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Nr 40.

Kungl. Mqj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändrad lydelse av 18 § i förordningen den 16 
juni 1875 angående lagfart å fång till fast egendom; 
given Stockholms slott den 28 januari 1916.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll 
vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt § 87 regeringsformen, föreslå riksdagen 
att antaga härvid fogade förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § i för
ordningen den 16 juni 1875 angående lagfart å fång till fast egendom.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl. nåd och ynnest städse 
välbevågen.

GUSTAF.

Berndt Hasselrot.
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Fö rs 1 ag

till

Lag
om ändrad lydelse av 18 § i förordningen den 16 juni 1875 

angående lagfart å fång till fast egendom.

Härigenom förordnas, att 18 § i förordningen den 16 juni 1875 an
gående lagfart å fång till fast egendom skall erhålla följande ändrade 
lydelse:

18 §.

Yid rätten skall föras bok i överensstämmelse med lagfartsprotokollet, 
så inrättad att därav lätteligen kan ses: varje egendom därå lagfart blivit 
sökt, tiden då det skett, sökandens namn, fånget samt sådant vid fånget 
fästat villkor, som i 11 § omförmäles, så ock tiden då lagfart blivit be
viljad eller avslagen.

Då anteckning skett efter 13 och 16 §§ i denna förordning eller 
enligt lagen med vissa bestämmelser angående avstyckning och samman
läggning av jordområden i stad eller enligt lagen om sammanläggning i 
vissa fall av fastigheter å landet, varde ock det i boken anmärkt.

De närmare föreskrifterna om bokens förande meddelas av Konungen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1916.
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Utdrag av protokollet över justitiedepartementsårenden, hållet inför 
Hans Maj.t Konungen i statsrådet i Stockholms slott 
den 23 december 1915.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern HAMMARSKJÖLD,
Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena WALLENBERG, 
Statsråden: Hasselrot, 

von Sydow, 
friherre BeCK-Friis,
Stenberg,
Linnér,
Mörcke,
Yennersten,
Westman.

Chefen för justitiedepartementet statsrådet Hasselrot anförde:
»Enligt fastighetsregisterkommissionens förslag till lag med vissa be

stämmelser angående avstyckning och sammanläggning av jordområden i 
stad skall anteckning i lagfartsprotokollet göras om ansökning och om 
rättens beslut i frågor, som avses i lagförslagets andra och tredje kapitel, 
vilka kapitel innehålla föreskrifter det förra om förändring av tomts om
råde och om sammanläggning till tomt av områden, som förut ej ingå i 
tomtindelning, och det senare om sammanläggning av områden, som ej 
ingå i tomtindelning. Då sådan anteckning i lagfartsprotokollet jämväl 
bör föranleda anteckning i lagfartsboken, har kommissionen framlagt 
förslag till ändrad lydelse av 18 § i förordningen den 16 juni 1875 an
gående lagfart å fång till fast egendom, över vilket förslag lagrådets ut
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låtande inhämtats. Ändring i berörda lagrum synes emellertid vara påkal
lad även av ett inom justitiedepartementet utarbetat förslag till lag om 
sammanläggning av fastigheter å landet, vilka äro i en ägares hand, vilket 
förslag jag förut denna dag inför Eders Kungl. Maj:t anmält. Sistnämnda 
lagförslag innehåller nämligen i 12 § en föreskrift av enahanda innehåll 
som nyss berörda av fastighetsregister kom missionen i förslaget till lag 
med vissa bestämmelser om avstyckning och sammanläggning av jordområ
den i stad föreslagna bestämmelser. Förslag till den ändrade lydelse av 
18 § lagfartsförordningen, som synes betingad av båda de förenämnda lag
förslagen, har därför upprättats.»

Departementschefen uppläste härefter ifrågavarande förslag till lag 
om ändrad lydelse av 18 § i förordningen den 16 juni 1875 angående 
lagfart å fång till fast egendom av den lydelse bilagan A vid detta proto
koll utvisar samt hemställde, att för det ändamål § 87 regeringsformen 
omförmäler lagrådets utlåtande över förslaget måtte genom utdrag av 
protokollet inhämtas.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 40.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda 
hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen lämna bifall.

Ur protokollet 

Israel Myrberg.
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Bilaga A.

Förslag

till

LAG
om ändrad lydelse av 18 § i förordningen den 16 juni 1875 

angående lagfart å fång till fast egendom.

Härigenom förordnas, att 18 § i förordningen den 16 juni 1875 an
gående lagfart å fång till fast egendom skall erhålla följande ändrade 
lydelse:

18 §.
Vid rätten skall föras bok i överensstämmelse med lagfartsprotokollet, 

så inrättad att därav lätteligen kan ses: varje egendom därå lagfart blivit 
sökt, tiden då det skett, sökandens namn, fånget samt sådant vid fånget 
fästat villkor, som i 11 § omförmäles, så ock tiden då lagfart blivit bevil
jad eller, avslagen.

Då anteckning skett efter 13 och 16 §§ i denna förordning eller 
enligt lagen med vissa bestämmelser angående avstyckning och samman
läggning av jordområden i stad eller enligt lagen om sammanläggning av 
fastigheter å landet, vilka äro i en ägares hand, varde ock det i boken 
anmärkt.

De närmare föreskrifterna om bokens förande meddelas av Konungen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1916.

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 1 samt. 35 höft. (Nr 39, 40.) 7
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Utdrag av protokollet, hållet i Kungl. Maj:ts lagråd måndagen 
den 24 januari 1916.

Närvarande:

Justitieråden Bergman,
Sjögren,

Kegeringsrådet PALMGREN,
Justitierådet Dyberg.

Enligt lagrådet tillhandakommet utdrag av protokollet över justitie- 
departementsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet den 
23 december 1915, hade Kungl. Maj:t förordnat, att lagrådets utlåtande 
skulle för det i § 87 regeringsformen omförmälda ändamål inhämtas över 
upprättat förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § i förordningen den 
16 juni 1875 angående lagfart å fång till fast egendom.

Förslaget, som finnes bilagt detta protokoll, hade inför lagrådet före
dragits av andre ledamoten å justitiedepartementets avdelning för lagären
den, assessorn Gustaf Grefberg. 9

Lagrådet lämnade förslaget utan anmärkning.

Ur protokollet 

Erik Öländer.
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Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet inför 
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott 
den 28 januari 1916.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern HAMMARSKJÖLD,
Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena WALLENBERG, 
Statsråden: Hasselrot, 

von Sydow, 
friherre Beck-Friis,
Stenberg,
Linnér,
Mörcke,
Yennersten,
Westman,
Broström.

Chefen för justitiedepartementet statsrådet Hasselrot anmälde lag
rådets den 24 innevarande januari avgivna utlåtande över det den 23 de
cember 1915 till lagrådet remitterade förslaget till lag om ändrad lydelse 
av 18 § i förordningen den 16 juni 1875 angående lagfart å fång till 
fast egendom, vilket förslag av lagrådet lämnats utan anmärkning.

Efter att hava dels erinrat därom, att Kungl. Maj:t beslutat avlåta 
proposition till riksdagen den 31 december 1915 med bland annat förslag till 
lag med vissa bestämmelser angående avstyckning och sammanläggning av 
jordområden i stad samt förut denna dag med förslag till lag om samman
läggning i vissa fall av fastigheter å landet, dels anmärkt, att i anledning 
av företagen jämkning av sistnämnda lagförslags rubrik förslaget till lag om
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ändrad lydelse av 18 § lagfartsförordningen erhållit en med den jämkade 
lydelsen överensstämmande avfattning, uppläste departementschefen sist om- 
förmälda lagförslag samt hemställde, att detsamma måtte, jämlikt § 87 
regeringsformen, genom proposition föreläggas riksdagen till antagande.

Med bifall till denna av statsrådets övriga leda
möter biträdda hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen 
förordna, att till riksdagen skulle avlåtas proposition 
av den lydelse bilaga vid detta protokoll utvisar.

Ur protokollet

N. Beite.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 40.

Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1916.


