 kap. I § 
fastighetsbildningslagen (1970: 988) 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
2 §1 

Servitut avseende skogsfång eller 
rätt attframdraga annan sådan led
ning som avses i ledningsrättslagen 
(1973: 1144) än avloppsledning för 
en fastighet får ej bildas genom fas
tighetsreglering. 

Servitut, som kan upplåtas en/iRf 
vatten/agen eller efter prövning vid 
särskild förrättning enligt annan 
lag och som ej omfattas m· förbu
det i första stycket, fär bildas ge
n0111 fastighetsreglering endast om 
åtgärden sker i samband med en 
annan f astighe tsbildningsåt[;ärd 
och är av betydelse för denna. I 
fråga om servitut som avses i 2-6 
kap. vatten/agen fordras vidare att 

'Lagen omtryckt 1971: 1035. 
~ Senaste lydelse 1973: 1146. 

4 Riksdagen 1982183. 16 sam/. Nr 31 

Servitut som m·ser skogsfång el
ler rätt att dra ledning enligt led
ningsrättslagen (1973: 1144) får inte 
bildas genom fastighetsreglering. 

Servitut som kan upplåtas till för
mån för ett rnttenföretag enligt 8 
kap. I § 1·attenlagen (1982:000Jfår 
bildas genom fastighetsreglering 
endast om tillstånd till fi'jretuget 
har meddelats enligt 1·utte11/agen 
eller om det är uppenbart att 1•ar

ken allmänna eller enskilda intres
sen skadas genom företagets inver
kan pcl vattenj()rhållandena. Andra 
servitut som kan upplåtas enligt 

Propositionen.i· 
lagförslag 
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ägaren m· den {iiinande fastigheten 
ej motsätter sig serl'itlltsbildning
en. 

Första och andra styckena gäller 
ej servitut som avser ledning för 
vatten till husbehovsförbrukning. 

30 

Föreslage11 lydelse 

i·attenlagen .fl'ir inte bildas genom 
fi1stighetsreglering. 

Servilllt, som kan 11pplåtlls efter 
priiw1ing l'id särskild jorrättning i 
andrafi1/I iin som anges ijiJrsta och 
andra siyckena, .får bildas genom 
fastighetsreglering endast om ät
gärde11 sker i samband med en an
mm fi1Jtighetsbild11i11g.1·utgiird och 
är av betydelse }i'ir denna. 

Första -tredje styckena gäller 
inte servitut som avser adopps
ledning för en .f{1stighet eller led
ning för vatten till husbehovsför
brukning. 

9 §3 

Serl'itut som bildats enligt 2-6 
kap. 1·atte11/agen eller 111ot.1Tarande 
äldre lagstiji11ing får ej ändras eller 
upphävas genom fi1stighetsregle
ring. Om serritllf tillkommit med 
stöd m• 7 eller 8 kap. 1·atte11lagen 
eller mot.1·1·arande äldre bestäm
melser eller enligt /ag.1·tiffllinge11 
om iigofred eller enskilda 1•iigar el
ler enligt anläggnings/agen 
( 1973: I 149) eller motsvarande 
äldre bestämmelser, får ätgiird 
som nyss nämnts företagas endast 
om cltgiirde11 sker i samband med 
e11 annan fi1stighetsbildnings<ltgiird 
och är av betydelse fär denna. 

Sen·itut, som har tillkommit till 
förmän ji"ir ett 1•atte11företag med 
stöd m• 8 kap. I § l'llttenlagen 
( 1982:000) eller motsi·arande äldre 
bestiimmelser, fi1r ändras eller 11pp
hii1.·as endast om åtgärden inte 
medför olägenhet av någon bety
delse .får fi.irewgel. Andra serrit11t 
som har tillkommit med stöd av 
i·attenlagen eller mot.51•arande 
ii/dre lagstijining }år inte ändras el
ler upphiirns genom fi1.l'tighet.\'/"eg
lering. 

' Servitut. som har tillkommit en
ligt /agsti}iizingen om iigufred eller 
.enskilda 1·iigar eller enligt anliigg
ningsl<igen ( 1973: I 149) eller mot
srnrande äldre lagst{fining, filr 
iindras eller 11pp/iiil'(IS genom fiu
tighetsreglering t:ndast om ätgiir
den sker i samband med en annan 
fastighetsbildning.~åtg{ird och ärm· 
betyclelse fiir denna. 

9 kap. 
I *4 

AnHiggningsarbete eller liknande åtgiird skall efter beslut av fastighels
hildningsmyndigheten verkställas under förrättningen som elt för sakägar-

·'Senaste lydelse 1973: 1157. 
4 Scnastc lydelse 1973: 1157. 

Propositionens 

/agfOrslax 
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na gemensamt arbete enligt denna lag, om det främjar fastighetsreglering
ens syfte och arbetet ej lämpligen bör ombesörjas av enskild sakägare. 

Beslut enligt första stycket får ej 
avse sådant företag som skulle vä
sentligt ändra arten och omfattning
en av regleringen och ej heller an
nat företag enligt vatte11/agen iin 
dikning. 

Beslut enligt första stycket får 
i11te avse företag som skulle väsent
ligt ändra arten och omfattningen 
av regleringen eller andra ratten
företug iin sådana murlwvvatt
ning.~f'öretag, jvr l'ilka tillstånds
plikt ji"jreligger enbart på f.:rtllld ar 
4 kap. 2 § u11dra stycket vattenla
f.:en (1982:000). 

Kan till följd av andra stycket företag icke utföras som gemensamt 
arbete enligt denna lag eller är sådant utförande icke lämpligt, får fastig
hetsbildningsmyndigheten förordna om prövning enligt vattenlagen eller 
anläggningslagen. 

14 kap. 
I §-' 

Uppkommer vid f{1sti,;hetsbild
ning fråga om fastighetsindelnin
gens beskaffenhet eller om bestån
det eller omfånget av ledningsrätt 
eller av servitut, som bildats på an
nat siitt iin enli1-rt 2-6 kap. vatten
la,;en eller motsvarande äldre lag
stiftning, skall frågan prövas vid 
fastighetsbestämning, om det be
hövs för fastighetsbildningen. 

På ansökan av sakägare får även i 
annat fall fastighetsbestämning ske 
för prövning av fråga om fastighcts
indelningens beskaffenhet eller om 
beståndet eller omfånget av lcd
ningsrätt eller av servitut. som till
kommit vid avvittring eller enligt 
lagstiftningen om fastighetsbildning 
eller enskilda vägar eller enligt an
läggningslagen eller motsvarande 
äldre bestämmelser, såvida icke 
frågans avgörande uppenbarligen är 
utan betydelse för sökanden. Sam
ma rätt att påkalla fastighetsbe-

Om det 1•id fasti,;hetsbildning 
uppkommer frclgor om fastighetsin
dclningens beskaffenhet eller om 
beståndet eller omfånget av 
ledningsrätt eller av servitut, skall 
frågan prövas vid · fastighetsbe
stämning, om det behövs för fastig
hetsbildningen. / frå,;a om sen·itut 
som har tillkommit med stöd m• 
vatten/agen ( 1982:000) eller mot
s1·arw1de äldre /agstift11i11g får en 
.wldan bestämning endast avse ser
l'itut enli,;t 8 kap. I § vatte11la,;e11 
eller motsvarande äldre bestäm
melser. 

På ansökan av sakägare får även i 
annat fall fastighetsbestämning ske 
för prövning av fråga om fastighets
indelningens beskaffenhet eller om 
beståndet eller omfånget av lcd
ningsrätt eller av servitut, som till
kommit vid avvittring eller enligt 
lagstiftningen om fastighetsbildning 
eller enskilda vägar eller enligt an
läggningslagen eller 8 kap. I § rnt
tenlagen eller motsvarande äldre 
bestämmelser, såvida icke frågans 
avgörande uppenbarligen är utan 
betydelse för sökanden. Samma 

5 Senaste lydelse 1973: 1146 <jfr 1973: 1157 och rskr 1973: 390i. 

Propositionens 

lag.förslag 
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stämning tillkommer byggnads
nämnden såvitt gäller område med 
stadsplan eller byggnadsplan eller 
område beträffande vilket fråga 
väckts om upprättande av sådan 
plan. 
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rätt att påkalla fastighetsbestäm
ning tillkommer byggnadsniimnden 
såvitt gäller område med stadsplan 
eller byggnadsplan eller område be
träffande vilket fråga väckts om 
upprättande av sådan plan. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

11 Förslag till 

Lag om ändring i expropriationslagen (1972: 719) 

Härigenom föreskrivs att I kap. 6 § expropriationslagen ( 1972: 719) skall 
upphöra att gälla vid utgången av år 1982. 

12 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter 

Härigenom föreskrivs att I, 3, 20, 21, 23 och 44 §~ lagen (1973; 1150) om 
förvaltning av samfälligheter skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Fiireslagen /ydcl.1·e 

I§ 

Vid tillämpningen av denna lag skall som samfällighet anses 
I. samfällighet enligt fastighetsbildningslagen ( 1970: 988), 
2. annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastig

heterna i en socken, 
3. servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter 

gemensamt, 
4. samfällighet enligt anläggningslagen ( 1973: 1149), 

Med delägarfastighet förstås i la
gen fastighet som har del i samfäl
lighet och med delägare ägaren av 
deHigarfastighet. 

5. samfallighet enligt vatten/a
gen (1982:000). 

Ml~d delägarfastighet förstås i la
gen fastighet som har del i samfäl
lighet och med delägare ägaren del
ägarfastighet. I fråga om .rnmfäl
lighet enligt jörsta stycket 5 förstäs 
dock med delägarfastighet fi1stig
Jzet som på annat siitl iin genom 
delaktighet mn.fi1ttas m· .rnmfiillig-

Propositionens 

laRJ()rslag 
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Lagens bestämmelser om fastig
het äger motsvarande tillämpning 
på sådan tomträtt. gruva. byggnad, 
annan anläggning eller naturreser
vat som har del i samfällighet enligt 
I § första stycket 3 eller 4. 
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heten odz med delägare den som 
deltar i samfälligheten. Betri{[f(m
de si/dan samfällighet skall 1·idare 
vad som sii!(S i lagen om deliigar
fastiRhets andelstal i stället gälla 
delii}<ares andelstal. 

Lagens bestämmelser om fastig
het äger motsvarande tillämpning 
på sådan tomträtt, gruva. byggnad. 
annan anläggning eller naturreser
vat som har del i samfällighet enligt 
I § första stycket 3. 4 eller 5. 

Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan 
att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som fas
tighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar 
reservatet. 

Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt I§ 
första stycket I eller 2 skall vid tillämpningen av denna lag anses som 
delägare i fastighetsägarens ställe. 

T fråga om samfälligheter enligt 
1 .~ fårsta stycket 5 skall lagens he
stämmelser om fastighetsdomstol i 
stället gälla l'attendomstol. Niir ta
lan skall föras hos vattendomstol, 
gäller vattenlagens ( 1982:000) be
stämmelser om stiimningsmål. 

20 §2 

Samfällighetsförening bildas vid sammanträde med delägarna genom att 
de antager stadgar och utser styrelse. 

Sammanträde enligt första stycket hålles av den som fastighetsdomsto
len förordnat därtill. Sådant förordnande meddelas på begäran av delägare. 
Dock skall i samband med förrättning enligt fastighetsbildningslagen 
(1970: 988) eller anläggningslagen (1973: 1149) fastighetsbildningsmyndig
heten eller. om särskild förrättningsman förordnats enligt 4 § sistnämnda 
lag, denne hålla sammanträde enligt första stycket beträffande samfällighet 
som beröres av förrättningen, om delägare i samfälligheten begär det eller 
om det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt att samfällighetsför
ening bildas. 

I fråga om samfälligheter enligt 
1 §första stycket 5 skall vad som i 
andra stycket sägs om förrättning 
och förrättningsman gälla förrätt
ning och förrättningsman enligt 

2 Paragrafen har även föreslagits ändrad i prop. 1981/82: 221. 

Propositionens 

lagförslag 



JoU 1982/83: 31 

Nuvarande lydelse 

I fråga om sammanträde för bil
dande av samfällighetsförening 
äger 7 § andra stycket, 8-11 §§. 
12 § första stycket första punkten 
och 14 § motsvarande tillämpning. 
Hålles sammanträdet i samband 
med förrättning enligt fastighets
bildningslagen ( 1970: 988) eller an
läggnings lagen (1973: 1149), äger 
dock i fråga om delgivning av kal
lelse till sammanträdet vad som gäl
ler om delgivning av kallelse till 
sammanträde vid förrättningen 
motsvarande tillämpning. 
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1·attenlagen· ( 1982:000). Om det är 
al' viisentliR betydelse från allmiin 
synpunkt att en samfi"illighet.~före-
11ing bildas fi"ir .fi"in·altningen m· en 
hel'attnings- eller vattenregleri11gs
Sllf1!f(il/ighet, f<lr domstolen fi'ir
ordna ntlgon att hålla .Hm1111antrii
de enligt .f('irsta stycket iii·en om 
delägare i samfi"illigheten inte har 
begiirt det. 

I fråga om sammanträde för bil
dande av samfällighetsförening 
äger H andra stycket, 8-11 §§ •. 
12 § första stycket första punkten 
och 14 § motsvarande tillämpning. 
Hålles sammanträdet i samband 
med förrättning enligt fastighets
bildningslagen ( 1970: 988), anlägg
ningslagen ( 1973: 1149) eller vatten
/agen (1982:000). äger dock i fråga 
om delgivning av kallelse till sam
manträdet vad som gäller om del
givning av kallelse till sammanträde 
vid förrättningen motsvarande 
tillämpning. 

23 §4 

I fråga om klander av beslut vid sammanträdet äger 15 § motsvarande 
tillämpning. 

Har fastighetsbildnings- eller an
läggningsbeslut meddelats. får sam
manträde för bildande av samfäl
lighetsförening hållas innan beslu
tet om samfällighetens bildande 
vunnit laga kraft. Som delägare 
anses därvid ägaren av fastighet 
som enligt beslutet skall ha del i 
samfälligheten. Beslut som fattas 
vid sammanträdet gäller endast un
der förutsättning att fastighets
bildnings- eller anliiggningsbeslutet 
vinner laga kraft eller, i fråga om 
anliiggningsbeslut, att förodnande 

Har fastighetsbildnings- eller an
läggningsbeslut eller tillständsdom 
eller ti/lståndsbeslut enligt 1·atten
lagen ( 1982 :000) meddelats, får 
sammanträde för bildande av sam
fällighetsförening hållas innan do
men eller beslutet om samfällighe
tens bildande vunnit laga kraft. 
Som delägare anses därvid ägaren 
av fastighet och annan som enligt 
domen eller beslutet skall ha del i 
samfälligheten. Beslut som fattas 
vid sammanträdet gäller endast un
der förutsättning att fastighets-

3 Paragrafen har även föreslagits ändrad i prop. 1981/82: 221. 
4 Senaste lydelse 1977: 365. Paragrafen har även föreslagits ändrad i prop. 1981/82: 
221. 

Propositionens 

lagfiirslag 
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meddelas enligt 27 a § anläggnings
lagen ( 1973: 1149). 
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bildnings-, anläggning.i·- eller till
stc'indsheslutet eller tillständsdo
men vinner laga krart eller att för
ordnande meddelas enligt 27 a § an
läggningslagen (1973: 1149) eller 13 
kap. 50 § första stycket 1·attenla
Ren. 

44§ 

Övergår delägarfastighet till ny ägare på annat sätt än genom försäljning 
på exekutiv auktion, svarar den nye ägaren tillsammans med den förre 
ägaren gentemot föreningen för oguldet belopp som dessförinnan påförts 
den förre ägaren enligt 42 eller 43 §och som ej förfallit till betalning tidigare 
än ett år före den bestämda tillträdesdagen. Mot den nye ägaren anses 
beloppet förfallet tillträdesdagen, om ej beloppet enligt debiteringslängden 
förfaller först efter denna dag. 

I frå1u1 om samfiilligheter enligt 
I§ fik.Ha stycket 5 skall vad som i 
första stycket sågs om ny ägare till 
en delägarfastighet i stället giilla 
den på l'ilken delaktigheten i sam
fälligheten har iin•rgått pil annat 
.1·iitt iin genom iivergång lll' iigan
deriitten till en deliigarfastighet. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. 

13 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 1151) om införande av anläggningsla
gen (1973: 1149) och lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfällig
heter 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen <1973: 11511 om införande av 
anläggningslagen (1973: 1149) och lagen ( 1973: 1150) om förvaltning av 
samfälligheter 

dels att 18-20 §§skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 21 §, av nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

18§ 

I fråga om sådan samfällighet enligt lagen (1966: 700) om vissa gemen
samhetsanläggningar som icke kan förvärva rättigheter och ikläda sig 
skyldigheter äger vad som i lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfäl
ligheter föreskrives om samfällighet enligt anläggningslagen (1973: 1149) 
motsvarande tillämpning. 

Propositionens 

lagjiirslag 
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I fråga om sådana företag enligt 
3, 7 eller 8 kap. vatten/agen 
(1918:523) som inte kan förvärva 
rättigheter och ikläda sig skyldig
heter samt motsvarande företag 
enligt äldre /Jestämmelser gäller 
vad som i lagen ( 1973: 1150) om.fi;r
valtning av samfälligheter före
skrivs om samfälligheter enligt vat
ten/agen (1982:000). 

19§ 

På samfällighetsstämma i samfällighet som avses i 17 § kan beslutas att 
samfäl:ligheten skall ombildas till samfällighetsförening. Beslutas sådan 
ombildning, skall stämman vid tillämpningen av lagen (1973: 1150) om 
förvaltning av samfälligheter anses som sammanträde enligt 20 § i lagen. 

Första stycket gäller icke samfällighet som åtnjuter förmånsrätt enligt 
lagen (1966: 701) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen om vissa ge
mensamhetsanläggningar. 

Första stycket äger motsvarande 
tillämpning i fråga om vägsamfäl
lighet enligt lagen (1939: 608) om 
enskilda vägar eller motsvarande 
äldre lagstiftning. 

Första stycket äger motsvarande 
tillämpning i fråga om vägsamfäl
lighet enligt lagen ( 1939: 608) om 
enskilda vägar eller motsvarande 
äldre lagstiftning samt i fråga om 
sådana företag enligt 3, 7 eller 8 
kap. vatten/agen (1918:523) eller 
motsvarande äldre lagstiftning som 
kan förvärva rättigheter och ikläda 
sig skyldigheter. 

20§ 

När samfällighetsförening som 
bil~ats enligt 19 §registrerats, skall 
den anses ha övertagit samfällighe
tens samtliga tillgångar och förplik
telser. Den anläggning, som förval
tas av samfälligheten, skall vid till
lämpningen av lagen (1973: 1150) 
om förvaltning av samfälligheter 
jämställas med gemensamhetsan
läggning enligt anläggningslagen 
(1973: 1149). 

När en samfällighetsförening 
som bildats enligt 19 § har registre
rats, skall den anses ha· övertagit 
samfällighetens samtliga tillgångar 
och förpliktelser. De anläggningar, 
som förvaltas av samfälligheten, 
skall vid tillämpningen av lagen 
(1973: 1150) om förvaltning av sam
fälligheter jämställas med gemen
samhetsanläggningar enligt anlägg
ningslagen (1973: 1149) eller, såvitt 
avser företag enligt vatten/agen 
(1918:523) eller motsvarande äldre 
bestämmelser, med gemensamma 
anläggningar i samfälligheter en
ligt vatten/agen ( 1982: 000). 

Propositionens 

lagförslag 
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2i § 

I samband med be.tlut, som 
avses i 22 § andra stycket lagen 
(1982:000) om införande av vatten
/agen (1982:000) och som rör en 
samfiilliRlzet som kan förvan;a rät
tigheter och ikläda sig skyldigheter, 
skall förordnas att samfälligheten 
skall upplösas och att en samfäl
lighet.~förening skall bildas för att 
förvalta den n_va samfälligheten. 

När en samfällif,!i1et.~fiirening 
som har bildats enligt j("jrsta stycket 
har registrerats. skall bestämmel
serna i 20 .~tillämpas. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. 

14 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 1152) om förmånsrätt för fordringar 
enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfäliigheter 

Härigenom föreskrivs att lagen (1973: 1152) om förmånsrätt för fordring
ar enligt lagen ( 1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter' skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Med samfällighetsförenings ford
ran på belopp, som vid uttaxering 
enligt lagen ( 1973: 1150) om förvalt
ning av samfälligheter påförts ägare 
av fastighet eller innehavare av 
tomträtt, följer förmånsrätt enligt 
6 § I eller 7 § 2 förmånsrättslagen 
(1970: 979), om beloppet icke förfal
lit till betalning tidigare än ett år 
före utmätning eller konkursansö
kan. 

Föreslagen lydelse 

Med samfällighetsförenings ford
ran på belopp. som vid uttaxering 
enligt lagen (1973: 1150) om förvalt
ning av samfälligheter påförts nå
gon såsom ägare av fastighet eller 
innehavare av tomträtt, som omfat
tas av samfälligheten, följer för
månsrätt enligt 6 § I eller 7 § 2 för
månsrättslagen (1970: 979), om be
loppet icke förfallit till betalning ti
digare än ett år före utmätning eller 
konkursansökan. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

1 Lagen har även föreslagits ändrad i prop. 1981/82: 221. 

Propositionens 
lagförs la!( 
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Lag om ändring i lagen (1976: 997) om vattenförbund 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1976: 997) om vattenförbund 
dels att 18 § skall upphöra att gälla. 
dels att I. 3. 11-13. 15. 16. 22. 24, 25 och 3H§ skall ha nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Enligt denna lag kan bildas sam
manslutning (vattcnförbund) med 
uppgift att genom rensning, vatten
reglering eller andra vattenvår
dande åtgärder främja ett från all
män eller enskild synpunkt ända
målsenligt uttnyttjande av vattnet i 
vattendrag, sjö eller annat vatten
område. Fråga om bildande av vat
tcnförbund prövas vid förrättning. 

Den som enligt l'attenlagen 
(1918: 523 I eller miljöskyddslagen 
( 1969: 387J eller äldre lag har medgi
vits rätt att inverka på vattenbe
skaffenheten eller i övrigt på vat
tenförhållandena inom verksam
hetsområdet skall vara medlem i 
förbundet. Detta gäller även den 
som inverkar pä 1·attenfiirhå//an
dena efter medgil'(mde som avses i 
10§ andra stycket eller 17§ andra 
stycket miljösf...·yddslagen. 

Fiireslagen lydelse 

Enligt denna lag kan bildas sam
manslutning (vattenförbund) med 
uppgift att genom rensning. regle
ring eller andra vattenvårdande åt
gärder främja ett från allmän eller 
enskild synpunkt ändamålsenligt 
ut"nyttjande av vattnet i vattendrag, 
sjö eller annat vattenområde. Fråga 
om bildande av vattenförbund prö
vas vid förrättning. 

Den som enligt \'alfen/agen 
( 1982:000) eller miljöskyddslagen 
( 1969: 387) eller äldre lag har medgi
vits rätt att inverka på vattenbe
skaffenheten eller i övrigt på vat
tenförhållandena inom verksam
hetsområdet skall vara medlem i 
förbundet. 

Den som inverkar på vattenförhållandena inom verksamhetsområdet 
utan att det föreligger fall som avses i första stycket skall vara medlem i 
förbundet, om hans medlemskap är av särskild betydelse för förbundets 
verksamhet. 

Har någon som enligt första eller andra stycket skall vara medlem i 
förbundet av särskilt skäl motsatt sig medlemskap, får han stå utanför 
förbundet, om dess verksamhet ej avsevärt försvåras därigenom. 

Kommun samt sammanslutning av fiskerättsägare får ingå som medlem i 
vattenförbund. även om skyldighet icke föreligger enligt första eller andra 
stycket. 

Förrättningsman förordnas av 
länsstyrelsen. Om det är lämpligt 

Il § 

Förrättningsman förordnas av 
länsstyrelsen. Förrättningsman 

Propositionens 
laeförslag 
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får fämstyre/sen iil'en förordna hi
trädande förriittningsman. Förrätt
ningsman och hiträdande förriitt
ningsman skall äga den kunskap 
och erfarenhet som uppdraget krä-
ver. 
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skall äga den kunskap och erfaren
. het som uppdraget kräver. 

Innan förordnande meddelas. kan länsstyrelsen fordra att sökanden 
ställer säkerhet för förrättningskostnaden. 

Mot beslut av länsstyrelsen om 
förordnande av förrättningsman el
ler hiträdande förrättni11gsma11 
föres talan hos kammarrätten ge
nom besvär. · 

I fråga om förrättning enligt den
na lag skall bestämmelserna i \'lif

ten/agen (1918:523) am syne.för
rättning rörande företag enligt 3. 7 
och 8 kap. gälla i tillämpliga delar. i 
den mån ej annat följer av vad ne
dan sägs. 

. Vid förrättningen biträdes fiir
riittningsman av två gode män. 
Sakkunnigt hitriide får icke förord
nas. 

Mot beslut av länsstyrelsen om 
förordnande av förrättningsman 
föres talan hos kammarrätten ge
nom besvär. 

I fråga om förrättning enligt den
na lag skall bestämmelserna i 12 
kap. mttenlagcn ( 1982:000) gälla i 
tillämpliga delar. i den mån ej annat 
följer av vad nedan sägs. 

13 § 

Vid förrättningen biträdes fiir
riittningsmannen av två gode män. 

Med synemän förstås i denna lag Med synemän förstås i denna lag 
förrättningsmannen, biträdande förrättningsmannen och gode miin-
förättningsman och gode männen. nen. 

Synemännen skall erhålla ersättning i enlighet med föreskrifter som 
meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. 

Kungörelse som avses i /0 kap. 
38§ vatten/agen (1918:523) skall 
utfärdas, om det ej är uppenbart 
obehövligt. I kungörelsen skall 
anges det vattenområde som avses. 

Förrättningsmannen skall, om 
det ej iir uppenbart ohehövligt, för
ordna aktförvarare som avses i JO 
kap. 39 § 1•atten/agen. 

Kungörelse som avses i 12 kap. 
14 § vatten/agen ( 1982:0()_0) skall 
utfärdas, om det ej är uppenbart 
obehövligt. I kungörelsen skall 
anges det vattenområde som avses. 

16§ 

Underrättelse om tid och ställe för förrättningen skall i god tid före första 
sammanträdet delges den som skall vara medlem i förbundet enligt 3 § 
första stycket samt, i den mån förrättningsmannen anser det lämpligt. den 
som kan antagas skola vara medlem i förbundet enligt 3 § andra stycket. 
Att delgivning icke skett, utgör ej hinder för sammanträdet. 

Propo.vitionens 
fag.fi'irslag 
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Underrättelse som avses i första stycket skall alltid sändas till vederbö
rande kommun samt till sammanslutning av fiskerättsägare som är känd för . 
förrättni ngsmannen. 

Vid kallelse till nytt sammanträ
de får första och andra styckena 
tilllämpas i stället för bestämmelsen 
i JO kap. 65 * andra stycket vattl;n
lage11 (1918:523) om delgivning 
med samtliga sakägare. 

Vid kallelse till nytt sammanträ
de får första och andra styckena 
tilllämpas i stället för bestämmel
sen i /2 kap. 21 § vatten/agen 
( 1982:000) om delgivning med 
samtliga sakägare. 

22§ 
Framlägger synemännen förslag 

till ut/ätande som avses i JO kap. 
68 * mttenlagen (1918: 523). skall 
m·skr!ft m"förslaget sändas till sta
tens natllrvårdsverk och liinsstyrel
se11. 

Avskrift av det slutliga utlåtan
det med däri intagen besvärshän
visning skall sändas till naturvårds
verket och länsstyrelsen. 

Avskrift av utlåtandet med däri 
intagen besvärshänvisning skall 
sändas till naturvårdsverket och 
länsstyrelsen. 

24§ 

Förrättningskostnaderna skall, om beslut om förbundsbildning medde
las, fördelas mellan medlemmarna efter vad som är skäligt. 

Avslutas förrättningen utan att beslut om förbundsbildning meddelas, 
skall förrättningskostnaderna betalas av sökanden eller fördelas mellan 
sökandena. om icke särskilda omständigheter föranleder att betalnings
skyldigheten fördelas mellan samtliga sakägare eller vissa av dem. Om 
länsstyrelsen utan ansökan har förordnat förrättningsman. svarar staten 
för de kostnader som skulle ha åvilat en sökande. 

Avgift som avses i I I kap. 95 § 
vatten/axen (1918: 523) skall ej 
utgå. 

25 § 

I fråga om talan mot beslut eller 
åtgärd vid förrättning enligt denna 
lag gäller i tillämpliga delar bestäm
melserna i 1·atten/agen (19 I 8: 523) 
om hesvärsmå/, som' angår syne
Jörrättning rörande företag enligt 

- 3,7 eller 8 kap. 
Angår besvären fråga om med

lemskap eller andelstal. Riiller vad 
som i 11 kap. 53 § och 89 § andra 
stycket vatten/agen föreskrives för 
det fallet att besvären angår fråga 
om värdet på båtnad eller ersiitt-
11i11!(. 

I fråga om talan mot beslut eller 
åtgärd vid förrättning enligt denna 
lag gäller i tillämpliga delar bestäm
melserna i 13 kap. 1•atte11lagen 
(1982:000) omförriittnitz!(smål. 

Propositionens 
lagförslag 
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Kungörelse som avses i 11 kap. 
87 § mttenlagen skall ej in.fiJras i 
Post- och Inrikes Tidningar. I stäl
let för att injiJras i ortstidning får 
kungörelsen delges varje sakligare. 
Kungörelsen jämte avskrift av be
svärshandlingarna skall tillställas 
statens naturvårdsverk och länssty
relsen. 

När enligt 29 eller 33 § talan skall 
föras hos vattendomstol, gäller i 
tilllämpliga delar bestämmelserna i 
vatten/agen (1918: 523) om stäm
ningsmål. 
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Kungörelse som avses i 13 kap. 
58 § vatten/agen (1982:000) skall 
jämte avskrift av besvärshandling
arna tillställas statens naturvårds
verk och länsstyrelsen. 

34 § 

När enligt 29 eller 33 § talan skall 
föras hos vattendomstol, gäller i 
tilllämpliga delar bestämmelserna i 
13 kap. vatten/agen (1982:000) om 
stämningsmål. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 
Om ansökan om förrättning har gjorts före ikraftträdandet av denna lag, 

gäller äldre bestämmelser. 

16 Förslag till 

Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979: 1152) 

Härigenom föreskrivs att i 2 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen 
(1979: 1152) orden "vattenlagen (1918: 523)" skall bytas ut mot "vattenla
gen (1982: 000)". 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. Beträffande mark för vilken 
täkttillstånd har meddelats enligt vattenlagen (1918:523) tillämpas 2 kap. 
4 § i äldre lydelse. 

17 f<'örslag till 

Lag om ändring i lagen (1980: 307) om skyldighet för utländska 
kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader 

Härigenom föreskrivs at_t 2 §lagen (1980: 307) om skyldighet för utländs
ka kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2§ 

Säkerhet behöver inte ställas i 
I. mål som handläggs enligt lagen (1974: 371) om rättegången i arbets

tvister, 

Propositionen.i· 
laRfiJrslag 
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2. mål vid fastighetsdomstol som inte avser en arrende-. hyres- eller 
bostadsrättstvist, 

3. ansökningsmål enligt / / kap. 
17§ vatten/agen (1918:523), 

4. växelmål och chcckmål, 

3. ansökningsmål enligt /J kap. 
JJ § va1te11/age11 (/982:000), 

5. mål som har tagits upp efter offentlig stämning, och 
6. mål vid förvaltningsdomstol eller marknadsdomstolen. 
Säkerhet behöver inte heller ställas i annat fall om talan väcks genom 

genstämning. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1983. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 

P ropos it ione ns 

lagförslag 


