
Regeringens proposition 

1982/83: 26 

med förslag till följdlagstiftning till den nya vattenlagen; 

beslutad den 2 september 1982. 

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i 

bifogade utdrag av rcgeringsprotokoll ovannämnda dag. 
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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I prop. 1981/82: 130 har föreslagits en ny vattenlag, en lag om införande 

av den nya vattenlagen samt tv~! nya lagar om inriittande. utvidgning och 

avlysning av allmän farled och allmiin hamn resp. allmiin llottled. 

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 tilliimpas iivcn på vattenriittsliga samfiilligheter. I propositio

nen foreslfts också nya regler om i vilken utstriickning vattcnriittsliga 

servitut får bildas. ändras eller upphävas vid fastighetsreglcring enligt 

fastighetsbildningslagen. 

Den nya lagstiftninge~ föreslås triida i kraft den I januari 1983. 

I Riksdagen l'i82!83. I w111/. ;\'r 26 

Prop. 1982/83: 26 
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I Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1919: 426) om flottning i al1~1än tlottlcd 

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

dels att l, 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. 

N11n11"ande lydelse 

I allmiin .flottled stt111dc cnrnr iip
pet att, efter ty hiir nedan 11iimwre 
skils, ldta flottgods liist Jiw11.flyta. 

Fiires/agen lydelse 

I all111ii111111.flottleder har 1·ar 11ch 
en riitt att.flotta. För.flottning i all-
111iin.flottlcd gii/ler hestii111111l'f.1·er1u1 
i denna lag. 

2 *I 
De. som i annat fall iin i 3 * siigs 

låta .flottgods /iist Ji'amJlyt11 i all
män flottled, som upplåtits till all
miint begagnandc (allmän flott
ning). skola utgöra en flottningsför
ening med uppg(ft och hl'.fiJgenhct, 
1·aro111 i 4 kap .,fi'irmiiles. 

Huruledes .f('ir l'iss11 fall rq.:ering
en mä hestiimma, att allmänna 
flottningen skall ombesörjas i an
nan ordning iin genom llottningsför
ening, Järo111 stadgas i 75 *· 

· Allt i allmiin flottning i11gtlemfr 
.flottgods skall framföras gemen
samt (gemensam !lottning). diir ej 
1·attendo111.1·tolen fi"ir 1·is.1· .flottled 
meddelat all111iin hestii111111else om 
!lottning utan flottgodsets sam
manblandande (separatflottning) el
ler ock för särskilt tillf'iilk flott
ningsstyrelsen finner 1111 11ii111nt 
.flott11ingssiitt kunna utan hinder för 
den gemensamma flottningen till
stii<{jas l'is.1· .flott ande. 

1 Senaste lydelse 1977: 671. 

4 * 

De som i annat fall ii11 som anges 
i 3 *.fl11ttar i en allmiin flottled. som 
har upplfttits till allmänt hegag
nande (allmiin flottning). skall utgö
ra en flottningsförening. Bestiim
mdser om Jlottning.1fi"ire11ingars 
llfJ{lg(fler och 1·erksamhct .finns i 4 
kap. 

I 75 *.finns hestiimmd.1·er om af/ 
regeringen i 1·issa .f(1ll kan hestii111-
111a att den allmiinna flottningen 
skall ombesörjas i annan ordning iin 
genom flottningsförening. 

Allt jlottgod.1· som ingilr i allmän 
flottning skall framföras gemen
samt (gemensam llottningl. 0111 det 
inte enligt 3 *lagen ( 1982:000) 0111 
inriitta11dc. 11t1·idgning och 111'/ys
ning m· allmiin _tlo11/ed eller 111ot
s1·ar1111lle äldre hcstii111me/ser .fi"ir 
1·iss .flo/I/ed har heslutats om flott
ning utan tlottgodscts sammanblan
dandc (separatllottning) eller för 
siirskilt tillfälle flottningsstyrclsen 
finner att separa(flottning kan 
medges .fi'ir en l'iss .flottande utan 
hinder for den gemensamma flott
ningen. 

Propositionens 
/ag_fi";rs/ag 
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Numrande lydelse 

3 

Föreslagen lydelse 

5 a § 

U(förandet ai· de anliiggningar 
och åtgiirder som behö1·s.får en all
män flottled skall i samband 111ed 
hes/ut om .flo11/edcns inriittamil' el
ler 11t1·idgning ii1·erliimnas är den 
som har hegiirt atl .flottleden skall 
inriittas eller utl'idgas. om han inte 
anses oliimplig diirtill. eller. niir 
iil·en någon annan har 1111111iilt sig 
l'illig att wfi'irn arhetena. ät den 
som prii1·as kunna siikrast och 
.rnahbast u(fi"ira arbetena. 0111 sta
ten l'ill u(fi'ira arhetena. har den 
.fi'iretriidesriitl. 0111 annw1 iin sii
kanden antas. skall han genast be
tala ersättning till siikandcn .fi'ir de 
an/iiggningskostnader som denne 
har hqft. 

Om det .fi'ir inrättande eller ut
l'idgning m· en allmän.flottled krii1·.1· 
att en 1·11tte1111nliigg11ing etta a111111n 
byggnad 1-ii'.1· ut eller ii11Jrns. skall 
arbetena 11({<.iras m· den so111 har 
antagits till anläggare. Om 1·11tten
anliiggningen eller hy/.{gnaden skall 
iindrns. har iigaren riitt att utfi"ira 
iindringen mot ersiit111ing fi"ir kost
naderna. 

5 b § 

Fiir anliiggningsko.1·1nadema har 
anläggaren rätt till ersättning m· de 
flottande i den ordning som anges i 
denna lag. Till anliiggningskost
nader hiinfi>rs ko.l"lnadema J("ir 111-

fi"irande m· arheten som m·ses i 
5 a § samt alla andra 11/gijicr .fi"ir 
företagets 11(/i"irande .1·1/som 111he-
1ald .1·kadeersiittning till sakiigare. 
niid1 ·ii ndiga 11 tg ift e r.f i"ir fi"irhe redan
de undersiikningar angående ji"ire
taget. kostnader .fi"ir lwndliiggning
en 111· ärendet om inriittande eller 
Wl'idgning m·flottleden samt målet 
om utfi>rande 111· .flott/edsanliigg
ningar, kostnader .f<"ir tillsyn 1)\·er 
arhetet under byggnadstiden jiimte 
annat sådant samt ränta pä fi"ir
lagskapitalet ji"ir tiden intill .flottle
dens godkiinnande. 

Propo.1·itionens 

/agfiirs/ag 
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N111·aramlt' lydelst' Fiircsl11gt'11 lrdel.l"l' 

5 c * 
B\'ggnadcr och anliiggningar 

so111har11(/årrs dlt'r ii1·erragitsfi·ån 
någon (l/1nw1 .fi'ir inrättande, 11t
l'idg11i11g eller fi"irhiittring 111· en 11/l
miin .flotrled sa1111 Jiisr eller liis 
cgt'11dt1111 som a111w1'.1· har Ji'i1Tiir-
1·a1.1· .fi'ir .flottleden 111t'd ht'ral11i11gs
sk>'ldighet får de .tlo1111nde hiir rill 
flottleden och skall 11111c1 .10111 all-
111iin l'ge11do111. 

E1-:l'l1do111 som hiir rill <'Il all111iin 
.flollled fiir inte 11t111iita.1· .fi'ir ann1111 
skuld iin .l'lldan .fi'ir l'ilken dl'n enligt 
lag .1Tarar. 

6 * 
Hir skada och intrftng, som vrtllas av flottgodset eller genom åtgiird. som 

i 5 ~ sägs eller eljest i följd av flottningen (tlottningsskada). skall giildas 
ersiittning med fulla värdet. 

Vad i denna lag stadgas med avseende å llottningsskada giille ock beträf
fande skada och intrång. som v~lllas genom anläggning eller {1tgiird för 
flottleden. i den mån ej ersättning därför blivit i beslut om anläggningen 
eller fttgiirden eller eljest i laga ordning på förhand uppskattad och erlagd. 

H11mso111 i 1·is.rn Jiill Jlottnings
skada kan i s11mn11mhang med he
s/ur riira nde .f lotrledcn.1· inrii 11 wult'. 
11t1·idga11Je dl<·r Ji'irhiittmnJe 1·ar
da 11ppskatrad och crsall. diirom 
skils i 6 kap. 1·atte11la1-:e11. 

Byg1-:er nägon i allmän flottled 
annorledes iin 111cd lag eller giv
na föreskrifter ii1·1•ren.1·srii111111er, 
srilnde själv den skada. som il 
hyggnaden 1111/ 1·ållas i fi'i(jd 111· 

flottningen. Diir 11ågon utan att på
kalla och al'hida 1·arre11do111stolens 
hestä111111else 0111 skydd.l'lltgärd. 
som i 6 kap. 18 * 1·attenlage11 sägs. 
giir hyggnad i .flotrleden. srclnde 
ock under tide11 .1:jäl1· skadan. 

7 § 

Om 111)go11 i .1·1rid 11101 lag eller 
girna .fi'ircskr(lia 11(fi'ir 1111liigg11ing 
e/la a111111n ll/IOl'd11i11g i Cll 11ll111iin 
flottled skall h1111 .1jiil1· srii ji'ir dc11 
skada so111 .flottnigen orsakar på 
a11ordningcn. Uzfi'ir niigon anliigg-
11ing elll'r anordning i en allmiin 
flottled 11t11n att hcgiira och i111·iinra 
skyddshestii111111dscr cnligr andra 
styck<'I. skall han .1jiil1· .1·1d .fi'ir den 
skada som .flortnin1-:c11 orsakar 1111-

der riden. 
Menar någon som 11(f('ir1 eller 

m·ser att 11(/'öra 1·1111c1~fi'irelag diir 
en 11ll111iin.florrl1'dji11ns, 1111 siirskil
da anläggningar eller drgiirder rill 
skydd mor skada eller intrång rill 
j{)(jd ar flottningen hiir bekostas 111• 

Proposi I ioni' ns 
lagf('irsillg 
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N11n1rande lydelse Fiireslagl'n lydelse 

dl' .flol/alf(fr . .fi/r h1111 1·iic/.:a 111/1111 
11101 .flott11i11g.\{i'ifl'11i11gl'11 hos 1·11t

te11do1t1stolt'11 riir11111fr he.1·1ii111111d
sa 0111 erfiirdNliga s/.:_1·dd.w11ord-
11i11gar. l ,li'iigu 0111 en si/dan talan 
giillcr he.11ii111111cl.1em11 i rn11enla
ge11 ( 1982:000! om .1·1iim11i11gs111ä/. 

13 ~~ 

Finnes tlottningsska<la hliva sä stadigvarande. att viir<let därii kan ge
nom uppskattning pft förhand utrönas. skall. om crsiittningstagarcn pästiir 
det. ersättningen på förhand hestämmas att utgi\ vare sig i frrlig avgift under 
hela den tid flottning kommer att fortg{1 eller ock pä en gäng. allt efter ty 
skäligt prövas. Ej mil. ändå att parterna mil vara ense om visst helopp. 
ersättningen bcstiimmas till högre belopp iin som kan anses skiiligt. 

Vad i 9 kap. 1·11ttenlllgl'l1 
(/9/8:523) stadg11s hetrii.f.fi1111/e l'r
siittnings ncdsiitta11de i l'issa Jiill 
sal/lt liinsstyrelsens heJi1ttning med 
nedsatta cr.1·iitt11ings111edl'i och 0111 

anmii/an i l'issa fi1ll till i·cderhiirun
de domstol skall iiga 111ots1•11flllllle 
tillii111pning i fråga 11111 ersiittning 
fiir .flottningss/.:11da, som hlii·it pil 
fiirlwnd hcstiimd att utgå pil en 
gång. I samhand diirmed att asiitt
ning cnlii:t denna ~ hestii1t1111es. 
skola skilje111iinnen gil'(/ tillkiinna. 
0111 och i l'i/ken 111än 11edsiittning 
diiral' skall ske. 

Beslut. varigenom ersättning 
hestiimmes på förhand. 1·1lfc. scdan 
beslutet vunnit laga kraft. giillande 
jii1111·iil mot framtida ägare. och in
nehavare av Jiutighct, som beriires 
av beslutet. 0111 insiindande till rnt
tcndm11sto/en, .fi'ir 1111tcc/.:ni11g i 1·111-

tcnhoken. m· hes/ut, 1·arom nu iir 
fräga. J('irordnar regainge11. 

Hurusom till .fi'i/jd m· i.indradc 
ji'irhålllllufen m·giji, som hcstii111ts 
att utgå årligen. /.:an l'llnfo till be
loppet ändrad d/cr ock he.1·1ii111d att 
upphiira, diiro111 skils i 6 kap. 23 ~ 
1 ·att c n I agen. 

~Senaste lydelse 1977: 671. 

Ue.1tii111111elsema 0111hl'!11/11i11g111· 
asiittning sa111t liinsstyrelse11s hc
.fi11111i11g med 11eds11tta 1T.1·iittni11i:s-
111cdel i /6 /.:11p. 1·uttl'11l11g1'11 
(1982: OUU I skall tillii111p11s oc/.:sii i 
_fi-åga om cr.1ii11ning .fi'ir .flott11i11g.1-
sk11da som /}{l .f{'ir/wnd har hestii111t.1· 
all utgä pil en gäng. I hl'slutet 0111 
crsiitt11i11g skall ski(ic111ii1111e11 11nge 
om nedsii1111i11g m· er.1·iittningshe
loppet skall ske. 

l:.'tt beslut varigenom ersättning 
hestii111.1 pt1 förhand giiller, sedan 
det har vunnit laga kraft. 1ii·c11 mot 
framtida ägare och innehavare av 
./{1.1tigheter som heriirs av beslutet. 

H11r g<'no111 hes/ut enligt denna 
lag elll'r enligt 9 /.:ap. 3 ~ andra 
stycket rnllenlagen ( 1982:000) eller 
11111t.1·1·arlllulc iildrl' hestiimmelsa 
a.1iitt11ini: .fi'ir .1/.:11d11 cllcr i11tr1/11g 
fi1Ststiillts att utgi/ med ärliga he
lopp. utgiir den 0111.1·tiindiglreten att 
hcslutct hiiro111 har 1·u1111it laga 

I'/'( lfl<I.\' it it)//<' n .1· 

/11g.fi'irs/11g 
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Nul'arande lydelse 

6 

Föreslagen lydelse 

kn(fi inte hinder fi'ir 1·attendomsto
len att i samband med beslut om 
nya eller ändrade anordningar eller 
.IC'ireskr{fter fiir flottleden. eller se
nare c:ftcr talan i den ordning som 
enligt 1·attenlage11 gäller f('ir stä111-
ning.rnull, 111eddela sädana lindra
de hestiimmelser om ersiitmingen 
och siittet fi'ir hetalning som fi'ir
anleds m· de iindrade f<'irhållan
dena. 

14 *~ 
Sedan i under.1·tiillnings111ål rii

rande Firetag 1'11/igt 6 kap. 1·a11en
lagen 1·a11cndo111stolen meddelat 
heslut 0111 a/1111iinflottled.1 inriillan
de eller 0111 l'idtagande a1· åtgiirder 
ji:ir /'l'da11 bifintlig all111ii11 flottleds 
1111·idgande dia fi'irbiillrande. iigc 
envar, som 1·ill yttra sig ii1·er sy11e-
111iinnens förslag till bestii111111clser 
rörande de i JO kap. 19 § rntte11la
ge11 tm{f{Jr111iilta fi'ågor, att in11111 
trellio dagar f/"ån det 1·a11cndo111-
stolens beslut 111eddelades till liins
styrelsen ingi\'ll eller i betalt bre\' 
111ed posten insiinda sina erinringar 
i saken. t:1f11rdrasföre ärendets lll'
görnnde ytterligare utredning, iige 
länsstyrelsen hii1:för anlita bitriide 
lll' .fiirrä1tnings111an11en eller annan 
sakkunnig person: pråras nödigt 
att i:idare hiira .rnkiigama, liimne 
liinsstyrelsen dem til(f'iille att yttra 
sig l'id sammanträde il~fi'ir liinssty· 
relsen eller, diirj'räga iir 0111111indre 
flottled och det i ö1.,-igtfi1111es lämp
ligt, i1~f('ir någon m· liinsstyrelsens 
tjiinstemiin. Kungörelse om sädant 
sammanträde skall minst tre veckor 
före sammanträdet tillställas den 
eller de personer. so111 jä111/ikt 10 

kap. 26 * 1·attenlagen utsetts att 
mottaga handlingarna i målet, 
ii1·e11.wm senast tio dagar fi>rut in
fiiras i ortstidning. Anliiggaren ar 
flottleden varde till sw1111w11triidet 
särskilt kallad. 

3 Senaste lydelse 1977: 671. 

Niir en allmiin flottled har i11riit
tats eller 11t1·idgats skall lii11.utyrel
se11 uppriitta fi'irslag till hestiimmel
ser för .flottleden. Fiirslaget skall 
<mge 

I. l'ilka allmiinna grunder som 
hiir tilliimpas niir siirskilda slag a1· 
.flottgods enligt 29 § jiimfiirs med 
1·arandra l'id fi'irdelning m· ko.\'fna
der, 

2. inom 1·ilken tid och mot 1·i/ken 
ränta anläggningskostnader enligt 
30 § hör återhetala.1· till anläggare 
eller a1111an som har anliiggare.1· 
rätt, sedan hä11syn tagits till den 
heräknade 1·irkesåt1<ången · inom 
rn1je flottledsdistrikt, 

3. hur taxan för flottledsai·g(fter 
hör utarbetas 111ed ledning m· de 
niimmla oms tii11digheterna. 

Kungörelse om fi:irslaget skall in
.f'iiras i ortstidning och innehålla en 
upplysning 0111 att den som 1·ill yttra 
sig <>1·er förslaget skall framstiilla 
skr(filiga erinringar i sake11 ino111 
1·iss tid. Om det är niidriindigt att 
sakiigama hars ytterligare, skall de 
kallas till samma11triide inför läns
styrelsen eller, niir det iir Ji·åga om 
en 111indre flottled och det i iil'rigt 
är liimpligt, i1~f()r en tjiinsteman rid 
liinsstyrelsen. Kungörelse om så
da111 sammanträde skall senast tio 
dagar fi'ire sammalllriidet infi'iras i 
ortstid11i11g. Anliiggaren m· flottle
den skall siirskilt kallas till sam
manträdet. 

Propositionens 

lagförslag 
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Nu1·w·andc lycll'l.1e 

Stl snart ske kan .ti>retage /ii11s
styrclsc11 häre,ficr 011(f'iir111iilta ji-ä
gor till m•göra11de i enlighet med 
fi'ircskrijicrna i 29 och 30 ~*· 

Sedan clc .f('ir a/1111c'i11 .flottleds i11-
riitta11dc fiireskrir11a urhcf('ll blii·it 
hcsikti1;adc och godkiinda. 1·arcl1· 
flottleden a1· /iin.'istYrelsen gc11c1111 
siirskilt hes/ut upplåten till al/111ii11t 
hcgag11a11cfr, dock 111cl clrlikt upp/c/
tande l'.i sk<', innan lii11.1styrc/se11 
mnldclat hes/ut i de fi"clgor. so111 i 
/./ § omfi'imrii/as. s111111 .f(1ststiillt 
rcg/nncnt c .tär .flott11 i11g.1:fi'ire11i11g. 

7 

Fiirnlagcn lydelse 

l.ii11s.1tyrl'l.1cn skall chirc'.fta sil 
snart so111 miijligt a1·giira a11gil'llll 
fi"dgc1r i enlighet med 29 och 30 ~~. 

Sedan de arh1·tc·n so111 har Firc
sk1frits .fi'ir den al/111iin1111 .fl11ttlcd1·11 
har hcsi/.:tat.1· och godkii111s. s/.:111/ 
lii11sstyrcl.1c·11 111edclda hes/ut 0111 
s101frken a1· c/1• w1/iigg11i11g.1/.:os1-
11acler so111 enligt 5 h §skull hc·tala.1 
a1· de Jl11111111de. Ni'ir lii11s.1·1yrd.1c11 
des.rnto111 har 111edclclat hc.1/111 en
ligt 14 § och .fc1s1.1·tiil/1 rcg/1·111rnt<' 
ji"ir .flottning.1:fi'ire11i11g, .1/.:a/I liins
styrclse11 genom siirski/1 hes/ut 
UJ>J>ltlta jlo11/edc11 till a//111ii111 he
gag11a11d1·. 

Ej må !lottning idkas i allmiin llottled. riirriin den hlivit till allm:int 
begagnande uppl~1tcn: dock att rätt till interimsflottning. efter ty nedan 
sägs. må kunna av länsstyrelsen i vissa fall dessförinnan medgivas. 

17 *' 
Har enligt laga kraft vunnet heslut förordnats om allmiin flottleds inriit

tande och kan. ändä att i heslutet föreskrivna ätgiirder icke vidtagits. 
!lottning ske utan väsentligt men för strand-. bro-. fiske- och vattenverks
ägare eller andra samt utan hetydligare hinder för föreskrivna llottledsar
betcns utförande. må i avbidan pii flottledens uppliitande till allmiint begag
nande tillstfind till interimsflottning kunna efter siirskild ansökan medgivas 
den. som förut enskilt !lottat därsliides. så ock annan. som visas genom 
uppehåll med llouningen komma att lida avsevärd förlust.. 

Ansökan om interimsllottning i11-
gi1·1·s till länsstyrelsen: och dligga 
det länsstyrelsen att diirii1·er 
infimlra yttrande frän 1·attc11rii11s
do11111re11. den enligt JO /.:ap. 2 .~ 

1·attl'l1lage11 .fiircmlnade Ji'irriitt-
11i11g.1·m111m1·11 och anl:iggaren av 
flottleden ii1·e11so111 afl, diir iirendet 
<'.i är av brådskande heska.f./'enht'I 
och det i övrigt .finnes C1:fimlerligt. 
på lämpligt sätt bi:reda stramHigare 
och andra. vilkas riitt kan beröras 
mfrågan, tillfälle att inom viss kort 
tid yttra sig över ansökningen. 

•Senaste lydelse 1977: 671. 
5 Senaste lydelst! 1977: 671. 

Ansökan om interimsflottning 
ges in till liinsstyrelsen. Liinsstyrcl
sen skall i11hd1111a yttrande ii1·a an
sökningen friin anläggaren av flott
leden samt. 0111 iirendet inte iir av 
brädskande 11ut11r och det i iivrigt 
kan anses hehii1'/ig1. pti Himpligt 
sätt bereda strandiigare och andra 
vilkas rätt kan beröras tillfiille att 
inom viss kort tid yttra sig över an
sökningen. 

Prop1 >.1·i1 i< n1c11.1· 

lag.fi'irslag 
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Nul'arande lydclsl' Föreslagen lydelse 

18 ~h 

Tillstånd till interimsflottning mä 
av länsstyrelsen meddelas i den 
omfattning. som med hänsyn till fö
religgande omständigheter finnes 
lämplig, dock ej för Hingre tid iin ett 
är i sänder: och fåreskril·e /ii11ssty
relsrn de villkor för flottningen. 
som för varje fall mil .finnas n:fi1r
derliga. med iakttagande diirm· dels 
att de 111· 1·t1tte11do111stole11 medde
lade allmiinna bestämmelser för 
flottledens nyttjande till allmän 
flottning hlirn i tilliimpliga delar 
giillwule med a1·see11de å interims
flottningen dels ock att intcrimsflot
tande förpliktas att för sitt flottgods 
erliigga flottledsavgifter till samma 
belopp. som beräknas böra utgå. 
sedan flottleden uppföits till all
mänt begagnande. 

Tillstftnd till interimsflottning ,lilr 
av liinsstyrclsen meddelas i den 
omfattning. som med hänsyn till fö
religgande omständigheter finnes 
Himplig. dock ej för liingre tid än ett 
år i sänder. Liinsstyrds1'11 skall Fi
reskrirn de villkor för llottningen 
som hl'lzii1·s för varje fall med iakt
tagande 111· dels att de allmänna be
stämmelser so111 lz11r meddclar.1· för 
flottledens nyttjande till allmän 
flottning /1/ir gii//1111de i tillämpliga 
delar för interimsflottningen. dels 
att de intcrimstlottande förpliktas 
att för sitt nottgods crliigga llott
ledsavgifter till samma belopp. som 
beriiknas böra utgå. sedan nottle
den upplåtits till allmiint begag
nande. 

Interimsflottande bör tillika erinras om honom åliggande skyldighet att 
ersiitta ej mindre strandägare och andra uppkommande llottningsskada än 
även anliiggaren av den allmänna flottleden all genom llottningen förorsa
kad kostnad för underhilll av flottledsbyggnadcr. som mf\ vara utförda: och 
skall vad i 8 samt I0-12 ~~ stadgas med avseende ä ersättning för 
flottningsskada i tillämpliga delar gälla även beträffande ersättning av 
interimsflottandc för flottningsskada och för flottledsbyggnaders under
håll. 

Diir omständigheterna sådant päkalla. bör ock t'öreskrivas. att intc
rimsflottande. 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 liinsstyrclsen 
syssloman att med den befogenhet. som i 33 * I mom. andra stycket 
tillerkiinnes llottningsstyrelse. av de llottandc uttaga de i 18 * omförmiilda 
flottledsavgifter och att i övrigt tillse. att föreskrivna villkor iakttagas vid 
llottningen. 

Till syssloman. som nu sagts. skall förordnas Himplig och vederhiiftig 
per~on eller ock llottningsstyrelse för annan uppströms eller nedströms 
belägen allmiin flottled: och njute sysslomannen arvode av de llottande 
med belopp. som bestämmes av liinsstyrclsen. 

Flottledsavgifter. som av sysslo
manncn uppbäras. skola göras riin-

6 Senaste lyddse 1977: t171. 
7 Senaste lydelse 1977: 671. 

Flottledsavgifter. som upphiirs 
av sysslomannen. skall göras ränte-

Propositionens 

lai:_fiJrs/ag 



Prop. 1982/83: 26 

Nu1'l1rande lydelse 

tebärande genom insiittande ä 
hanki11riittni11g; och åligger det 
sysslomannen att. sedan flottleden 
uppli'ttits till allmänt begagnande 
rn.:h flottningsförening bildats. till 
flottningsstyrelsen redovisa vad 
han uppburit jiimte upplupen ränta. 
Diir till fi'i/jd a1· st11</gandena i 6 
kap. /./ .li rnttenlagen frågan om all
män flottled förfaller. skall redovis
ning lämnas till länsstyrelsen som 
med medlen .fi'i1:/{tr pä siitt i 82 * 
.första stycket stadgas; dock att 
iigare av enskilda tlottledsbygg
nader äger <iv influtna avgifter hc
k11mma vad å niimnda byggnader 
111tl hehipa. sä 11ck. diir han l'.i iir 
anläggare. vad han diirutöver kan 
harn .1:jii/I· erlagt i avgifter. 

9 

Fiireslagen lydelse 

biirande genom att insättas på 
hank. Det tlligger sysslomannen 
att, sedan flottleden har upplfttits 
till allmiint begagnandc och en f1ott
ningsförening har hildats. till tlott
ningsstyrelsen redovisa vad han 
har uppburit jämte upplupen ränta. 
0111 frågan om allmän flottled för
faller. skall redovisning lämnas till 
liinsstyrelsen som .fi'i1:fiir med med
len pc/ siitt stadgas i 82 § .f('irsta 
stycket. Dock har [igare av enskilda 
llottledsbyggnadcr riitt att av in
llutna avgifter ahälla vad som he
/iiper pil n[imnda byggnader sa111t. 
om han inte är anliiggare. vad han 
diirutöver .1jiiil' kan ha erlagt i av
gifter. 

21 *~ 
Diir heträ/fi111dc 1·atten. 1·ar1'.1·t 

allmän .flottled icke .finnes 1111·n 
Jlottning ändock .flcre är bedrivits. 
sådant.fbrhällande uppkommer. att 
riitten till flottning icke ridare 11tan 
0.1'/,;iiliga kostnader sttlr till huds. 
1·are. sedan ansökan 11111 allmän 
.flottleds inrättande i 1•att1•no111r1/det 
inko111111it, den 0111stiindigheten att 
hes/ut däri) ej ii1111u m· 1·attcndo111-
sto/en meddelats. ej hinder .f('ir 
lii11.1-.1·tyrcls1•11att111edgii·a siika11dc11 
till flottled.1ji'iretagl't rätt till int1'
ritn.1:fl11ttning, si{fi·amt flottningens 
m·sta111u11ufc .finnes komma att .fi'ir 
honom 111edfi'ira synnerligen hety
d111ule ji'ir/11stcr; och skall 1/ sådant 
iirendc stadgandena i 17-2() ~* 
iiga m11t.1·1·arwule tilliimpning. l:j 
mä d11ck ifall, s11m nu niimnts, in
teri111.1:flottninK he1·i(ias, med miml
re sökanden ställer fullgod säkerhet 
dels för avgifter och skadestånd. 
som i 18 ~ on~fi'irmiilas, dels 11ck 
med visst belopp. motsvarande vir
kets värde. för att tlottledsarbctet, 
därest sökanden antages till anliig-
gan:. hehiirigcn uf/i'ircs. · 

8 Senaste lydelse 1977: 671. 

I fi"åga 0111 i·atten diir allmiin 
.flottled inte finns. men flottning 
iindcl har heihfrits i .flera tlr, skall 
.fi'iljande giillu 0111 fi'irhällanJcna 
iinclrn.1· stl att riittcn till .flottningen 
intt' liingrl' kan utii1·as utan oskäli
ga kostnader. Ilar ansiikan 0111 in
riittande m· ullmiin.flott/ed i i·atten
området in/.:11111111it. men hes/ut diir-
0111 iinnu inte meddelats . .får liins
styrelsen medge siikanden riitt till 
i111aim.1:flott11i11g. 0111 .flo1t11i11gens 
m·stw11wncle sk11llc med.fi'irn syn
nerligen hetyda11d1'.fÖr/ustcr.fi'ir ho
nom. I se/dana iirendc•n giilla 17-
20 §§. l .fi1ll .10111 nu har niimnts filr 
dock tillstånd till i11teri111.~flott11i11g 
endast meddelas 11111 sökanden stäl
ler fullgod siikerhet dels för avgifter 
och skadestfmd enligt 18 §. dels 
med viss! belopp. motsvarande vir
kets viirde. för att tlottledsarbetct 
W.fi'irs pil ett riktiKt siitt. om sökan
den antas till anliiggare. 

Prc1p,1sit io11e11.1· 

/ag.fi'irs/ag 



Prop. 1982/83: 26 10 

N11l'l1rande lydelse Fiireslagen lydelse 

22 ~'I 

Har i beslut om allmän flottleds inrättande eller sedermera föreskrivits. 
att flottning 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 betriiffande flott
leden i dess helhet eller med avseende å viss del därav. 

Skola enligt 1·attendo111.1·tolens 
hes/ut arbeten m· stiirre umfiatning 
11(/(ims .fc"ir allmiin flottleds 11tl'id
ga11de eller.fi"irhiittmndc och finnes 
niidigt, att.flottninJ;en härunder he
grii11sa.1· c//('I' helt instiillC's, iiger 
liinsstyrelsen pc/ framställning 
meddela e1:färderliga l>cstiimmdser 
angående .flottningens hedril'(lnde 
under tide11 till dess 11rhetena hlirit 
fi1ll/>ordadc och godkii11da. 

0111 arbeten a1· stiirre omji1ttni11g 
skall utfi"iras fi'ir att utvidga eller 
.fiirhiittra en allmän flottled och det 
iir niicfriindigt att j101tni11gen lziir-
11nder hegriinsa.1· eller inställs, .filr 
liinsstyrelsen pä hegiim11 meddela 
hestiim111elser om detta.f('ir tiden till 
dess arheti·n11 h11r fi1/lhord11ts och 
godkänts. 

28 * 
I flottningsförenings räkenskaper skola föreningens tllgifter samman

föras under nedannämnda huvudgrupper: 
I. Flottledsutgifter. omfattande kostnader. som skola återgäldas till 

anläggare eller annan. vilken njuter anläggares rätt. eller eljest utgives för 
flottledens utvidgande eller förbättrande. så oå 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
miiles: 

2. Underlu1lls11tgi.fter, omfattande kostnader för vidmakth{1llande av 
tlottleden och av densamma tillhörig egendom. i den män kostnaderna ej 
skola hänföras till de under 4. 5 eller 6 omförmälda utgifter: 

3. Utflottnings11tgijter, omfattande all arbets- och annan kostnad för 
virkets framskaffande i llottleden. strandarrenden, bom- och dammav
giftcr. ersättning för llottningsskada. som icke skall hänföras till 4, samt 
andra utgifter för liknande ändamål: 

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

5. Jm·l'l1tarieutg(fier. omfattande kostnader för anskaffande och vid
makthållande av redskap och materiel för uttlottningen: 

6. Förl'alt11i11gs11tg{fter. omfattande kostnader för kontorshållning. bok
föring. styrelse- och revisorsarvodcn. tlottningschcfs och kontorsperso
nals avlöning samt för pensioner. olycksfalls- och sjukdomsunderstöd och 
övriga allmänna omkostnader: 

7. Sepamtutg!fter, omfattande kostnader av icke gemensam art. såsom 
för utvältning av flottgodset. separatflottning. avskilt virkes buntning. 
!lott läggning eller transporterande. inbärgande nedanför skiljeställe av 
vinddrivct eller spillt virke och dylikt. 

9 Senaste lydelse 1977: 671. 

Propositionens 

lag.fi"Jrslag 



Prop. 1982/83: 26 

Nuvarande lydelse 

Har till rättvis fördelning av flott
leds- och underhållsutgifter flottle
den indelats i tlottledsdistrikt. skola 
ii1·er sagda utgifter räkenskaper 
föras särskilt för varje distrikt. Lag 
samma vare om utflottningsut
gifter. där flottleden hlii·it indelad i 
utflottningsdistrikt. Finnes jlott
ledsanliiggning å l'isst distrikt bliva 
till gagn för flottningen även il and
ra flottledsdistrikt, äge 1·attendom
stolen eller. där anläggningen ut
förts utan 1·attendomstolens till
stånd, tlottningsstämma besluta. att 
anläggningskostnaden skall i mån 
m• håtnaden fördelas på samtliga 
dessa distrikt. 

11 

Föreslagen lydelse 

Har till rätt vis fördelning av flott
leds- och underhållsutgifter flottle
den indelats i flottledsdistrikt. skall 
riikenskapema ii1·er de niimnda ut
g(fiema föras särskilt för va1je di
strikt. Detsa111111a gäller utllott
ningsutgifter. 0111 flottleden har in
delats i utflottningsdistrikt. 0111 en 
flottledsanläggning ino111 ett l'isst 
distrikt blir till nytta .for.flottningen 
ii1·en i110111 andra flottledsdistrikt, 
fär liinsstyrel.1·e11 eller. där anlägg
ningen utförts utan tillstånd. tlott
ningsstämma· besluta att anlägg
ningskostnaden skall fördelas på 
dessa distrikt alltlfter den nytta de 
harm· anliiggningen. 

37 ~ 10 

Fastställt reglemente så ock 11n
derriittelse om däri meddelad iind
ring skall ar liinsstyrelsen skym/
samt ih·crlämnas till vattendomsto
len. 

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

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

64 * 
Finnas inom samma vattensy

stem flera flottleder under särskilda 
flottningsföreningars förvaltning. 
skall i \'{/Jje led flottningen 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 
bijr diin·id rnd flottningsclu:f för 
nedströms belägen led med iaktta
gande av de regler, som må mra 
fastställda av 1·attendo111stolen. be
stämmer beträffande vattenhushåll
ningen och flottgodsets framsläp
pande. såvitt ske kan, lända till e.f: 
terriittelse för uppströms belägen 
led. 

'°Senaste lydelse 1977: 671. 

0111 det inom samma vattensy
stem.finns flera flottleder under sär
skilda flottningsföreningars förvalt
ning, skall .flottningen i rwje led 
såvitt möjligt ordnas pä sådant sätt 
som utan oskiiligt betungande eller 
gynnande av flottningen i viss led 
kan vara ägnat att befrämja 
flottningen i vattensystemet i dess 
helhet. Diirl"id bör md .f7ottnings
<"hefen för en nedströms belägen 
led, med iakttagande av de regler 
som i samband med flottledens in
rättande eller Sl'llare har fast
ställts. bestämmer beträffande 
vattenhushållningen och flottgod
sets framsläppande såvitt möjligt 
hcaktas vid flottningen i en upp
ströms belägen led. 

Propositionens 

lag,f'örslag 



Prop. 1982/83: 26 l'.! 

Nu\'l11"a11dc lydelse Fiireslagen lvddse 

Har llottande i uppströms beliigen llot1kd försummat crliigga för utgif
ternas täckande infordra! tillskott, vare pil framstiillning av styrelsen för 
nämnda led styrelsen för nedströms belägen led. dit den tlollandes flott
gods mtt hava vidare framllottats, pliktig alt. diirest tlot1godsel kan diir ur 
leden uttagas. kvarhålla det för tillskollets ultagande i den ordning. som 
stadgas i 33 *. 

65 ~I I 

Önska olika flottningsföreningar inom samma eller närhelägna vatten
system sammanslfas till en. skola de var för sig heslula diirnm. Dylikt beslut 
jiimte förslag till reglemente skall för fastslällelse understiillas liinsstyrel
sens prövning. 

Länsstyrelsen äge ock pf1 framstiillning av bivattendrags tlollningsföre
ning förordna. alt denna sammanslås med huvudvattendragets förening. 
där sådan sammanslagning finnes liimplig med hiinsyn till flottningens 
ändamålsenliga ordnande i vattensystemet i dess hclhd samt byggnader 
och anstalter i hiledcn finnas i tilll'redsställande ski<:k. 

Om swnmanslagning a1· .flott
ni11g.1:fi'irc11i11gar undcrriitte lii11ssty
ri!lsen 1·attc11do111stolcn .fi"ir anteck
ning i rntte11hoke11. 

69 ~12 

Virke, som til!f'iire.1· allmän flott
led å plats, varifdin dess utllottning 
beräknas kunna medhinnas under 
första tlottningsåret. 111'1 flottas 
obarkat, så fram! i<:ke med avseen
de ä beskaffenheten av vattendra
get med stränder och fiske ävensom 
övriga förhållanden, som kunna in
verka på fri'tgan. \'<lfte11do111stole11 
finner skiiligt alt för hela lloltleden 
eller viss del diirav förordna, att allt 
eller visst slags virke skall. innan 
del utlägges i lloltleden. hal'll un
dergått avbarkning. 

Virke, vars utflottning beräknas 
icke kunna medhinnas under första 
llottningsåret. skall, innan det ut
lägges i flottleden. /wrn medelst av
barkning så fullständigt som möjligt 
befriats från bark. där ej med hän
syn till ovan sagda förhållanden 
1·atte11domstolen funnit skäligt 
mnlgim undantag från denna be
stiimmclse. 

11 Senaste lydelse 1977: h71. 
12 Senaste lydelse 1958: 188. 

Virke. som til!fi"irs en allmiin 
flottled pil en plats. varifrån dess 
utllottning heriiknas kunna meuhin
nas under första floltningsåret, .fi/r 
flottas obarkat. st1 fram! icke med 
avseende il beskaffenheten av vat
temlragel med striinder o<:h liske 
iivensom övriga förhållanden. som 
ka11 inverka på frågan. /ii11sstyrc/
sen finner skiiligl att för hela flottle
den eller viss del diirav förordna. 
att allt eller visst slags virke skall, 
innan det utliigg.1· i floltleden. /111 
undergiilt avbarkning. 

Virke, vars utllottning beräknas 
i<:ke kunna med hinnas under första 
tlottningsåret. skall, innan det ut
lägges i flottleden. ha medelst av
barkning sft fullstiindigt som möjligt 
befria\ s från bark, där ej med hän
syn till ovan sagda förhållanden 
liinsstyrdsen funnit sk~iligt medge 
undan lag från denna besliimmelse. 

P"' 'f'' 1siti< 111e11s 
/agfi'irsl<lg 



Prop. 1982/83: 26 

Nu\'arande lydelse 

Ej mil utan tillstånd av i·attcn
domstolrn avbarkning verkstiillas d 
isen eller il stranden så nära vatt
net. att barken kan nedskij(jas däri. 
Vid tillstånd.i· meddelande skall 
1·attendomstolen föreskriva de vill
kor. som i varje särskilt fall 111d .fin
>ws erjin·derliga till fiirehyggandc 
<Il" skada eller olägenhet. 

Å allmiin.flollleds skötsel och 11n
derl11'ill samt .flott11i11g.~fl>re11i11gs 

1·erksamhet utih·e liinsstyrcl.H'n till
syn. Teknisk tillsyn å flo11ledsa11-
lägg11ingarna.1· underhåll och nytt
jande åligger under länsstyrelsens 
c'h·eri11see11de tillika tjiinstemiinni·n 
ä 1·iig- och 1·atte11byggnadsdistrikc 
ten. 1·ilka harn att 1·erkstiil/<1 in
spektion ä .flottledcrn<1 i enlighet 
med de niinnare .fi'ireskrifter. som 
diiro111 1·arda m· regaingen medde
lade. 

Flottningsstyrelsen och flott
ningschefcn iiro skyldiga att l'id till
svncns 11tä1·111uie på an.fl1rdran liim
na 1·edcrhörande alla e1:fi1rderliga 
upplysningar. 

Om riitt all 1·id .fi"jri'.f'allande he
hm· hos 1·atte11riittsdo111are11 påkal
la besiktning il anläggning för all-
111iin .flottled sil ock om handriick-
11i11g skils i 13 kap. 1·attcnlagen. 

Åsidosiilles 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 1·are sig 
att på sätt i 56 § tredje stycket stad
gas hålla den där omförmälda för
teckningen tillgänglig och över-

.., Senaste lvdelse 1977: 761. 
14 Senaste 1;·delsc 1964: 183. 

Föreslagen lvdclse 

Utan tillstftnd av lii11ss1yrdse11 
.fi/r avbarkning inte verkställas pd 
isen eller pil stranden sä niira vatt
net. att barken kan skii/jas ned diiri. 
Vid 111eddl'iand<' 111· tillständ skall 
liins.1·tyri'lsen föreskriva de villkor 
som i varje särskilt fall heh('h's Ji'jr 
att .fi:iri·hygg11 skada eller oliigen
het. 

Liinsstyre/scn 11törnr tillsyn ij1·er 
al/111ii 111u1.f lot 1 ln/a.1· .1{ijfscl och 1m
d 1'rlz å I/ swi1t <frer .flu11ni11gsf;°ir
eningar.1· 1·1'rksamhe1. 

Flottningsstyrclsen och flott
ningschefen iir skyldiga att pil he
giiran m· liinss1yrel.l'l'11 lii111na de 
upplysningar so111 hch1>1·s .fi'jr till
synen. 

Åsidosiitts föreskrift. som i 37 *· 
41 *första stycket. 44 *· 47 *andra 
och tn.:djc 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 hiilla den där om
förmälda förteckningen tillgänglig 
och översända den till tlottande el-

Prt1positit mcn.1 

lag.fi'irslag 



Prop. 1982/83: 26 

Nuvarande lydelse 

sända den till flottande eller att. dii 
flottande enligt sjätte stycket i 
nämnda ~ påyrkat hänskjutande av 
visst ärende till prövning ä llott
ningsstämma. låta upptaga ärendet 
å förteckningen. 

dömes den försumlige till dags
böter. 

14 

ler att. då flott ande enligt sjätte 
stycket i nämnda ~ pilyrkat hän
skjutande av visst ärende till pröv
ning på flottningsstämma. läta upp
taga ärendet pc/ förteckningen. 
diims den försumlige till dagsböter. 

Förseelse mot 47 ~ tredje stycket. 51 * flirsta stykct. 54 ~ sista stycket 
eller 56 * tredje stycket. så ock styrelseledamots försummelse att il den i 
56 * omförmälda förteckning upptaga ärende. vars hiinskjutande till flott
nings stämma av tlottande p{1yrkats enligt sjätte stycket i samma ~. må 
åtalas allenast av målsägande. och skall härvid såsom m{tlsägande anses 
såväl flottningsföreningen som varje tlottande. 

Åtal för förseelse. som i denna paragraf omförmäles. skall anhiingig
göras vid allmän underrätt i den ort. där tlottningsstyrelsen har sitt säte. 

Varder all111ii11 .flottled jiimlikr 6 
kap. 27 § 1·attenlage11 m·lysr. skall. 
diir dess tillgångar 1"il"erstiga skul
derna. behållningen anviindas för 
hc1rrskafjiwdc m· sådana llottleds
anordningar som kunna orsaka ska
da eller olägenhet samt för iord
ningstiillandc av vattendraget och 
intilliggande område i ett från före
triidcsvis fiske- och naturviirdssyn
punkt lämpligt skick tiiterstiill
ningsåtgärder). 

0111 en all111ii11 flolllcd al"!vses 
och dess tillgängar iin•rsriga skul
derna. s/wll behällningen anviindas 
för all hortsk1!f.fi1 sådana flottlcds
anordningar som kan orsaka skada 
eller olägenhet och för att iord11i11g
stiilla vat\endraget och intilliggande 
område i ett från företriidesvis fis
ke- och na\urvårdssynpunkt lämp
ligt skick <äterstiillningsiitgiinler). 

Om endast del av flottled avlyses. skall den behållning framriiknas som 
skäligen kan anses belöpa pt1 delen. 

Finnes behållning sedan behövliga återstiillnings[1tgiirder vidtagits, skall 
denna användas på sätt regeringen bestämmer. 

Unders\ödsfond. varom i 32 *andra stycke\ förmäles, skall vid flottleds 
av lysande främst användas för därmed avsedda ändam<ll. diirvid personer. 
som redan tillerkänts pension eller annat understöd. hava fiiretriide fram
för dem. som ännu icke kommit i åtnjutande därav: och mft. diir så tinnes 
lämpligt. fondens ändamål tillgodoses genom de understödsheriilligades 
inlösande i anstalt för försäkring eller understöd. 

84 * 
I fi"åga om .f/·a11!fiiramle ar Jlo11-

gods i sammanlagda .flottar iigc 
stadgandl'na i de1111a lag icke 
tilliimpning; men låter någon flott
gods framflyta lwpfiist i knippen el-

''Senaste lydelse 1977: 671. 

Pr11p11sit io11c ns 

lagf("irslag 
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Numrande lydelse 

ler mindre buntar eller .fran1fi:ires 
.flottgod.d ringhom: räknas det ji"ir 
lö.~flottning och \'lire förty denna 
lag diirå tilliimplig. 
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Fiires/agen lydelse 

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

Talan mot beslut av länsstyrelsen 
om anlitande m· sakkunnigt hitrii
de, om utseende eller entledigande 
av styrelseledamot eller revisor i 
flottningsförening. om föranstal
tande om åtgiird på sådan förenings 
bekostnad. om utseende av förval
tare som avses i 82 a ~ eller med 
anledning av sådan förvaltares be
slut i fråga om återställningsåt
gärder föres hos regeringen genom 
besvär. 

Mot annat beslut av länsstyrel
sen enligt denna lagji: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 åtgiird 
på sådan förenings bekostnad. om 
utseende av förvaltare som avses i 
82 a ~ eller med anledning av sådan 
förvaltares beslut i fråga om åter
ställningsåtgärder ii1·erklagas hos 
regeringen genom besvär. 

Beslut av Uinsstyrelsen enligt 
denna lag .får i iiJTiga fiill iivcrkla
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 iigofred skall införas en 
ny paragraf. 45 a *·av nedan angivna lydelse. 

N111'(Jrtmde lydelse Föreslagen lydelse 

45 a·* 

l\.1ed 1·attenhtge11 i 43-45 H 
· m•se.1· 1·a11enlagc11 ( 1918:523) i dess 
lydelse Fid utgängen 111· år 1982. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

1
'' Senaste lydelse 1977: 671 

Pr11positio11ens 

lagfi'irslag 
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Nul'lirande lydelse Fiircsla1,:e11 lydelse 

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 11942: 335) om särskilda 
skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m. m. 1 skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Nul'arande lydelse Fiireslagen lydelse 

12 ~~ 

Mål om tillstånd enligt l'llttenla
grn ( 1918:523) till anläggning. som 
under 2 ~ I) eller 2) sägs. eller till 
väsentlig ombyggnad. ändring eller 
ut vidgning av sådan anliiggning 1111/ 

C'.i avgöras med mindre prövnings
myndighetens utlåtande föreligger. 

M[il om tillstilnd enligt 1·atte11/11-
ge11 ( 1982:000) till anliiggning. som 
under .2 ~ Il eller 21 siigs. eller till 
väsentlig ombyggnad. ändring eller 
utvidgning av sådan anliiggning.filr 
inte avgöras med mindre pröv
ningsmyndighetens utlåtande före
ligger. 

Vad i första styl:ket är stadgat gäller ocksä ärende ang;lende tillstfind 
enligt 2 * lagen I 1902: 71 s. 1 ). innefattande vissa bestiimmelser lim elek
triska anläggningar. till utförande av elektrisk ledning som under 2 * 3) i 
denna lag sägs samt ärende angående konl:ession enligt lagen I 1978: loOl 
om vissa rörledningar. dock ej om ärendet avser rörledning för transport 
av Gärrvärme. 

Den ökning i byggnadskostna
den, som ji'iranledes av skyddsdt
giird enligt denna lag. skall icke ta
gas i beräkning vid prövning, som i 
2 kap. 3 ~får.Ha stycket l'(ltfenla
gen sii1,:s. 

Vid meddelande av tillständ, som 
i 12 * första stycket 0111fiirmiiles, 
skola m· priil'lling.rn1y11digheten 
med a1·.1·ecmle il 1·attenhyg1,:11adens 
utförande 1,:il'fw fiireskr(fier heak
tas. 

Den ökning i byggnadskostna
den, som .fåran/eds av skyddstlt
giirdcr enligt denna lag. skall inte 
tas i beräkning vid den prövning 
som a1·se.1· i 3 kap. 4 ~ 1·atte11/age11 
( 1982:000). 

Vid meddelande av tillstånd som 
anges i 12 * första styl:kct skall be
aktas de fiircskrijia so111 prii1·
ni11gs111.rndighctc11 hw meddelat i 
.f/"åga m11 1·attc1111n/iiggni11gc11.1· ut
förande. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

1 Lagen omtryck\ 197K: 163. 
' Senaste lvdclsc 1982: 48K. 
3 Sena~te lydelse 1982: 488. 

Prt 1posit ione 11s 

lagfl'irslag 
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Numrande ly1;h:lse Fiireslagen lydelse 

4 För11lug till 

Lag om ~11clring i lagen I 1950: 596 l om rätt till fiske 

Härigenom föreskrivs aJt 35 a * lagen ( 1950: 596) om rätt till fiske skall 
ha ned~n ~1ngiv1rn lydelse. 

N111·arm1de lydelse Fiireslagl'n lydelse 

35 a *I 
Dl'n som 11pps1/tligen eller 111· 

oaktsamhet hrytcr mot .fi'ireskrifi 
som meddelats med ,stiid ai· 33 f ~ 
diimes. i de .f{1// so111 ·särskilt angi
i·as i srlluru/11 11wd1!r!<ld föreskr(ft. 
till höter dh'r .f(ingelsc i hiigst sex 
mtln1ufor, . 

Den som gör sig s~ylqjg till för
sök eller förben;dels~ ·till &rp!t. för 
vilket föres~rivits påföljd enligt 
första styc;ket. clömes. i cfr fall som 
siirskilt r1ngil'll.1· i f()reskrift medde
lad meq *1c~ av 33 f *· till ansvar 
enligt 23 kf1p, pfp!tsh11lken. 

Till hiitcr eller fii11gds1· i hii}.!sl 
sex 111i/1wdcr dii111s den sc1111 11ppsi/1-
lige11 eller m· oaktsamhl'I hrytcr 
mol 

I. ,li'ireskr(fi som 111eddclats med 
stiid m· 33 f ~. i de .tltll som siirskilt 
anges i stil11nd11 meddelad .fi'ire- · 
skrifi. 

2. fisk1'.fi'irh11d som m1•dde/ats.fi'ir 
1·is.11 0111rådl' i anledning 111'.f('irctag 
cnli}.!t 1·a11rn/agc11 ( 1981:000) eller 
111111.1·1·111·111u/1• iildrc lag. 

Den som gör sig skyldig till för
sök eller förberedelse till brott. för 
vilket föreskrivits p{tföljd enligt 
första stycket I. dömes. i de fall 
som siirskilt anges i föreskrift med
delad med stöd av .B f *·till ansvar 
enligt 23 kap. hrottsbalken. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

5 ~'ör.§!~g tjIJ 

Lag ~m ~m!r~ng ! !ftgen ( 1962: 627) om Yissa åtgärder för utnyttjande 
a\' YM!~nkr~ft r!«l ~ri.g m. m. 

Hiirigenom för~s~,riv~ i fråga om lagen ( 1962: 627) om vissa {1tgiirder för 
utnyttji111de av vattenkraft vid krig m. m. 1 

de(:~ ·;tt i 4 pch ~!)~·*·~~all upphöra att giilla. 
dels ~tt i I§ ord,~! ''Kpnungen" skall hytas ut mot "regeringen''. 
defs <)It 2. 3. 5...,.9, )2 o.ch 15-19** skall ha nedan angivna lydelse. 

Fiir bfittre utnyttj~nde av vatten
kraft nu/. efter ansÖ~an hos vatten-

1 paragrafen införd genom 1975: 17n. 
1 Senaste lyd~lsc av 14 * 1971: ."i32. 

2 Rik.1"dt1gt!11 /'i8:!i83. I Jam/. Nr :!6 

För bättre utnyttjande av vatten
kraft .fi/r. efter ansökan hos vatten-

Propositio11e11.1· 

lagfiirslag 
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N111·art111lft> lydelse 

domstolen enligt 11 k{/p. 1·a11cnla
gcn, tills1åml jämlikt hestiimmd
scrn{/ i denna lag l:imnas till ätgiird, 
som avses i 2 kap. I* vattenlagen. 
eller till til((iillig reglering m· <11Ti11-

ni11ge11 11r .1ji"i eller a11111111 1·atte11-
.l'{llll/i11g eller i 1·attcndmg eller ock 
iindrade bestämmelser meddelas 
.!iJr !111shäll11ing 111cd eller fiwnsliip
pandc av vatten. diirest ålgiirden 
prövas ur allmän synpunkt medföra 
.f('irdl'I. som 1·iisrntligt överväger 
dii r111n/.f öre11ade o/iigcnhetcr. 

BctriWi111de företag enligt denna 
lag skall \'lid i 1·atten/agen iir stad
gat iiga tilliimpning, diir l) annat 
.fi"i(icr av bestiimmelserna i ../-20*§ 
nedan. 

i·wt i 2 kap. 3 * fi"irsta stycket 
1·attenlag,'n iir stadgat 0111 hinder 
mot hyggande i ratten skall icke 
äga tillämpning i fråga om företag 
enligt denna lag. 

Vad i 3 kap. 1·attcnlagcn iir stad
gat om vattenreglering med tvångs
delaktighet skall 1'.i iiga tillämpning 
å reglering, som avses i denna lag. 
Finnes uppenbart. att regleringen 
iir till nytta för annan. som tillgodo
gör vattenkraft. är denne dock plik
tig att i den mån sil kan anses skä
ligt hidraga till kostnaden för regle
ringen. !Hed m·see11de ä talan om 
sådant bidrag i<iillcr \'lid som är 
stadgat om talan enligt 3 kap. 9 § 

1 ·a t Il' nillKl'n. 
!ial'll flera iin tl'l'i Firenat sii< om 

regleringen. må J('irordnas. att f('irc
tagc ts angcliigenhetcr skola hand
harns <I\'. i stiillet fiir styrelse, nd
gon m· deltagarna. I sädantfall er
Jimlrns icke .l"f{/dgar fi'ir Firetaget. 

18 

Fiireslagen lydelse 

domstolen enligt /3 kap. rntte11/a
ge11 I !982:000J, tillstand enligt den
na lag lämnas till tillfiillig \'{ltfe11-
regleri11g eller annat 1·a11e11fi'ireta1:. 
som avses i I kap. 3 .~ ji:irsw .l"f_\'ck~'t 
I vattenlagen. eller ock1·ä tindrade 
bestämmelser meddelas om inne
hållande eller tappning av vatten. 
0111 åtgärden prövas ur allmän syn
punkt medföra .f(">rdelar, som över
väger kostnadema samt sk!1dorna 
och o/ägo1hetcrna m· den . 

Bestiimmelsema i 1·11ttc11lafN'll 
I 1982: 0001 skall tilliimpas pä före
tag enligt denna lag. om inte annat 
fi"iranled.1· av bestämmelserna i det 
j('i(iande. 

Bestämmelsen i 3 kap. 4 ~ 1·at
te11/agen I 1982:000) skall inte äga 
tillämpning i fråga om företag enligt 
denna lag. 

Hestiimme/serna i 7 kap. 1·atte11-
lagc11 I 1982:000) om vattcnregk
ring med tvångsdelaktighet gäller 
inte reglering{//', som avses i denna 
lag. Är det uppenbart. att en regle
ring är till nytta för annan som till
godogör vattenkraft. iir denne dock 
sky/di[~ att i den mån så kan anses 
skäligt hidra till kostnaden for reg
leringen, I .fi·åg{/ om talan om så
dant bidrag tillämpas l'l/ttenlagens 
hestiimmelser om stiimningsmtll. 

I fi·åga om .f("irrnltningen al' ett 
1·attenreJ,:leri11g.~f('iretag med flera 
deltagare giiller 1·11d som i lagen 
I 1973: 1150) om.fi"irrnltning m· S{l/11-
fiilligheter iir stadgat om .\'llll!fd/
ligheter enligt vatten/agen. 

Prop11sit ionens 

laf{f'iirslaR 
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N111·ara11de lydelse 

Är .fi"iretag e11/igt den11a lag a1· 
hetyda11de 0111Jim11ing eller ingri
pande heskt(/fi'nhcr. kan Konungen 
.tlirbclri'illa sig priin1i11g m· .fi-t1ga11 
lwrurida fi'iretaget Jilr k11m111a till 
stånd. I sådant fiill iiger l'lld i 4 
kap. 17. 18 och 20§* l'lllle11lage11 
I 1918: 523 i fiircskrin·s 11111 Ko111111g
e11s priiv11i11g.1Tiill 111ots1·11rwull' 
tillii111p11i11g. 

Bestämmelserna i 4 kap. 5-12. 
16 oclr 19 ** l'lltlenlagcn skola l'.i 
iiga rilliimpning i frfiga om företag 
enligt denna lag. 

19 

Fiil'l'slagen lydelse 

I Sliillet fi"ir hestii111111d.1·cm11 i 11 
kap. I oclr ::! *·~ 1·attc11/age11 
I 1982:000! giil/cr 1·id 1illii111p11ing (/\" 
de1111a lag i .fi'ilga om 1·1111c1(fliret11g 
som diir 111·sc.1· hestiimmel.1·ema i 11 
kap. 3 * 1·atte11lagcn. 

Bestämmcl~erna i 11 kap. 7-
11 **och 13 kap. 19 * 1111drn stycket 
1·a11enlagt:11 skall inte giilla i fri'1ga 
om företag enligt denna lag. 

8* 
För vattenkraft, som gär förlorad för strömfallsiigare till följd av sftdan 

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.får åtgiird cnlit,:t denna lag 
byggnad i a11spräk med stiid m· 2 
kap. 15 § ratte11/age11. skall i stiilll'I 
.f('ir l'lld diir.fåreskrii·l'.I" om skyldig
het att gol/Röra iiRarl'n andel a1· 
hyggnadens 1·iirdc giilla. all skiilig 
ersiitt11i11:;: skall girns fi'ir hcgag
nandet m· hygg11ade11. 

Vid meddelande av tillstånd till 
företag enligt denna lag iigcr vat
tendomstolen. där det kriil"e.1· för att 
undvika dröjsmål med företaget. 
uppskjuta frtigan om de föreskrif
ter. som erfordras angående ersätt
ning. avgifter eller annat. Bestiim
melscrna i I/ ka11. fi6 ~ 2 mom. and
ru. tredje och fjärde styckena 1·at
tt:nlagc11 skola dii1Tid iiRa 111ot.1Ta
ra11de tilliimp11i11g. 

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

2 Senaste lyJdsc 1974: '275. 

Vid meddelande av tillstånd till 
företag enligt denna lag f("ir vatten
domstolen .. 0111 det hel1<!1·s för att 
undvika dröjsmål med företaget. 
s~iuta upp frågan om de föreskrif
ter. som erfordras angående ersiitt
ning. avgifter eller annat. L>iin·id 
tilliimpa.1· 13 kap . .J9 .~ andra-Ji·mrc 
styckena 1·atte11lage11 I /982:0UOJ. 

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

I'n 1/H 1sit ione ns 
/ag.fiirslag 



Prop. 1982/83: 26 

N111·<m111de lydelse 

att kunna 11pptag11s till prövning, 
anmiilas hos 1·attenrii11sdo111arc11 
inom fem ~tr eller den liingre tid. 
högst tolv [1r. som vattendomstolen 
mä harn föreskrivit. räknat från det 
tiden för tillst~111det eller. om nytt 
tillst~lnd meddelats. tiden diirför 
gf1tt till ända. Efterföljes företag en
ligt denna lag av företag. vartill till
ständ meddelas enligt i·a11cnlagen. 
må anspråk med anledning av det 
förra företaget framställas inom den 
tid. som hestiimmes enligt :!. kap. 
:!.4 .~ rallenlagcn. Anmälan om er
sättningsanspråk skall g(irn.1· skr(tt
ligcn och ingirns till 1·attenriitt.1do
marcn i tvii exemplar. Vattendom
stolen skall i domen erinra om vad 
skadelidande har att iakttag11. 

Bestii111111elsen i 11kap.30*.fi'irs
tll .1·tycket rnttenlagen skllll 1'.i l/fgii
/'ll hinder mot upptagande m· ansö
kan om tillstånd till ätgiird enligt 
denna lag. 

20 

Fiireslagcn lydelsl' 

att.fil tas upp till prövning. anmälas 
till 1·attendo111stolen inom fem är el
ler den längre tid. högst tolv är. 
som vattendomstolen kan ha före
skrivit. räknat frfin det tiden för till
ståndet eller. om nytt tillstånd med
delats. tiden därför gått till iinda. 
Efterföljes företag enligt denna lag 
av företag. vartill tillst<'md medde
las enligt 1·attenlai,?en ! 19R2:000J. 
.fi/r ansprftk med anledning av det 
förra företaget framställas inom den 
tid. som giillcr .fi'ir det senare .fi'ire
tagct enligt 15 ka11. 17* tredje 
stycket 1·attcnlagen. Anmiilan om 
ersättningsanspråk skall rnra skrifi
lig och den skall ges in till 1·attc11-
do111stolen i tvi1 exemplar. Vatten
domstolen skall i domen erinra om 
vad skadelidande har att iaktta. 

Bestiimme/sema i.+ kap. 5 * and
ra och trec(je styckena 1·a11e11lagen 
! 19R2:000J hindrnr inte att ansökan 
om tillstånd till citgiirder enligt den
na lag tas upp till r>riirning. 

1oe 
I mf1I enligt denna lag skall ett 

exemplar av ansökningshandlingar
na jämte kungörelsen .1·tiidse genom 
rnttenrii1tsd11111llrens .fi'irsorg till
stiillas liinsstyrelsen i det län. inom 
vilket företaget huvudsakligen skall 
vcrkstiillas. 

Vid tilHimpning i m{il. varom nu 
är fräga. av bcstiimmelserna i 11 

kllp. 3R *. 39 * andra stycket, 45 * I 
11wm. andra .1tvcket sista punkten, 
47 *· 5(1* andrn stvcf.:et och 61 * 
.får.\'fa stycket 1·1Htenlagc11 må i 
brådskande fall .fi'ista, som m·ses i 
niimnda .1tadg111ufrn. begränsas 
med iakttagande /ihiil m· att skii
ligt riidmm heredcs. 

-'Senaste lydelse 1974: 275. 

I mill enligt denna lag skall ett 
exemplar av ansökningshandlingar
na jiimte kungörelsen m· 1·a1te11-
do111stole11 tillställas länsstyrelsen i 
det län. inom vilket företaget hu
vudsakligen skall verkstiillas. 

Vid tilbmpning i mål. varom nu 
iir fråga. av bestämmelserna i 13 
kap. :!9 oclt 37 *~ rattenlagen 
I 198:!:0001.filr i bnldskandc fall de i 
dessa l11gm111 angil'lw .f/"istcma hc
gränsa.1-. Partema skall dock here
das skiiligt räclmm. 

Pl"llf)(l.l'itii l/l('/IS 

laRfi'irslag 
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Bt'.fi1ge11het. som i 11 k11p . ./6 ~ 
.fi"irst11 stycket 1·11tte11lage11 tiller
kiints 1·atte11riittsdomllren .f("ir diir 
angirna .fi1/I, skall til/ko11111w ho
no111 jii1111·iil i 111,/I enligt denna lag. 
Är fråga om åtgärd. som omfattai 
vidlyftigare arbete. eller iir avseviirt 
intrftng på allmän eller enskild riitt 
att befara därav. 111il förordnande 
111· 1"t1ttcnriittsdo111an·n lii11111as en
dast om riket h1'.fi1111a sig i krig. 

Niir synnerliga skiil iiro diirtill, 
mä 1·attenriittsdo111are11 i mi!I enligt 
denna lag 111t'dgil'll sökanden att 
utan hinder av bestämmelsen i 2 
kap. 20 ~ 2 mo111. l'l/ttenlagcn på
bör:ia arbete. som där avses. 

Bi:tinna sig riket i krig och iir 
med hänsyn till kraftförsörjningen 
oundgängligen erforderligt att ät
gärd. som avses i 2 *· l'idtages utan 
dröjsmål, iiger K11111111ge11 eller 
myndighet. som Ku1111nge11 bestäm
mer. förordna att ätgiirden mä. 
ändå att den är av beskaffenhet att 
vattendomstolens medgivande där
till skall inhämtas. 1·idtagas utan fö
regående prövning av vattendom
stolen. Vidtager någon ?1tgärd med 
stöd av vad nu sagts. skall han oför
dröjligen efter dess verkställamlc 
göra ansökan hos vattendomstolen 
om godkännande av åtgärden. 

I frilga om ansökan, som i första 
stycket sägs. och påföljd för under
btenhet att göra sådan ansökan 
sk11/I vad i l'llttenlagen stadgas för 
fall, som avses i 2 kap. 20.~ I 1110111. 
tredje stycket samma lag. iigll 111ot
. 1·1·ara11de tillii111pni11g. 
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Fiireslagen lydelse 

IH 
I 111dl enligt dc·111w lag .for {Ji°i hc

giiran m· siika/ltll'n 1·llttl'nd11111st11-
len utan h111·11c(fi'ir/11111dli11g i hrcld
skande fiill medge lltt rltgiirdcr .fi'ir 
1·llttc11ti'irctllgl't l'idt11s. innan .fi"cl
gc111 0111 scldllna c/tgiirdl'/" s/11tligcn 
argiirs. Ar frf1ga om {itgiird. som 
omfattar vidlyftigare arbete. eller iir 
avsevi\rt intrång pil allmiin eller en
skild riitt att befara diirav. jilr för
ordnande 11u·cldclas endast om riket 
iir i krig. 

Niir synnerliga skiil .f/irc/igger, 
.fiir l'llttcnc/0111stolen i mil! enligt 
denna lag medge sökanden att utan 
hinder av bestiimmelsen i ./ kar1. 
I~ llllcl/"cl stycket \'llttl'nlogc•n 
I 1982:000! pfihiirja arbete, som diir 
avses. 

\·11ttt'nclo111.1·tolcn.1· hcslut enligt 
dennll par11grc(( giil/er 11111cdelhllrt, 
men dt't kan ändras niir .fi'irhä/lc111-
dl'lw .fi'iwnleder det. 

Är riket i krig och iir med hänsyn 
till kraftfi.irsö1jningen 1rnndgiingli
gen erforderligt att i1tgiird. som 
avses i 2 ~- riclt11s utan dröjsmfil..fi/r 
regeringen eller den myndighet 
sum regeringen bestämmer flir
oruna att i'ttgiiruen.tilr. iinuii att d..:n 
är av beskaffenhet att vattendom
stolens medgivande diirtill skall in
hiimtas. ridta.1 utan föreg{1ende 
prövning av vattendomstolen. Vid
tar nfigon åtgärd med stöd av vad 
nu sagts. skall han oflirdriijligen ef
ter dess verkstiillande göra ansökan 
hos vattendomstolen om godkiin
nande av ~itgiirdcn. 

I fnlga om ansökan, som i fiirsta 
stycket siigs. och p•ifiiljd för under
li!tcnhet att göra s~ldan ansökan 
giiller vad i 1·11ttl'nlC1gc•11 ( 198:!:0001 
stadgas för fall som avses i ./ kllfl. 
4 ~ samma lag . 

f'n 1/N 1si t ic J/ICll.1' 

la.1.:Fir.1/ag 
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Nm·11rcmde lydelse 

Säkerhet. som avses i / / kap. 66 
eller 67 § 1·attc11la1-:cn. skall i mål, 
varom iir fråga i denna lag, gälla all 
ersättning, som icke skall erläggas 
innan meddelat tillstånd tages i an
sprilk, ävensom kostnader for åt
gärd, som vattendomstolen må 
harn föreskrivit med stöd av 4 * 
andra stycket. 

22 

F<Jrcslagen lydelse 

19~ 

Säkerhet. som avses i 13 kap. -19 
och 50 §§ 1·atte11la1-:cn ( 1982:0001. 
skall i mål, varom är fråga i denna 
lag, giilla all ersättning, som icke 
skall erläggas innan meddelat till
stånd tages i anspräk, iivensom 
kostnader för åtgärd. som vatten
domstolen kan lw föreskrivit med 
stöd av 4 * andra stycket. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

6 Förslag till 

Lag om ändring i naturvårdslagen (1964: 822) 

Härigenom föreskrivs att i 16, 18 och-20 *~ naturvttrdslagcn ( 1964: 822) 1 

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

Denna lag triider i kraft den 1 januari 1983. 1 fräga om företag. vartill 
tillstånd har liimnats enligt vattenlagen ( 1918: 523). gäller äldre bestämmel
ser. 

7 Förslag till 

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

Hiirigenom föreskrivs att i 10 * lagen ( 1966: 314) om kontinentalsockeln 1 

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

Denna lag triider i kraft den I 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. 

1 Lagen omtryckt 1974: 1025. Senaste lydelse av 18 §enligt prop. 1981/82: 220. 
1 Sena~te lydelse av 10 § 1974: 891. 
1 Lagen omtryckt 1981:420. 

Pri 11u1.1· it ion e 11.1· 

lagfllrslag 
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N111·11ra11dc 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. 

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

I ~ 

Föreslagen lyi/ei.H' 

Denna lag är tillämplig på 
I. utsläppande av avloppsvat

ten. fast iimne eller gas frän mark. 
byggnad eller anliiggning i vatten
drag, sjö eller annat vattenomrf1de. 
0111 ätgiirde11 inte utgiir 1·attet(f;'irl'
tllK enligt 1·a11e11lag1·11 ( 1982:000i. 

2. användning av mark. byggnad 
eller anläggning pf1 siitt som eljest 
kan medföra förorening av vatten
drag. sjö eller annat vattenomräde. 
om anviindningen inte utgör l'lllll'lt
Firetag enligt rattrnlagc11 
( 1982:000), 

3. användning av mark. byggnad eller anläggning pä siitt som kan med
föra störning för omgivningen genom luftförorening. buller. skakning. ljus 
eller annat sädant. om störningen ej iir helt tillfällig. 

Lagen är icke tillämplig på sådant utsWppande av avfall som avses i 
·tagen (1971: 11541 om förbud mot dumpning [.1v avfall i vatten eller pil 
störning i radiomottagningsapparat. Ej heller iir lagen tilliimplig i fr{iga om 
joniserande strålning eller inverkan av elektrisk ström frän elektrisk an
läggning. varom särskilda bestämmelser gäller. 

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

2 * 
Utövt:r bestiimmelserna i denna lag gäller om miljöfarlig verksamhet vad 

som föreskrivs i hälsovårds-. byggnads- och naturvärdslagstiftning eller i 
annan lagstiftning. I fråga om viss miljöfarlig verksamhet gäller siirskilda 
bestämmelser enligt lagen ( 1971: 850) med anledning av griinsiilvsiiverens
kommeben den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland. 

Har regeringen enligt 136 a * hyggnadslagen ( 1947: 385) prövat frägan 
om tillkomst eller lokalisering av viss verksamhet eller enligt lagen 
( 1978: 1601 om vissa rörledningar prövat frilgan om framdragande eller 
begagnande av st.Jan ledning, iir beslutet bindande vid prtivning enligt 
denna lag. 

l .fi·i/ga 0111 hygK11t1de i 1·atten fi'ir 
all mot1·erka 1·atte11fi'iron!ning 1wlt 
om ianspräktaKlllldc ar mark .fhr 
ledning eller annan an/iiggning .fi"ir 
al'lopp1·11tten finns hestiin1111elser i 
rnttenla,:cn ( 1918:523). 

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

Prop11sitit11u·ns 

/ag.fi"irslag 
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N111·11rw1Cil' lydelse Fiireslagc11 lydelse 

45* 
Till höter eller fängelse i högst tvft fir döms den som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet 

I. bryter mot förhud som har 
meddelats med stöd av 8. 23 eller 
41 * eller åsidosiitter sädana be
stämmelser som har meddelats med 
stöd av 2 * .f.iiirde stycket. 

I. bryter mot förbud som har 
meddelats med stöd av 8. 23 eller 
41 ~ eller åsidosätter sildana be
stämmelser som har meddelats med 
stöd av 2 * tredje stycket. 

2. underläter att iakttaga föreskrift som regeringen har meddelat med 
stöd av IO *· 

3. ilsidosätter villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av 17 *· 
18 *första stycket. 19-21 *· 21 a *andra stycket. 23-25. 27 *· 29 *andra 
stycket eller 41 *. 

4. underlåter att fullgöra vad som äligger honom enligt 43 * första 
styd;et eller i ansökan eller annan handling som avges enligt denna lag 
eller enligt föreskrift som har meddelats med stöd av lagen lämnar veder
börande myndighet oriktiga uppgirter rörande ett förhf1llandc av betydelse 
för prövning av en fråga om tillstiind eller för tillsynen. 

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

f1dömas enligt hrnttshalken. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1983. 

9 Förslag till 

Lag om ändring i jordabalken 

Hiirigenom föreskrivs att I kap. 6 *och 9 kap .. B *jordabalken 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·<1rande lydelse Fiires/11ge11 lydcisl' 

I kap. 

Har fastighet blivit skild från an
gränsande vattenområde genom att 
stranden förskjutits. har fastighe
tens ägare rätt att nyttja området 
mellan fastigheten och vattnet un
der förutsättning att området iir av 
ringa omfattning m:h att dess ägare 
icke lider skada eller oliigenhet av 
betydelse. fastighetens ägare har 
därvid samma rätt som enligt I kap. 
3~1·attrnlagrn11918:523! tillkom
mer strandägare. 

1 Balken nmtryckt 1971: 1~09. 

6* 
Har fastighet blivit skild från an

gränsande vattenområde gcnom att 
stranden förskjutits. har fastighe
tens iigare riitt att nyttja området 
mellan fastigheten och vattnet un
der förutsättning att omrädet är av 
ringa omfattning och att dess iigare 
icke lider skada eller oliigenhet av 
betydelse. Fastighetens ägare har 
diirvid samma riitt som enligt 2 kap 
6 * 1·a11rnlaRet1 ( 1982:000! tillkom
mer strandiigare. 

Propositi<mens 

laR_f('irslaR 
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N111·arw1de lydelse F1)reslagen frdelse 

9 kap. 
3H 

Har jonlägaren utgivit ersättning 
för torrliiggning av mark enligt i·at
!l'nlagen (/9/N: 523) eller för hyg
gande av enskild väg enligt lagen 
( 1939: 608) om enskilda vägar. får 
jordiigaren upps~iga avtakt. om ar
rendatorn icke medger skälig höj
ning av arrendeavgiften. Uppsäg
ning skall ske inom ett år från det 
företaget fullhordades. 

Har jordägaren utgivit ersättning 
för 111arkm·1·attning enliRt l'llltt!nla
gen ( 1982:0001 eller för hyggandc 
av enskild viig enligt lagen 
( 1939: 608) om enskilda vägar eller 
anläggnings/agen ( 1973: I 149). fifr 
jordägaren upppsiiga avtalet. om 
arrendatorn icke medger skiilig höj
ning av arrendeavgiften. Uppsäg
ning skall ske inom ett år fdn det 
företaget fullhordadcs. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 9 kap. 33 ~ gälli:r också i fall 
dåjordägaren utgivit ersiittning för torrliiggning av mark enligt vattenlagen 
( 1918: 523). 

IO Förslag till 

Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970: 988) 

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 2 och 9 ~*· 9 kap. I * samt 14 kap. I ~ 
fastighctsbildningslagen ( 1970: 988! 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Ni1\'{l/'t1nde lydelse 

Servitut a\'scende skogsfång eller 
rätt att.fi'tundmga w111w1 sådan h'd
ning som avses i ledningsriittslagcn 
( 1973: 1144) iin adoppslcdning fiir 
enfiwighei får l'.i bildas genom fas
tighetsreglering. 

Servitut, som kan upplåtas enligt 
vatten/agen eller efter prön1ing 1·id 
siirskild .!iJrriittning enligt unnan 
lag och som 1'.i ontfillfas m· fiirhu
det i .fi'irsta stycket, .får bildas ge
tunn fa.1·tighet.1Teglering endast 0111 
tltgiirden sker i samband med en 
annan fi1.1·tighetsbildning.1·ä tgiird 
och iir al' betydelse fiJr denna. I 
Ji·tiga om .1"e1Tit11t som arses i 2-6 
kap. 1·a1tenlagen .fi1niras l'idare all 

1 Lagen omtrvckl 1971: 10~5. 
~ Senaste lydelse 1973: 1146. 

Fiires/agen lydelse 

Servitut som m·ser skogsfång el
ler riitt att dm ledning enligt lcd
ningsrättslagen ( 1973: 1144) får inte 
bildas genom fastighetsreglering. 

Servitut som kan upplåtas tillfiir-
111å11 fi"ir ett 1·a1te11fi"iretag enligt 8 
kap. I.~ i·attenlagen (J982:000Jf{/r 
hildas genom fi1stighetsreglering 
endast om tillstånd till fi"iretaget 
har meddelats enligt 1·a11enlagen 
eller om det är uppenbart all 1·ar
ke11 allmiinna eller enskilda intres
sen skadas genom fiiretagets im·er
kan på t'<lftel(/iirhållandena. Andra 
sen·itut som kan upplåws enligt 

Propositionens 

I a g_fii rs lag 



Prop. 1982/83: 26 

Nm'tiraruie lydelse 

iigaren a1· de11 1jii11a11de ji1stighete11 
ej motsiittcr sig sc1Tit11tshildning

e11. 

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

ServiWt som hildats rnligt 2-6 
kap. 1·atte11laget1 eller mot.n-ara11de 
iildre lagst(fi11ing fär ej iindras eller 
upphiirns genom ji1stighetsreg/c
ri11g. Om serl'itlll tillkommit med 
stöd m· 7 eller 8 kap. ratte11lage11 
eller mot.1·1·ara11de äldre bestäm
melser eller enligt la,::st(fmi11ge11 
om iigoji·ed eller enskilda vii,.:ar el
ler enligt anliiggningslagen 
( 1973: 1149) eller 11111t.1·1·ara11dc 
iildre hestämmel.1·cr, fllr åtgärd 
som nyss niim/lfs företa[.!a.1· endast 
om åtgärden sker i samband med 
en annan fastighet shild11ing.1·åtgiird 
"ch iir a1· betydelse jbr cfe1111a. 
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Föreslagen /yde/.1·c 

1·attenlage11 .får i11te hildas genom 
ji1stighetsreglering. 

Serl'itut, som kan 11pptilta.1· e_ftcr 
pn'irning vid siirskild .fi'irriittning i 
andra fi1ll än som a11gcs iji'irsta och 
andra styckena . .fi/r hilda.1· genom 
fi1.1·tighetsreglcring endast 11111 <it
giirden sker i sw11haml 111ni en an-
1u111 Ji1stighetshildni11gs1itgiird och 
är a1· hetydel.H'fi)r denna. 

Första-trcc(ie styckena gäller 
inte servitut som avser 111·lopps
led11i11g fi'ir en .fi1stighet eller led
ning för vatten till husbchovsför
brukning. 

Sen·itut . .\'/)/Il har tillkommit till 
fi'irmå11 Pir ett rclltenf('iretag med 
stiid 111· 8 kap. I ~ 1·11tll'nl11gn1 
( 1982:000) eller 111ot.11·ara11de iildrc 
hcstii111mc/.1·er, .fi/r iindra.1· dl('/' upp
hiira.1· endast 11111 1/tgiirdc11 ini<' 
medji'ir oliigenlzct a1· niigun het_\'
delsc .Mr .fi'iretagct. Andra serl'itut 
som har 1i/lf.:11111111it med sliid m· 
\'altl'nlagcn effer //lO(.l'\'11/'llndt• 
iildrl' /ag.11(!i11i11g Jilr inte ii11dra.1· d
l er upplziivas genom .f(1sciglzetsreg
lering. 

Sen·itut. som lwr tillko111111ic <'fl

ligl /agst(ftningen om iig1~fi·ed eller 
enskilda 1·iiw1r e/IC'I' enligt an/iigg-
11ingslage11 ( 1973: 11491 eller m11t
s1·arw1de iildre lagst{ftniilg. får 
ändras eller 11pphii1·11s genom J(1s

tighetsreglcring endast om ätgiir
den sker i samhand med en annan 
fastighl'tshildningscltgiird och iir a1· 

hctyde/.1·1' .får denna. 

9 kap. 
I §4 

Anläggningsarbete eller liknande åtgärd skall efter beslut av fastighets
bildningsmyndigheten verkställas under förrättningen som ett för sakiigar-

'Senaste lydelse 1973: 1157. 
4 Senaste lydelse 1973: I I 57. 

Pn1p11sitiu11ens 

la g.f ih-.~ I ag 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

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

Beslut enligt första stycket får ej Beslut enligt första stycket far 
avse sildant företag som skulle vä- inte avse företag som skulle väsent-
scntligt ändra arten och omfattning- ligt ändra arten och omfattningen 
en av regleringen och ej heller an- av regleringen eller andra 1·11tte11-
11c1t j('jretag enligt 1·attenlc1gen ii11 ji'irctag ii11 sddana markc11·1·att-
dikni/1g. ning.1fiJretag. j{'ir l'ilka tillstånds

plikt fi'ireligger enbart pcl grund m· 
4 kap. l .9 andra stycket rnt1e11/a
ge11 ( /982:000). 

Kan till följd av andra stycket företag icke utföras som gemensamt 
arbete enligt denna lag eller är sådant utförande icke liimpligt. rnr fastig
hetsbildningsmyndigheten förordna om prövning enligt vattenlagen eller 
anliiggningslagen. 

14 kap. 

Uppkommer 1·id f(1stif.{hets/Jild-
11i11g .fi'åga om fastighetsindelnin
gens beskaffenhet eller om bestån
det eller omfånget av ledningsrätt 
eller av servitut. som bildats på an
nat siitt iin enligt l-6 kap. 1·atten
lcigen eller motsi·arandc iildre lag
.lfijtning. skall frågan prövas vid 
fastighetsbestämning. om det be
hövs för fastighetsbildningen. 

På ansökan av sakägare får även i 
annat fall fastighetsbestämning ske 
for prövning av fråga om fastighets
inddningens beskatfänhet eller om 
beståndt!I eller omfånget av led
ningsriitt 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-

I *5 
Om det 1·id .filstighetshildning 

uppkommer.fi'ågor om fastighetsin
delningcns beskaffenhet eller om 
beståndet eller omfånget av 
ledningsrätt eller av servitut. skall 
frågan prövas vid fastighetsbe
stämning. om det behövs för fastig
hetsbildningen. J .fi'dga om scn·it11t 
som har tillko111111it med stöd 111· 

mttenlagen I /982:000) eller 111ot
.1·1·ara11de iildre laJ;st(ftning får en 
sädan bcstiimning endast a1·se ser
ritut enligt 8 kap. I .~ 1·atte11lagcn 
eller 111ot.1·1·ara11de iildrc bestii111-
111clscr. 

På ansökan av sakägare får även i 
annat fall fastighetsbestiimning ske 
för prövning av fråga om fastighets
indelningens beskaffenhet eller om 
bestfmdet eller omfånget av led
ningsrätt eller av servitut, som till
kommit vid avvittring eller enligt 
lagstiftningen om fastighetsbildning 
eller enskilda vägar eller enligt an
liiggningslagen ella 8 kap. I .1$ wu
tenlagen eller motsvarande iildre 
bestämmelser. såvida icke frågans 
avgörande uppenbarligen är utan 
betydelse för sökanden. Samma 

'Senaste lydelse 1973: 1146 Cjfr 1973: 1157 och rskr 1973: 390l. 

Propositionens 
/agj('irslag 
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Nurnrandt' lydel.l"t' 

stämning tillkommer byggnads
nämnden sävitt gäller område med 
stadsplan eller byggnadsplan eller 
område beträffande vilket fråga 
väckts om upprättande av s{1dan 
plan. 

28 

Fiireslagen lydelse 

riitt att piikalla fastighetsbestäm
ning tillkommer byggnadsniimnden 
såvitt giiller nmrilde med stadsplan 
eller byggnadsplan eller omrfalc be
träffande vilket frfiga viickts om 
uppriittande av sådan plan. 

Denna lag träder i kraft den I januari 19!0. 

I I 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: 11 .'.'Ol om 
förvaltning av samfälligheter skall ha nedan angivna lydelse. 

N11l'l1ra11de lydelse 

I* I 
Vid tillämpningen av denna lag skall som samfällighet anses 
I. samfällighet enligt fastighetshildningslagcn ( 1970: 988). 
2. annan mark som gemensamt tillhör iigarna 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 deläga1fastighet försti\s i la
gen fastighet som har del i samfäl
lighet och med delägare ägaren av 
delägarfastighet. 

5. sa111ji'illighl'I enligt rntte11la
ge11r19l32:000). 

Med deHigarfastighet försttis i la
gen fastighet som har del i samfäl
light:t och mi:d delägare iigaren dcl
iigarfastighet. I fi"tlga om sw11f'iil
ligliet enligt .fi"irs/ll stycket 5 Ji"irstäs 
dock med deliigm:fi1stighet .fi1.1tig
het s11111 pä annat siilf ii11 gc110111 
delaktighet 0111/illtas m· .rnmfiillig-

I Paragrafen har iivcn föreslagits iindrad i rmr. l 9X I :X:~: 22 l. 

Pn >p11si1 i1111e11s 

lag/i'irslag 
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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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hete11 och mt'd delägare den som 
deltar i sanif'iilligheten. Betri{f.fa11-
de sädan samfiillighet skall l'idarc 
n1d som sägs i lagen om de/iigar
fastighet.1· andelstal i stället gälla 
delägares 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 1 ~ 
första stycket I eller 2 skall vid tillämpningen av denna lag anses som 
delägare i fastighetsägarens ställe. 

I ji·åga om samfiilligheter enligt 
I§ .fi"irsta stycket 5 skall lagens hc
stämmelser 0111 fastif~hetsdomsto/ i 
stället gälla 1·11ttendo111stol. Niir ta
lan skall _f()ras hos 1·attendomstol. 
gäller vattenlagc11.1· (1982: 000 J he
stiimmelscr om .1·tiimni11gsmäl. 

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

lcn förordnat därtill. Sådant förordnande meddelas på begäran av delägare. 
Dock skall i samband med förrättning enligt fastighctsbildningslagcn 
(1970: 988) eller anläggningslagcn ( 1973: 1149) fastighctsbildningsmyndig
hetcn 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 fräga 0111 samfälligheter enligt 
I* .f('irsta stycket 5 skall vad som i 
andm stycket siigs om fiirriittning 
och fi'irrättt1ingsnwn gälla .fl"irriitt
ning och fiirriittning.rnwn enligt 

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

Propositionen.i· 

lagfiirs/ag 
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1•attenlagen (1982:000). Om det är 
m· 1·iiscntlig betydelse .fi·i/n allmän 
synpunkt att en .rnmfi'illighct.1:f('ire
ning hildas .fiir .ti>rl'llltningen a1· en 
hevattnings- eller 1·attcnregleri11gs
sa11~fiillighct, .filr domstolen för
ordna någon att hålla sammanträ
de enligt första styC'ket ii1·c11 om 
delägare i samfiilliglwten inte har 
hegiirt dl'l. 

21 §' 

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
bildningslagcn ( 1970: 988) eller an
läggningslagen ( 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. 

I fraga 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). anlägg
ningslagen ( 1973: 1149) eller rntten
lagen I 1982:0001. 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
lighetsförcning 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 fastighcts
bildnings- eller anlii~a?ningsbes/111et 
vinner laga kraft eller, i fråga om 
anläggnings hes/ut. att förodnande 

Har fastighetshildnings- eller an
läggningsbeslut eller tillständsdom 
eller tillständsbeslut 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 diirvid 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. 1981182: 221. 
4 Senaste lydelse 1977: 365. Paragrafen har även föreslagits iindrad i prop. 1981182: 
221. 

Propositionens 

lagfi'irslag 
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meddelas enligt 27 a § anläggnings
lagen ( 1973: 1149). 
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bildnings-. anläggnings- eller till
ståndsbeslutet eller tillståndsdo
men vinner laga kraft eller att för
ordnande meddelas enligt 27 a § an
läggningslagen (1973: 11491eller13 
kap. 50 § första stycket mffenla
gen. 

4H 
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 debitcringslängden 
förfaller först efter denna dag. 

I .fråga om samjlllligheter enligt 
I§ fiirsta stycket 5 skall w1d som i 
ji"irsta stycket sägs om ny ägare till 
en deliigw:fastit.:het i stiillet gälla 
den pil diken delaktigheten i sam
fiil/ighet('ll har ö1·ergå11 på annat 
sätt iin genom ii1·ert.:ång m· iigan
deriiften till en c/e_/iigarjl1stighet. 

Denna lag träder i kraft den I 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 () 973: 1151) om införande av 
anläggningslagen ( 1973: 1149) och lagen ( 1973: 1150! om förvaltning av 
samfälligheter 

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

lydelse. 

Nul'(lrande lydelse Föreslagen lydelse 

18 § 

I fråga om sådan samfällighet enligt lagen (1966: 700) om vissa gemen
samhctsanläggningar 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 

lagförslag 



Prop. 1982/83: 26 

Nul'(mmde lydelse 

32 

Fiireslagen lydelse 

I fråga om sådana fi"iretag enligt 
3. 7 eller 8 kap. 1·atte11/agen 
( 1918:523) som inte kan j()1Tiirra 
rättigheter och ikläda sig skyldig
heter .\'llfnt mots1·arande fi'iretag 
enligt iildre bestämmelser gäller 
rad som i lagen ( 1973: 1150) omfi'ir
mltning av sa11(f'iilligheter Ji"ire
skrivs 0111 san(l'iilligheter enligt 1·at
tenlagen ( 1982:000). 

19~ 

På samfällighetsstämma i samfällighet som avses i 17 ~ kan beslutas att 
samfälligheten skall ombildas till samfällighetsförening. Beslutas sådan 
ombildning, skall stämman vid tillämpningen av lagen ()973: 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 gc
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 
säd ana företag enligt 3. 7 l'ller 8 
kap. 1·attenlagen ( 1918:523) eller 
motsrnrande äldre lagst(fllling som 
kan fiirl'iin·a rättigheter och ikläda 
sig skyldixheter. 

20~ 

När samfällighetsförening som 
bildats 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
/iiggning enligt anläggningslagcn 
(1973: 1149). 

När en samfällighetsförening 
som bildats enligt 19 ~ har registre
rats, skall den anses ha övertagit 
samfällighetens samtliga tillg{mgar 
och förpliktelser. De a11liigg11ingar, 
som förvaltas av samfälligheten, 
skall vid tillämpningen av lagen 
( 19n: 1150) om förvaltning av sam
fälligheter jämställas med gemen
samhetsanliiggningar enligt anlägg
ningslagcn ( 1973: 11491 eller. såvitt 
avser företag enligt l'attenlagen 
( 1918: 523 I eller mots1·arande äldre 
bestämmelser, med gemensamma 
anliiggningar i san(f'iilligh!'tcr rn
lii<t 1·attenlagen (1982: 000). 

Propc1si t ic1nens 

/(lgfiirs/(lg 
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21 § 

I samhand med heslut. som 
m·se.1· i 22 * andra stycket lagen 
I 1982:0001 om ilifl:irande m· 1·atte11-
lage11 ( 1982:000) och som rör en 
Satl{/i°illighet som kan j("i1Tiirl'll riit
tiRheter och ikläda sil! skyldigheter, 
skall .f('irnrdnas att sa11{/i"i/ligheten 
skall upplii.rns och att en sa11i(iil
lighet~fiirenin1? skall bildas fi"ir att 
Ji»rvalta den nya sa11ifiilli[:hete11. 

Niir en .1·amfiillighct.1:fi"ire11i11g 
som har bildats enligt .fi"irsta stycket 
har registrerats, skall hestiimmcl
serna i 20 ~tillämpas. 

Denna lag trädt!r i kraft den I januari 1983. 

14 Förslag tiU 

Lag om ändri11g i lagen (1973: 1152) om förmånsrätt för fordringar 
enligt lagen (197~: 1150) om förvaltning av samfälligheter 

Härigenom föreskrivs att lagen ( 1973: 1152) om förmånsrätt för fordring
ar enligt lagen ( 1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter1 skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nul'llrande lydelse 

Med samfällighetsförenings ford
ran på belopp. som vid uttaxering 
enligt lagen ( 1973: 1150) om förvalt
ning av samfä!!ighetcr påförts ägare 
av fastighet <;llcr 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. 

Fiireslagen lydelse 

Med samfällighctsförcnings 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 om.fill
tas av .rn111fiilligheten. följer för
månsrätt enligt 6 § I eller 7 § 2 för
månsrättslagcn ( 1970: 979). om be
loppet icke fotfallit 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. 

3 Rik~dagc11 1982183. I sam/. Nr :!fi 

Prop11sit i1 mens 

lag.fi.irslag 
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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 L 3. 11-13, 15, 16, 22. 24. 25 och 34~~ skall ha nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Enligt denna lag kan bildas sam
manslutning (vattenförbundJ med 
uppgift att genom rensning. 1·atten
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
tenförbund prövas vid förrättning. 

Den som enligt \'alten/agen 
(/ 918: 523 J eller miljöskyddslagen 
< 1969: 387) eller äldre lag har medgi
vits rätt att inverka på vattenbe
skaffenheten eller i övrigt på vat
tenförhållandena inom verksam
hetsomrii<let skall vara medlem i 
förbundet. De/la giiller ii1·c11 den 
sam im·erkar /)(l 1·atte11.fi"irhållan
dena ejier medginmde som m·ses i 
10 § andra stycket eller 17 .l:i andra 
stycket mi(iöskydds/agen. 

I§ 

Fiireslagen lydelse 

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

Den som enligt 1·atte11/agen 
I 1982:000) eller miljöskyddslagen 
( 1969: 3871 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 iir liimpligt 

11 § 

Förrättningsman förordnas av 
länsstyrelsen. Förrättningsman 

Propositionens 

lagfiirs/ag 
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får länsstyrelsen ii1·en ji"irordna hi
triidande .fi'irriittning.mwn. Förrätl
ningsman och bitriidande j('jrriitt
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 förTättningskostnaden. 

Mot beslut av länsstyrelsen om 
förordnande av förrättningsman el
ler biträdande .fi'irriitt11i11gsma11 
föres talan hos kammarrätten ge
nom besvär. 

I fråga om förrättning enligt den
na lag skall bestämmelserna i vat
tenlagrn ( /IJ 18: 523) om syncjor
riitming rörande fiiretag enligt 3. 7 
och 8 kap. gälla i tillämpliga delar. i 
den mån ej annat följer av vad ne
dan sägs. 

Vid förrättningen biträdes .flir
riitt11ings111a11 av två gode män. 
Sakkunnigt biträde fär icke förord
nas. 

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

IH 
I fråga om förrättning enligt den

na lag skall bestämmelserna i 12 
kap. 1·attcnlage11 ( llJ82:000) gälla i 
tillämpliga delar. i den mån ej annat 
följer av vad nedan sägs. 

IH 
Vid förrättningen biträdes .fi'ir

rätt11iilgsmanne11 av två gode män. 

Med synemän förstås i denna lag Med synemän förstås i denna lag 
förrättningsmannen. hitriidande förrättningsmannen och gode män-
j('iriittningsman 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 10 kap. 
38 § 1·attrnlagen (1918: 5231 skall 
utfärdas. om det ej är uppenbart 
obehövligt. I kungörelsen skall 
anges det vattenområde som avses. 

Fiirriittningsmannen skall, om 
det ej är uppenbart ohehii1·ligt . .fl'ir
ordna aktj('irl'(irare som a1·ses i 10 
kap. 31J § l'llttenlagen. 

15 ~ 

16* 

Kungörelse som avses i 12 kap. 
14 § 1·attenlagen ( 1982:000) skall 
utfärdas. om det ej är uppenbart 
obehövligt. I kungörelsen skall 
anges det vattenomri\de som avses. 

U nderrättelsc 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. 

Prcipositionens 

lag.f('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 
förrättningsmannen. 

Vid kallelse till nytt sammanträ
de får första och andra styckena 
tilllämpas i stället för bestämmelsen 
i IO kap. 65 § andra stycket 1·atte11-
la1:e11 ({918: 523) om delgivning 
med samtliga sakägarc. 

2H 
Framliig1:er sy11emiinne11 J("irslag 

till utlåtande som m•ses i JO kap. 
68 § 1·attenla1:en (1918:523). skall 
avskr(ft m· ji'irslaget sändas till sta
tens nat11n·årds1·erk och liins.1·tyrel
sen. 

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

Vid kallelse till nytt sammanträ
de får första och andra styckena 
tilllämpas i stället för bestämmel
sen i /2 kap. 21 § 1·attenlagen 
(1982:000) om delgivning med 
samtliga sakägare. 

Avskrift av utlåtandet med däri 
intagen besviirshänvisning skall 
sändas till naturvårdsvcrkct 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
skyldighctcn 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. 

A 1·giji som m·ses i 11 kap. 95 § 
1·attenlago1 ( 1918:523) skall ej 
utgå. 

I fråga om talan mot beslut eller 
åtgärd vid förrättning enligt denna 
lag gäller i tillämpliga delar bestäm
melserna i 1·attenlagen ( 1918:523) 
om hesl'iirsmtll. som angår syne
.f<'irriitt11i11g rörande .f{'iretag enligt 
3.7 eller8 kap. 

An[.!år hesl"iiren fi"dga om med
lemskap eller andelstal, giiller l'ad 
som i 11 kap. 53 § och 89 § andra 
stycket vattenlagen föreskrives får 
dl'I fallet att be.1Tiire11 angär.fi·åga 
om 1·iirdet på h<ltnad eller ersätt
ning. 

I fråga om talan mot beslut eller 
åtgärd vid förrättning enligt denna 
lag gäller i tillämpliga delar bestäm
melserna i 13 kap. 1·attenlagcn 
( 1982 :000) om fi'irriittningsmål. 

Propositionens 

lagförslag 
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Nm·arande lydelse 

Klingörclse som avses i / / kap. 
87 § 1·attenlagen skall ej införas i 
Post- och Inrikes Tidningw-. I .l'fiil
let Fir att it!fi)ras i ortstidning .får 
kungörelsen delges l'arje sakiigarc. 
Kungiirel.H'n jämte avskrift av be
svärshandlingarna skall tillstiillas 
statens naturvårds verk och länssty
relsen. 

När enligt 29 eller 33 * talan skall 
foras hos vattendomstol, gäller i 
tilllämpliga delar bestämmelserna i 
l'attrnlagen I 1918: 523) om stäm
ningsmål. 

37 

Fiireslagen lydelse 

Kungörelse som avses i 13 kap. 
58 § n1tte11lagc11 ( 1982:000) skall 
jämte avskrift av besvärshandling
arm1 tillställas statens naturvårds
verk och Hinsstyrelsen. 

När enligt 29 eller 33 * talan skall 
föras hos vallendomstol, gäller i 
tilllämpliga delar bestiimmdserna i 
13 kap. mttenlagen I 1982:0001 om 
stämnings mål. 

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 Förslag till 

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

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

Nm·arande l_nle/sc Fiireslagen lydelse 

Säkerhet behöver inte ställas i 
I. mål som handläggs enligt lagen ( 1974: 37 f) om rättegången i arbets

tvister. 

Pr11p11sitio11ens 

lag.fi"irslag 
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N111'(1ra11de lydelse Föreslagen lydelse 

2. mål vid fastighetsdomstol som inte avser en arrende-, hyres- eller 
bostadsrättstvist, 

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

4. växelmål och checkmål. 

3. ansökningsmål enligt 13 kap. 
13§ vatten/agen (1982:000), 

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 

gen stämning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

18 Förslag till 

Lag om ändring i vattenlagen (1982: 000) 

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 2 * vattenlagen ( 1982: 0001 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Lydelse enligt prop. 1981182: 130 Fiiresl11ge11 lydelse 

13 kap. 

Om domstolar i vattenmål och 
rättegången i sådana mål gäller vad 
som är föreskrivet om allmän dom
stol, i den mån inte annat följer av 
denna lag eller annan författning. 

H 
Om domstolar i vattenmäl och 

rättegången i sådana mål liksom i 
frclga om handliiggninRen m· iiren
den vid sådana domstolar gäller 
vad som är föreskrivet om allmän 
domstol, i den mån inte annat följer 
av denna lag eller annan författ
ning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

Pri1posit ionens 

lagji:irs/ag 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 
PROTOKOLL 

39 

vid regeringssammanträde 
1982-03-25 

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande, och statsråden Wikström, 

Friggebo, Dahlgren, Åsling, Söder. Johansson. Wirten. Andersson. Boo. 

Petri, Eliasson, Gustafsson, Elmstedt. Ahrland. Molin 

Föredragande: statsrådet Petri 

Lagrådsremiss med förslag till följdlagstiftning till den nya vattenlagen 

l Inledning 

Regeringen har tidigare denna dag beslutat att genom proposition till 

riksdagen (prop. 1981/82: 130) föreslå en ny vattenlag, en lag om införande 

av den nya vattenlagen samt två nya lagar om inrättande. utvidgning och 
avlysning av allmän farled och allmän hamn resp. allmän flottled. 

Propositionen innehåller inte några förslag till följdändringar i annan 

lagstiftning. 
I sitt slutbetänkande (SOU 1977: 27) Revision av vattenlagen. Del 4. 

Förslag till en ny vattenlag har vattenlags utredningen 1 lagt fram förslag till 
följdlagstiftning till den av utredningen föreslagna nya vattenlagen. Betän
kandet har remissbehandlats. 

Till protokollet i detta ärende bör fogas dels utredningens lagförslag som 

bilaga I. dels en sammanställning av remissyttrandena som bilaga 2. 

Inom justitiedepartementet har upprättats promemorian (Ds Ju 1977: 12) 

Uppföljande. översyn av fastighetsbildningslagstiftningen~. Promemorian 

har rcmissbehandlats. 
Promemorian innehåller bl. a. förslag till ändringar i 7 kap. 2 och 9 §§ 

samt 14 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (1970: 988). Förslagen avser be

handlingen av vattenrättsliga servitut. Till protokollet i detta ärende bör 

fogas dels det nyss nämnda lagförslaget i promemorian som bilaga 3, dels 

en sammanställning av remissyttrandena i nu aktuella delar som bilaga 4. 

1 f. d. regeringsrådet Gösta Dyrssen, ordförande, överinspektören Sven Anders
son, direktören Sture Annevall, överdirektören Jöran Hult. direktören Bengt Sterne 
och föreståndaren. ledamoten av riksdagen Thure Jadestig. 
2 Promemorian har inomjustitiedepar1ementet upprättats av överdirektörcn Helmer 
Wall ner. 
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2 Kortfattad presentation av förslagen 

Förslaget till ny vattenlag i prop. 1981/82: 130 innebiir en genomgripande 

systematisk omarbdning av den gällande vattenlagen ( 1918: 523) (YL) 

samt en förenkling och modernisering av regelsystemet. främst genom att 

gemensamma bestämmelser så långt möjligt införs för de olika slags vat

tenföretag som lagen är tillämplig på. Vidare skärps reglerna om tillstiind 

till utförande av vattenföretag. 

Den nya vattenlagen medför behov av åtskilliga följdändringar i annan 

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

lagen eller till vissa bestämmelser i den. Beträffande vissa lagar behövs det 

ändringar också av andra skäl. 

I prop. 1981/82: 130 har föreslagits vissa ändringar i flottningslagstirt

ningen. Sålunda har de administrativa frågorna om inrättande. utvidgning 

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 vattenlagsutredningen har föreslagit. 

tas in i lagen ( 1919: 426) om flottning i allmän flottled. den s. k. flottningsla

gen. Även vissa andra ändringar bör göras i tlottningslagen. 

Olika förslag rörande behandlingen av vattenrättslig<>. servitut i fastig

hetsbildningssammanhang har lämnats av vattenlagsutn:dningen och i den 

nyss nämnda departementspromemorian. Jag anser all vissa ändringar bör 
göras i fastighetsbildningslagens regler om vattenrättsliga servitut och 

kommer att i specialmotiveringen ange 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. 

nya vattenlagen). Som har förordats i prop. 1981/82: 130 bör lagen 

(1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter göras tillämplig på förvalt
ningen av sådana samfälligheter. I den angivna lagen bör med anledning 

härav vissa bestämmelser om de vattenrättsliga samfälligheterna tas in. 

Vid den nya lagens 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 YL har i prnp. 1981/ 

82: 130 föreslagits att den lagens förvaltningsbestiimmelser i princip skall 

tillämpas även i fortsättningen (se 26 ~lagen om införande av vattenlagen. i 

fortsättningen kallad promulgationslagen). 

Som utredningen har föreslagit och som förordas i prop. 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 stadgats att 

en sådan övergång skall ske i samband med en omprövning enligt 15 kap. 
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15 § nya vattenlagen eller godkännande av en överenskommelse enligt 15 

kap. 16§ samma lag, om kretsen av deltagare eller kostnadsfördelningen 

mellan dem ändras genom omprövningen. Denna regel bör kompletteras 

med en generell möjlighet för deltagarna i gemensamma företag enligt VL 

att besluta om en övergång till förvaltning enligt lagen om förvaltning av 

samfälligheter. 

Vad jag nu har förordat avser sådana gemensamma företag enligt VL 

som har en ordnad förvaltning genom en styrelse och som alltså kan 

förvärva rättigheter 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 diknings

samfälligheter som tillkommit före VL gäller en motsvarande ordning för 

bl. a. företag med högst fem deltagare. Som lantmäteriverket har föreslagit 

i sitt remissyttrande bör lagen om förvaltning av samfälligheter göras 

direkt tillämplig på sådana företag. 

Vid utarbetande av förslagen till följdändringar till den nya vattenlagen 

bör utgångspunkten vara den lydelse som den nya vattenlagen har enligt 

prop. 1981/82: 130. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedepartementet 
upprättats förslag till 

I. 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: 8221, 
7. lag om ändring i lagen ( 1966: 314) om kontinentalsockeln, 

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

9. lag 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 lagen (1976: 997) om vattcnförbund, 

16. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152 ), 
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17. lag om ändring i lagen (1980: 3071 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 bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 5. 

4 Motivering till de särskilda förslagen 

4.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1919: 426) om flottning i allmän 

flottled 

Jag hänvisar till vad som anförts i prop. 1981/82: 130 om allmänna 

flottleder och om förslaget till lag om inrättande, utvidgning och avlysning 

av allmän flottled. 
Enligt 4 § förslaget till lag om inrättande. utvidgning m:h avlysning av 

allmän flottled meddelas beslut enligt den lagen av regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer. dvs. länsstyrelsen. Vattendomsto
larna och särskilda synemän skall alltså inte längre handlägga sådana 

frågor. Detta medför behov av vissa ändringar i förevarande lag. 

I enlighet med vad jag har förordat i avsnitt 2 har vidare vissa bestiim

melser i 6 kap. VL. som inte har fått någon motsvarighet i den nya 

vattenlagen. arbetats in i förevarande lag. 
Flottningslagen har fått ett vidgat tillämpningsområde genom att även 

s. k. buntflottning skall räknas som flottning I se vid I § ). 

I§ 

Vattenlagsutredningen har föreslagit att tlottningslagen skall göras till
lämplig även på s. k. bunttlottning. dvs. framförande av flottgods i sam
manlagda flottar genom bogsering eller liknande. I gällande lag räknas 

bunttlottning som sjöfart och inte som flottning. Förslaget har tillstyrkts av 
Svenska flottledsförbundet och lämnats utan erinran av övriga remissin

stanser. Jag biträder förslaget. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att bogsering av sammanlagda 

buntar annorstädes än i allmän flottled även i fortsättningen räknas som 

sjöfart. 
I förevarande paragraf har uttrycket "låta flottgods löst framflyta .. 

ersatts av "flotta". Härmed avses såväl lösflottning som framförande av 

tlottgods i flottar. buntar eller knippen. Även framförande av flottgods 

inom ringbom omfattas av uttrycket. Med denna utformning av föreva
rande paragraf saknas anledning att bibehålla bestämmelsen i 84 § första 

stycket. enligt vilken med lösflottning skall jämställas flottning av knippen 
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eller mindre buntar eller av flottgods inom ringbom. Denna bestämmelse 

här därför utgått. 
Tvångsrätt för att utföra anordningar som behövs för vattenföretag för 

allmän flottled, inbegripet för buntflottning, kan erhållas med stöd av 8 
kap. I § första stycket 3 förslaget till ny vattenlag. 

2§ 
Paragrafen har ändrats redaktionellt bl. a. med hänsyn till den nya ut

formningen av 1 §. 

4§ 

Paragrafen har ändrats som en följd av att vattendomstolen inte längre 

skall handlägga flottledsfrågor. 

5a§ 

Paragrafen motsvarar 6 kap. 10 § första och andra styckena V L och 
reglerar frågan om vem som skall få utföra de anläggningar som erfordras 
när en allmän flottled skall inrättas. I motsats till utredningsförslaget har en 
motsvarighet till bestämmelsen i 6 kap. 10 § andra stycket andra meningen 

VL tagits med. 

5 b § 

Paragrafen motsvarar i huvudsak 6 kap. 1 J ·§ första och andra styckena 
VL och anger bl. a. vad som skall anses ingå i anläggningskostnaderna för· 

en allmän flottled. 
Anläggningskostnaden bestäms enligt gällande lagstiftning på följande 

sätt. Vattendomstolen gör i samband med beslutet om inrättande av en 
allmän flottled en preliminär uppskattning av anläggningskostnaden. An
läggningskostnaden bestäms slutligt av vattendomstolen först sedan an
läggningarna besiktats enligt 13 kap. I § tredje stycket VL och godkänts 
(se 11 kap. 66 § 3 mom. VL). Om anläggaren eller någon av de flottande är 
missnöjd med beslutet om anläggningskostnadens storlek kan vattendom
stolens beslut överklagas. 

Vattenlagsutredningen har inte närmare angivit hur anläggningskostna
den skall bestämmas efter den nya vattenlagens ikraftträdande. Utredning
en har emellertid såsom ett andra stycke till förevarande paragraf föreslagit 
en bestämmelse om tvist angående anläggningskostnadens storlek. 

Enligt min mening bör efter den nya vattenlagens ikraftträdande länssty

relsen i samband med att en flottled upplåts för allmänt begagnande i ett 
särskilt beslut bestämma storleken av den anläggningskostnad som skall 
fördelas på de flottande. En bestämmelse härom har tagits in i 16 §. 

Anläggaren eller de flottande har då möjlighet att genom talan mot länssty
relsens beslut få frågan om anläggningskostnadens storlek prövad. Någon 
motsvarighet till 5 b § andra stycket i utredningens förslag behövs då inte 
och den bestämmelsen har därför inte fått någon motsvarighet här. 
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5 c § 

Paragrafen motsvarar 6 kap. 24 * YL och innehåller regler om allmänna 

flottleders egendom. 

6 * 
Den möjlighet som nu finns enligt 6 kap. 5 § andra stycket YL att i 

samband med flottledens inrättande bestämma ersättning för flottnings

skada har inte fått någon motsvarighet i den nya vattenlagen eller i föreva

rande lag. Tredje stycket i förevarande paragraf kan därför upphävas. 

7 § 

I paragrafens andra stycke, som är nytt. har införts en motsvarighet till 6 

kap. 18 §första meningen YL om rätt för den som bygger i allmän flottled 

att påkalla bestämmelser om skyddsanordningar. Detta har också föranlett 

en redaktionell ändring i paragrafens första stycke. 

13 § 

Paragrafens andra stycke har ändrats redaktionellt. 

Bestämmelsen i tredje stycket andra meningen om anteckning i vatten

boken har utgått. 

1 stället för hänvisningen till 6 kap. 23 § YL i fjärde stycket har tagits in 

en motsvarighet till nämnda lagrum. Enligt en särskild bestämmelse i 

styckets sista mening skall frågan om ändrade ersättningsbestämmelser 

prövas av vattendomstolen antingen i samband med prövningen av de 

ändrade anordningarna eller föreskrifterna eller efter stämning. 

14 § 

Ändringarna i förevarande paragraf föranleds av att länsstyrelsen över

tar vattendomstolens och synemännens uppgifter vid inrättande och utvid

gande av allmänna flottleder. I förevarande paragraf har dessutom tagits in 

en motsvarighet till 10 kap. 19 §YL. 

16 § 

I enlighet med vad som har anförts vid 5 b § har i förevarande paragraf 

tagits in en bestämmelse om att länsstyrelsen, innan flottleden upplåts till 

allmänt begagnande, skall bestämma storleken av den anläggningskostnad 

som enligt 5 b §skall ersättas av de flottande. Innan beslut härom medde

las bör, liksom f. n., anläggningarna för flottleden ha besiktats. 

17 § 

I andra stycket har föreskriften om skyldighet för länsstyrelsen att 

inhämta yttrande från vattenrättsdomaren och förrättningsmannen tagits 

bort. 
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18 § 

Paragrafen har ändrats som en följd av att vattendomstolen inte längre 

skall handlägga tlottlcdsfrågor. 

20 § 

I paragrafens tredje stycke har andra meningen utgått, eftersom 6 kap. 

14 § VL inte får någon motsvarighet i den nya lagstiftningen. 

21. 22, 28, 37 och 64 §§ 

Paragraferna har ändrats som en följd av att vattendomstolen inte längre 

skall handlägga tlottledsfrågor. 

65 § 

Bestämmelsen i tredje stycket om anteckning i vattenboken har utgått. 

69 § 

Ändringarna i förevarande paragraf innebär att länsstyrelsen övertar 

vattendomstolens uppgift att pröva frågor om barkning av virke som skall 

!lottas. 

70 § 

Bestämmelsen i första stycket andra meningen om skyldighet för tjänste

män vid väg- och vattenbyggnadsdistrikten att under länsstyrelsens över

inseende utöva tillsyn tillämpas inte och har därför tagits bort. 

Hänvisningen i tredje stycket till 13 kap. VL har upphävts. 

79 § 

Ändringen föranleds av att 37 § efter föreslagen ändring bara har ett 
stycke. I enlighet med terminologin i 25 kap. I §brottsbalken har påföljden 

i stadgandet angivits till böter. Endast dagsböter kommer emellertid i fråga 

som brottspåföljd. 

82 § 

Hänvisningen till 6 kap. 27 § YL i första stycket har utgått. 

84 § 

Första stycket har upphävts av skäl som har angetts vid I §. 

84 a § 

Ändringen i första stycket sammanhänger med den ändrade lydelse av 

14 § som nu föreslås och som innebär att ett uttryckligt stadgande an

gående möjligheten att anlita sakkunnigt biträde inte längre finns. 
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Över1<å11gsbestämmelser 

Utredningen har föreslagit en särskild övergångsbestämmelse om att 

vissa äldre bestämmelser om vattendomstol fortfarande skall gälla i fråga 

om beslut som har meddelats före ikraftträdandet av förevarande lagänd

ringar. Enligt min mening behövs det ingen övergångsbestämmelse för att 

så skall bli fallet. Inte heller i övrigt behövs det några särskilda övergångs

bestämmelser. 

4.2 Förslaget till lag om ändring i lagen !1933: 269) om ägofred 

Genom 2 § i den i prop. 1981/82: 130 föreslagna promulgationslagen 

upphävs i princip gällande VL. Denna lags bestämmelser i 3 kap. rörande 

förvaltningen av vattenregleringssamfälligheter m. m. gäller också enligt 

43-45 §§lagen (1933: 269) om ägofred i fråga om förvaltningen av stäng

sel- och betessamfälligheter med flera än två deltagare. I detta samman

hang måste man alltså ta ställning till frågan hur förvaltningen av befintliga 

och eventuellt nytillkommande stängsel- och betessamfälligheter bör ord

nas. Chefen för jordbruksdepartementet har nyligen tillkallat en särskild 

utredare att se över lagstiftningen om ägo fred ( dir. 1981: 61). 1 avbidan på 

resultatet av den översynen anser jag, efter samråd med chefen för jord

bruksdepartementet, det lämpligast att låta VL:s förvaltningsbestämmel

ser gälla beträffande ifrågavarande samfälligheter. Ett stadgande härom 

föreslås infört som 45 a § omedelbart efter nämnda bestämmelser i lagen 

om ägofred. 

4.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1942: 335) om särskilda skyddsåt

gärder för vissa kraftanläggningar m. m. 

12 § 

Hänvisningen i första stycket till VL har ändrats till att gälla den nya 

vattenlagen. 

13 § 

Hänvisningen i första stycket till VL har ersatts av en hänvisning till 

motsvarande bestämmelse i den nya vattenlagen. 

I andra stycket har ordet "vattenbyggnadens" bytts ut mot "vattenan

läggningens" (se I kap. 3 §andra stycket nya vattenlagen). 

4.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1950: 5961 om rätt till fiske 

I 13 kap. 15 § VL finns en hänvisning till 30 och 32 §§ fiskeristadgan 

( 1954: 607) i fråga om straff och andra påföljder för den som överträder 

fiskeförbud som har meddelats i anledning av företag enligt YL eller 

motsvarande äldre lag. 
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I det till lagrådet den 22 januari 1981 remitterade förslaget till ny vatten

lag togs i 21 kap. 1 § femte stycket in en motsvarande hänvisning till straff

och förverkandebestämmelserna i fiskeristadgan. Vid sin granskning av 

förslaget har emellertid lagrådet påpekat att en bestämmelse om ansvar för 
överträdelse av fiskeförbud hör tas upp i lag och inte i fiskeristadgan. 

Skälen härtill är följande. 
Enligt 33 f § lagen ( 1950: 596) om rätt till fiske bemyndigas regeringen 

eller myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om 

fiskets vård och bedrivande. Stadgandet utgör underlag för i fiskeristadgan 

meddelade bestämmelser. I 35 a § lagen om rätt till fiske stadgas straff för 

den som bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 33 f §.i fall som 

anges i sålunda meddelad föreskrift. De i 30 § fiskeristadgan givna bestäm

melserna om ansvar avser i huvudsak brott mot bestämmelser i stadgan. 

Så är emellertid inte fallet med den i paragrafens första stycke under 3. 

upptagna föreskriften om ansvar för brott mot fiskeförbud som meddelats 

för visst område i anledning av företag enligt YL. i den mån fråga inte 

endast är om brott mot ett av länsstyrelsen med tillämpning av fiskeristad

gans 14 §för området meddelat förbud. Något underlag för bestämmelsen 

om ansvar för brott mot fiskeförbud. som tillkom år 1954, finns inte i 

bemyndigandet i lagen om rätt till fiske. Något stöd för att nu i fiskeristad

gan införa ett stadgande om ansvar för den som bryter mot ett av vatten

domstol meddelat fiskeförbud enligt 8 kap. 4 § nya vattenlagen torde enligt 

lagrådet inte föreligga. En bestämmelse om ansvar för överträdelse av 

fiskeförbud bör därför enligt lagrådet upptas i lag. 

En sådan bestämmelse kan enligt lagrådet införas i vattenlagen. Enligt 

lagrådets mening är det emellertid lämpligare att bestämmelsen placeras i 

lagen om rätt till fiske. De i den lagen meddelade bestämmelserna om 

förverkande och beslag kan då bli direkt tillämpliga vid brott mot fiskeför

budet. 
I prop. 1981/82: 130 har jag uttalat att jag biträder lagrådets förslag till 

lagteknisk lösning av förevarande ansvars- och förverkandefrågor. I 21 

kap. 1 § fjärde stycket nya vattenlagen har därför tagits in en erinran om 

bestämmelserna i lagen om rätt till fiske om straff och andra påföljder för 

den som överträder vattenrättsliga fiskeförbud. Efter samråd med chefen 
för jordbruksdepartementet har jag funnit det lämpligt att ta in den ifråga

varande straffbestämmelsen som punkt 2 i första stycket av 35 a § föreva

rande lag. medan den nuvarande straffbestämmelsen i stadgandet~ första 

stycke upptas som punkt I. Dessutom föreslås några redaktionella jämk

ningar i paragrafen. 

Regeringen har den 24 februari 1982 beslutat om en ny fiskeriförordning 

(1982: 126) som bl. a. ersätter den nuvarande fiskeristadgan. Förordningen 

träder i kraft den I juli 1982 och samtidigt upphör fiskeristadgan i princip 

att gälla. Fiskeriförordningen innehåller inte någon motsvarighet till an

svarsbestämmelserna i fiskeristadgan rörande brott mot fiskeförbud enligt 

YL. 
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4.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1962: 627) om vissa åtgärder för 

utnyttjande av vattenkraft vid krig m. m. 

I§ 

I paragrafen har ordet "Konungen" bytts ut mot "regeringen". 

2§ 

Hänvisningarna i paragrafen till VL har ersatts av hänvisningar till 

motsvarande bestämmelser i den nya vattenlagen. Dessutom har paragra
fen anpassats till terminologin i den nya vattenlagen. Jag hänvisar till vad 

som i prop. 1981/82: 130 har anförts om uttrycket "vattenreglering" (se I 

kap. 4 § nya vattenlagen). 

Hänvisningen i paragrafen till VL har ersatts av en hänvisning till den 

nya vattenlagen. 

5§ 

Enligt paragrafen skall bestämmelserna i 2 kap. 3 §första stycket VL om 
prövning av en vattenbyggnads ekonomiska tillåtlighet inte tillämpas på 

vattenföretag enligt förevarande lag. Id.en nya vattenlagen har VL:s detal

jerade ekonomiska tillåtlighetsregel ersatts av den mera allmänt hållna 
bestämmelsen i 3 kap. 4 § om en samhällsekonomisk tillåtlighetsbedöm

ning. Enligt den bestämmelsen får ett vattenföretag komma till stånd 

endast om fördelarna från allmän och enskild synpunkt av företaget över
väger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av det. 

Enligt 2 § förevarande lag får tillstånd enligt lagen lämnas till ett vatten
företag m. m., om detta prövas ur allmän synpunkt medföra fördelar, som 
väsentligt överväger olägenheterna. Denna prövning motsvarar alltså i 
huvudsak den som skall göras enligt 3 kap. 4 § nya vattenlagen. Något 
behov av undantagsbestämmelsen i 5 § förevarande lag föreligger därför 

inte. Den föreslås alltså upphävd. 

6§ 

Hänvisningarna i första stycket till VL har ändrats till att avse motsva

n\nde bestämmelser i den nya vattenlagen. 

Den nuvarande bestämmelsen i andra stycket. som möjliggör förvaltning 

av ett vattenregleringsföretag med flera än två deltagare genom någon av 

deltagarna i stället för en styrelse, har ersatts av en allmän hänvisning till 

lagen om förvaltning av samfälligheter. Det får alltså ankomma på delta

garna själva att bestämma huruvida förvaltningen skall ordnas genom 
delägarförvaltning eller föreningsförvaltning. 
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7§ 

Hänvisningarna till YL i förevarande paragraf har ändrats till att avse 

motsvarande bestämmelser i den nya vattenlagen. I J("ir.1·1a stvckct har 

dessutom ordet "Konungen" bytts ut mot "'regeringen"'. 

Enligt paragrafens andra stycke skall någon utomproccssucll förberedel

se inte äga rum i fråga om företaget enligt förevarande lag. Det nuvarande 

undantaget i 14 §från skyldigheten att i ansökan om tillstånd till vattenföre

taget redovisa vad som har förekommit vid sådan förberedelse har tagits in 

i förevarande stadgande. 14 §kan därför upphävas. 

8§ 

I andra stycket i förevarande paragraf görs f. n. ett undantag frän regeln i 

2 kap. 15 § VL om skyldighet för den som begagnar en annans vattenbygg

nad att gottgöra ägaren en skälig andel av byggnadens värde i befintligt 

skick samt att ta del i kostnaden för dess framtida underhåll. I stället skall 

skälig ersiittning ges för begagnandet av byggnaden. 

Enligt 8 kap. 2 § andra stycket nya vattenlagen. som ersätter 2 kap. 15 § 

VL, skall den som ges rätt att använda en vattenanläggning ge anläggning

ens ägare en skälig ersättning för rätten att använda anläggningen. Den 

nuvarande särregleringen för företag som omfattas av förevarande lag 

behövs inte längre. Andra stycket i förevarande paragraf föresWs därför 

upphävt. 

9§ 

Hänvisningarna i paragrafen till YL har ersatts av hiinvisningar till 

motsvarande stadganden i den nya vattenlagen. Genom den tillagda hän

visningen till 13 kap. 49 § femte stycket nya vattenlagen undantas ocks{1 

uppskjutna ersättningsanspråk enligt förevarande lag från preskriptionsla
gens ( 1981: 1301 bestämmelser. 

12§ 

Hänvisningarna i paragrafen till YL har ersatts av hänvisningar till 

motsvarande bestämmelser i den nya vattenlagen. Eftersom beniimningen 

"vattenrättsdomaren" inte förekommer i den nya vattenlagen har denna 
benämning också här bytts ut mot "'vattendomstolen" (se 13 kap. 3 och 

4 §§ nya vattenlagen). 

14§ 

Som jag har anfört vid 7 § har en motsvarighet till stadgandet tagits in i 

andra stycket av nämnda paragraf. 14 *föreslås därför upphävd. 

15 § 

Hänvisningen i paragrafen till 11 kap. 3(!* första stycket YL har ersatts 

av en hänvisning till motsvarande bestämmelse i 4 kap. 5 § andra stycket 

4 Rik.~dagcn 1982183. I s11111/. Nr ](i 

Lagr.ldsrc111iss 



Prop. 1982/83: 26 50 

nya vattenlagen. Paragrafens tillämpningsområde har dessutom vidgats till 

att också omfatta fall som avses i 4 kap. 5 §tredje stycket nya vattenlagen, 

dvs. ansökningar om rätt att använda annans vattenanläggning. 

I första stycket har benämningen "vattenrättsdomaren" bytts ut mot 

"vattendomstolen" (jfr motiveringen till IHJ. 

Hänvisningarna i andra stycket till vissa bestämmelser i 11 kap. YL om 

processuella frister har ersatts av hänvisningar till motsvarande stadgan

den i 13 kap. nya vattenlagen som fortfarande innehåller bestämmelser om 

frister. 

17 § 

Enligt 11 kap. 46 § första stycket YL får vattenrättsdomaren i bråd

skande fall medge att åtgärder för ett vattenföretag vidtas provisoriskt. 

Denna befogenhet gäller enligtjorsta stycket i förevarande paragraf också 

åtgärder för företag enligt förevarande lag. 

I den nya vattenlagen finns en motsvarande möjlighet för ensamdomare 

att medge brådskande, provisoriska åtgärder endast när det gäller skade

förebyggande eller ~kademinskande åtgärder (se 13 kap. 34 §nya vattenla

gen). Beträffande företag som avses i förevarande lag bör emellertid den 

nuvarande befogenheten finns kvar. Första stycket har utformats i enlighet 

härmed. 

Som framgår av 19 § är sökanden skyldig att ställa säkerhet för den 

ersättning som kan komma att utgå på grund av medgivna provisoriska 
åtgärder och som inte skall betalas i förväg. 

Hänvisningen till YL i andra stycket i förevarande paragraf har ändrats 

till att avse motsvarande bestämmelse i den nya vattenlagen. "Vattenrätts
domaren" har bytts ut mot "vattendomstolen". Vid handläggningen av 

frågor enligt denna paragraf är vattendomstolen domför med endast ord fri
randen. 

Tredje stycket har lagts till för att överensstämmelse skall uppnås med 

vad som föreskrivs i 13 kap. 34 * nya vattenlagen om provisoriska skade

förebyggande eller skademinskande åtgärder. 

18§ 

Första stycket har ändrats redaktionellt, v·arvid bl. a. uttrycket "Ko

nungen" har bytts ut mot "regeringen". 

Hänvisningen till YL i andra stycket har ändrats till att avse motsvaran

de bestämmelse i den nya vattenlagen. 

19§ 

Hänvisningarna i paragrafen till YL har ersatts av hänvisningar till 

motsvarande bestämmelser i den nya vattenlagen. 
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20§ 

I paragrafen stadgas f. n. att s. k. domstolsavgifter enligt 11 kap. 95 §YL 

inte skall utgå i mål som avses i förevarande lag. Den nya vattenlagen 

innehåller inte någon motsvarighet till domstolsavgifter. Undantagsregeln i 

förevarande paragraf behövs därför inte. Den föreslås upphävd. 

4.6 Förslaget till lag om ändring i naturvårdslagen (1964: 822) 

Hänvisningarna i 16. 18 och 20 §§ naturvårdslagen ( 1964: 822) till YL har 

ersatts av hänvisningar till den nya vattenlagen. 

4. 7 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1966: 3141 om kontinentalsockeln 

Undantaget i 10 § lagen ( 1966: 314) om kontinentalsockeln avseende YL 

har ändrats till att avse den nya vattenlagen. 

4.8 forslaget till lag om ändring i milj(iskyddslagen ( 1969: 387) 

I§ 

I enlighet med vad som har förordats i prop. 1981/82: 130 (se I kap. H 
första stycket punkt I nya vattenlagen) har i första stycket punkterna I och 

2 i förevarande paragraf undantag gjorts från miljöskyddslagens ( 1969: 387) 

tillämpningsområde för sådana utsläppsåtgärder och annan markanvänd· 

ning m. m. som utgör vattenföretag enligt den nya vattenlagen. 

H 
Tredje stycket i förevarande paragraf innehåller f. n. en erinran om att 

det i VL finns bestämmelser om byggande i vatten för att motverka 

vattenförorening och om ianspråktagande av mark för ledning eller annan 

anläggning för avloppsvatten. Sil.dana bestämmelser finns i 8 kap. YL. 

Den nya vattenlagen innehåller inte, bortsett från bestämmelserna i 5 

kap. 5-8 §§om kombinerade markavvattnings- och avloppsföretag, några 

tvångsrättsregler om rätt att ta i anspråk annans mark för ledningar eller 

andra anläggningar för avloppsvatten. Sådan tvångsrätt får alltså utverkas 

med stöd av annan lagstiftning, t. ex. expropriationslagen ( 1972: 719) eller 

ledningsrättslagen ( 1973: 1144). 

Den nya vattenlagen innehåller däremot vissa bestämmelser om vatten

företag för att motverka förorening genom avlopps vatten (se t. ex. 2 kap. 

4 ~ punkt 5 och 8 kap. I § första stycket punkt 5 I. Jag anser emellertid att en 

hänvisning till sådana bestämmelser inte behövs i miljöskyddslagen. 

På grund av det anförda har tredje stycket föreslagits upphävt. 
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4.9 Förslaget till lag om ändring i jordabalken 

I kap. 6~ 

Hänvisningen i paragrafen till VL har ändrats till att avse motsvarande 

stadgande i den nya vattenlagen. 

9 kap. 33 § 

I enlighet med terminologin i d.en nya vattenlagen har uttrycket "torr

läggning av mark" bytts ut mot "markavvattning" och hänvisningen till 

VL har ändrats till den nya vattenlagen. I en övergångsbestämmelse anges 

dock att paragrafen fortfarande gäller i fall dåjordägaren utgivit ersättning 

för torrläggning av mark enligt VL. Dessutom har hänvisningen till lagen 

(1939: 608) om enskilda vägar kompletterats med en hänvisning till anlägg

ningslagen ( 1973: 1149). 

4.10 Förslaget till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970: 988) 

Som jag har anfört i avsnitt 2 har olika förslag lämnats rörande behand

lingen av vattenrättsliga servitut i fastighetsbildningssammanhang av vat

tenlagsutredningen och i departementspromemorian Ds Ju 1977: 12. 
I det följande föreslås ändringar i ett antal bestämmelser i fastighetsbild

ningslagen (1970: 988. FBL) som reglerar förhållandet mellan denna lag 

och den vattenrättsliga lagstiftningen. Ändringar föreslås sålunda när det 

gäller möjligheterna att genom fastighetsreglering bilda. ändra och upphä

va vattenrättsliga servitut (7 kap. 2 och 9 ** l. möjligheterna att besluta om 
vattenföretag såsom gemensamt arbete <9 kap. I *l samt möjligheterna att 

genom fastighetsbestämning pröva beståndet och omfånget av vatlenrätts

liga servitut ( 14 kap. I * ). De föreslagna ändringarna innebär i huvudsak en 

vidgning av fastighetsbildningsmyndighetens möjligheter att behandla vat

tenrättsliga frågor. 

Jag vill nämna att fastighetsbildningsutredningen (Ju 1979: 11). som till

sattes i slutet av år 1979, överväger frågor om rättighetsåtgärder på grund

val av förslag till ändringar i bl. a. 7 kap. FBL som har lagts fram i den nyss 

nämnda departementspromemorian. Utredningens uppdrag omfattar dock 

inte frågan om avgränsningen mellan FBL och vattenlagen (se 1980 års 

kommitteberättelse del Ils. 103). 

7 kap. 2 § 

Servitut som arser skogsfång eller rätt att dra ledning enligt lednings
rättslagen ( 1973: 1144) får inte bildas genom fastighetsreglering. 

Servitut som kan upplåtas enligt 8 kap. I .~ rntten/agen I 1982:000) får 
bildas genom .fastighetsreglering. Andra serl'itut som kan upp/Il tas enligt 
vatten/agen får inte.bildas genom fastighetsreglering. 

Serl"itut, som kan upplåtas efter prörning 1·id särskild fiirriittning i 
andra fall iin som ange.~ i första och andra styckena. fi"1r bildas genom 
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fi1Stigl11:t.in'g/ering endast om ät,::iirden sker i samband med en annan 
fastighetsbildnillRSåtgiird och iir m· betydelse fiir denna. 

Första - tredje styckena gäller inte servitut som avser aF!opps/ed11i11R 
.för en fastiRhet eller ledning för vatten till husbehovsförbrukning. · 

Departementsji'irs/aget: Innebär utvidgade möjligheter att tillskapa vat

tenrättsliga servitut genom fastighetsreglering. 

Gällande rätt: Paragrafen innehåller bestämmelser som innebär att möj

ligheten att bilda vissa former av servitut genom fastighetsreglering be

gränsas. Enligt andra stycket gäller bl. a. att servitut som kan upplåtas 

enligt YL får bildas genom fastighetsreglering endast om iitgärden sker i 

samband med en annan fastighetsbildningsåtgärd och är av betydelse för 

denna. I fråga om servitut enligt 2-6 kap. YL fordras dessutom att den 

tjänande fastighetens ägare inte motsätter sig åtgärden. 

Mot il' till gällande riitt: "Kommitten anser att man alltid bör sträva efter 

största möjliga enhetlighet med avseende på de materiella förutsättningar

na att bilda servitut för att tillgodose samma eller likartade ändamål. 

Detsamma gäller om den formella handläggningen av likartade servituts

frågor. Helt fristående servitutsåtgärder hör därför inte tillåtas enligt fas

tighetsbildningslagen. om de kan genomföras med stöd av annan. särskilt 

för ändamålet tillkommen lagstiftning. - - - Med hänsyn till den speciella 

sakkunskap vattendomstolarna besitter pä detta område är det inte lämp

ligt med förrättningsprövning i annat foll än då ägaren till den fastighet som 

skall belastas av servitutet underkastar sig åtgärden. - - - Beträffande de 

i 7 och 8 kap. YL behandlade servituten för torrläggning och avledande av 

avloppsvatten kan det dock inte undvikas att de fastighetsbildande myn

digheterna får befogenhet att - oberoende av fastighetsägarnas frivilliga 

medverkan - i anslutning till fastighetsbildning tillskapa servitut. En an

nan ordning skulle nämligen i alltför hög grad komplicera handläggningen 

av sådana inte sällan förekommande fastighetsregleringar som förutsätter 

en samtidig lösning av torrläggnings- eller avloppsfrågor." ( Prop. 1969: 128 

s. B 549 f.J 
Vatten/ag.rntredni11gen.1· fiirs/ag: Ett absolut förhud att gt:nom fastig

hetsreglering bilda sådana servitut som kan upplåtas enligt den nya vatten

lagen. 

Motil': "YL-förslaget medger inte någon uppdelning av vattenrättsliga 

servitut i två olika grupper. Redan häri ligger ett visst hinder mot att 

behålla FBL:s nuvarande ordning. Därtill kommer att servitut enligt nuva

rande 7 och 8 kap. YL ingalunda kan anses oviktiga för de vattenrättsliga 

intressena. De vidgade kraven beträffande förprövning enligt YL-förslaget 

av markavvattning innebär också en skärpning av gällande ordning på 

detta område. - Med samma grundsyn som kommit till uttryck i förarbe

tena på FBL finner utredningen det vara väl förenligt att vattenrättsliga 

servitut. dvs. de särskilda tvångsrätterna enligt 9 kap. YL-förslaget. inte 

bör kunna bildas vid fastighetsbildningsförrättning." (SOU 1977: 27 s. 427) 
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Promemorian: Möjlighet att i fristående fastighctsregleringsförrättningar 

inrätta vattenlagsservitut. utom n~ir det gäller servitut avseende rätt att 

utnyttja vatten för vattenkraft. rätt att utnyttja mark för uppdiimning eller 

rätt till vattentäkt för orts vattenförsörjning eller i industriellt syfte. 

Motir: Det bör vara helt fritt att genom fastighetsreglering bilda servitut 

som avser de egentliga fastighetsintressena. Rättigheter för ett mera vid

sträckt samhällsintresse bör dock instiftas och behandlas enligt annan 

lagstiftning. 

Remissyttranden: Nuvarande kompetensgräns är sv{irförståelig. Vatten

lagsutredningens restriktiva hållning avvisas. Det finns enligt sä gott som 

samtliga remisinstanser ett behov av att kunna upplåta vattenriittsliga 

servitut vid fastighetsregleringsförrättning. Flertalet remissinstanser anser 

att promemorians förslag till utformning av bestämmelsen kan vara ett 

tänkbart alternativ. 

Skäl }i:ir departementsj{"irslaget: I likhet med flertalet remissinstanser 

anser jag att det bör vara möjligt att i viss utsträckning bilda vattenrättsser

vitut genom fastighetsreglering. 

Samtliga remissinstanser förutsätter att möjlighete_n att bilda vattenriitts

liga servitut genom fastighetsreglcring skall begränsas så att inte alla 

former av sådana servitut skall kunna bildas. I llertalet fall hänvisas till 

promemorieförslaget såsom en tänkbar begränsning. 

När det gäller promemorians förslag till avgränsning delar jag uppfatt

ningen att rätt att utnyllja vattenkraft och att utnyttj:.1 mark för uppdäm

ning inte bör få upplåtas i form av fastighetsbildningsscrvitut. Den tredje 

begränsningen avseende bl. a. rätt till vattentäkt för industriellt syfte anser 

jag däremot inte berättigad. Denna servitutsform regleras inte i VL och 

någon begränsning i r~itten att hilda ett sådant servitut följer sålunda f. n. 

inte av förevarande paragraf. Enligt den nya vattenlagen fordras att den 

som vill utföra en vattentäkt för industriell vattenförsö1jning måste ha 

rådigheten över det vatten där bortlcdningspunkten är belägen. med:.m 

något motsvarande krav inte stiills upp i fråga om vattentäkter för kommu

nal vattenförsö1jning !se 2 kap. 4 ~ 2 nya vattenlagenl. 

Något behov av att tillskapa servitut genom fastighetsreglering för det 

kommunala vattenförsörjningsintresset finns pä grund av det anförda i och 

för sig inte. Däremot kan den grundläggande rådigheten för en industriell 

vattentäkt inte tillskapas enligt den nya vattenlagen. Enligt min mening hör 

därför nuvarande möjlighet att genom ett fastighetsbildningsscrvitut tillför

säkra en industrifastighet vatten finnas kvar. 

I sistnämnda avseende är gränsdragningen i promemorian sålunda för 

snäv. I övrigt ger promemorieförslaget enligt min mening alltför vid

sträckta möjligheter att tillgripa fastighetsreglcring i stiillet för vattenrätts

lig prövning. Jag anser därför att gränsdragningen bör bestämmas på annat 

sätt än enligt promemorieförslaget. Stockholms tingsrätt har föreslagit att 

sådana servitut som inverkar menligt på vattenförhållandena eller på ett 
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vattenföretag inte skall få bildas genom fastighetsreglering. Även denna 

gränsdragning är enligt min mening för vid. Samtidigt bör det förhållandet 

att ett servitut kommer att användas på ett sätt som inverkar på vattenför

hållandena inte självklart omöjliggöra att det bildas av fastighetsbildnings

myndighet. Frågan om inverkan på vattenförhållandena kan ju prövas i ett 

efterföljande vattenmål. 

I FBL bör anges vilka vattenlagsservitut som skall kunna bildas genom 

fastighctsreglering. Det är i huvudsak följande servitutsformer enligt den 

nya vattenlagen som kan komma i fråga. Rätt att . ta i anspdk annans 

vattenkraft (2 kap. 7 och 8 ** ), rätt till avlopp genom väg (5 kap. 11 * ). rätt 

att för vattenföretag ta i anspråk mark m. m. (8 kap. I * ), rätt att anviinda 

annans anläggning i vatten (8 kap. 2 * ). rätt att lägga upp rensmassor (8 

kap. 3 § ). fiskcförbud (8 kap. 4 * ). Därtill kommer den generella rätten att 

efter tillstånd till vattenföretag genom inverkan på vattenförhilllandena 

skada motstående intressen. 

Av ovannämnda tvångsrätter gäller 5 kap. 11 * och 8 kap. 3 * utan 

särskilt förordnande av myndighet och behöver sålunda inte tas upp här. 

Enligt min mening bör såväl rätten att ta i anspråk annans vattenkraft som 

den generella rätten att skada motstående intressen kunna upplätas endast 

enligt vattenlagen. Detsamma bör giilla rätt att anviinda annans anläggning 

i vatten och fiskeförbud. Dessa tvångsrätter av specifikt vattenrättslig art 

torde sällan eller aldrig aktualiseras i samband med fastighetsbildning. En 

särskild form av servitut, som inte har berörts ovan. är skyddsområdesbe

stiimmelser enligt 19 kap. nya vattenlagen. Denna form av servitut bör 

självfallet inte kunna tillskapas genom fastighetsreglering. Återstår alltså 

tvångsrätter enligt 8 kap. I * nya vattenlagen. En sådan tvftngsriitt torde 

vara den som i det helt övervägande antalet fall blir aktuell i samband med 

fastighetsbildning. Det kan gälla ianspråkstagande av mark för båt- och 

badplatser såsom skadeförebyggande åtgärder i samband med vattenföre

tag eller för diken i samband med rationaliseringar av fastighetsbestiindet. 

Jag anser alltså att förhållandet mellan FBL och den nya vattenlagen hör 

bestämmas så att servitut som kan upplåtas enligt 8 kap. I ~ nya vattenla

gen får bildas genom fastighetsreglering. Andra servitut enligt vattenlagen 

bör inte rå upplåtas enligt FBL. 

F. n. gäller enligt 7 kap. 2 *andra stycket FBL att vattenlagsservitut får 

bildas genom fastighetsreglering endast om det sker i samband med annan 

fastighetsbildningsåtgärd och servitutet är av betydelse för denna. Enligt 

min mening bör denna begränsning inte bibehållas. Fastighetsreglcring 

torde normalt vara ett snabbare och enklare förfarande att bilda servitut än 

ett förfarande vid vattendomstol. Ett servitut som bildas vid fastighetsreg

lering gäller också utan vidare mot ny ägare av den tjänande fastigheten. 

Detta är också fallet när ett servitut tillskapas genom vattendomstolens 

dom i ett ansökningsmål. Denna verkan inträder däremot inte niir ett 

servitut tillskapas genom en dom i ett stämningsmfö. Med hänsyn till de 
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fördelar som sålunda är förenade med fastighetsregleringsförfarandet an

ser jag att det bör kunna användas även i de fall ett vattenlagsservitut skall 

bildas utan samband med annan fastighetsbildningsåtgärd. 

Den nuvarande begränsningen till fall där ägaren av den tjänande fastig

heten ger sitt medgivande behövs inte enligt min mening. Fastighctsbild

ningsmyndigheten torde. bl. a. genom möjligheten att anlita sakkunnig. i de 

llesta fall besitta tillräcklig sakkunskap för att även i tvi stiga fall få bilda 

servitut. Dessutom kan fastighetsbildningsbeslutet överklagas. Att såsom 

Stockholms tingsrätt föreslagit begränsa rätten att bilda servitut enligt 

FBL till sådana som inte inverkar menligt på vattenförhållandena eller pä 

ett vattenföretag är som jag tidigare har anfört inte heller lämpligt. 

Vad jag sålunda har anfört föranleder att förevarande paragraf far föl

jande innehåll. 

Fiirsta stycket innehåller ett generellt förbud att genom fastighetsregle

ring bilda skogsfängsscrvitut eller ledningsrätt som kan upplåtas enligt 

ledningsrättslagen. Det undantag som i sistnämnda hiinsecnde nu görs för 

avloppsledning för en fastighet har förts över till tjärde stycket. 

A11dra stycket reglerar förhållandet till vattenlagen pil det sätt som 

framgår av vad jag nyss har anfört. 

I tredje stycket regleras rätten att genom fastighetsreglcring bilda servi

tut som kan upplåtas vid förrättning enligt andra lagar än ledningsrättsla

gen och vattenlagen. Förslaget innebär i. detta avseende ingen iindring i 

förhållande till gällande rätt. 

Enligt.f]iirde stycket skall första-tredje styckena inte tillämpas beträf

fande servitut som avser avloppsledning för en fastighet eller vattenledning 

för husbchovsförbrukning. Motsvarande bestiimmelser om undantag finns 

f. n. när det gäller avloppsledning i första stycket och niir det gäller vatten

ledning i tredje stycket. 

7 kap. 9 * 
Sen·itl//. som har tillkommit med stiid m· 8 kap. I ~ 1·atte11/age11 

I 1982: 000) eller 111otn·an111de iildre hestiimmelser. jllr iindrns dia 11pphii-
1·as ge110111 fastighetsreg/eri11g. A11dra se1Tit11t s11111 har tillko111111it med 
stiid m· milen/agen eller mot.1·1·ara1ule iildrc lagst(ft11i11g .fi/r inte iindras 
eller 11pphiil'l1.1· ge110111.f{1stighetsregleri11g. 

Sen·itut. som har tillkommit enligt lagst(ft11i11ge11 0111 iigo(red eller en
skilda 1·ägar eller enligt 1111/iiggni11gslage11(1973:1149) eller mot.1·1·arande 
iildre /agst(ft11i11g, .filr ii11dra.1 eller 11pphiil'as genom .fi1.1·tighetsreglcring 
endast 0111 åtgärden sker i samband med l'n 111111w1 .fi1.1·tighetshildningsät
giird och iir m· hetydelse j('ir denna. 

Dcpartenu'nt.1:fi'irslaget: Innebär vidgade möjligheter att ändra och upp

häva vattenrättsliga servitut genom fastighctsreglering. 

Gällande rätt: Paragrafen innehäller bestämmelser om inskriinkning i 

möjligheten att genom fastighetsreglering ändra eller upphäva vissa former 

av servitut. Enligt första meningen gäller ett ahsolut förbud att genom 
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fastighetsreglering ändra eller upphäva servitut som har bildats enligt 2-6 

kap. VL. Enligt andra meningen gäller bl. a. att servitut enligt 7 eller 8 kap. 

VL får ändras och upphävas genom fastighctsreglcring, om åtgärden sker i 

samband med en annan fastighetsbildningsåtgärd och är av betydelse för 

denna. 

Motil' till t::ällande riitt: "De servitut som bildats med stöd av VL eller 

dessförinnan gällande vattenrättsliga lagstiftning lämpar sig enligt kommit

ten uppenbarligen inte för behandling vid förrättning enligt fastighetsbild

ningslagcn. Ett uttryckligt förbud att ändra eller upphiiva dessa servitut 

enligt bestämmelserna i detta kapitel är därför motiverat. Sådana servitut 

som avses i 7 och 8 kap. VL intar emellertid en särställning dels genom att 

de i stor utsträckning inverkar på möjligheterna att ändra fastighetsindel

ningen eller vidta andra fastighetsbildande åtgärder, dels genom att de utan 

egentliga olägenheter för de vattenrättsliga intressena torde kunna tas upp 

till behandling vid fastighetsbildningsförrättning. Enligt bestämmelsen i 2 * 
kan sådant servitut också - utan medgivande av den tjänande fastighetens 

ägare - nybildas i samband med vissa fastighetsbildningsåtgärder. Rät

tigheten bör då även kunna ändras och upphävas i samma ordning.·· (Prop. 

1969: 128 s. B 566.) 

Vattenlagsutredningens förslag: Ändring av vattenlagsservitut får ske 

genom fastighetsreglering i samband med annan fastighetsbildningsåtgärd 

om ändringen är av betydelse för denna. Upphävande av vattenlagsservi

tut får inte ske genom fastighetsreglering. 

Motir: Ändringsreglcrna i 7 kap. 3-5 ** FBL präglas av restriktivitet -

ändring får sålunda inte i nämnvärd mån minska eller öka scrvitutsbelast

ningen. Med hänsyn bl. a. till institutets begränsade räckvidd och <lä det 

ibland kan föreligga praktiskt behov av att i samband med annan fastig

hctsbildningsåtgärd genomföra mindre justeringar av vattenrättsliga servi

tut, bör möjlighet till ändring genom fastighetsrcglcring införas. - I fråga 

om den mer ingripande åtgärden att upphäva servitut gör sig samma 

överväganden gällande som vid bildande av servitut. Upphävande av 

vattenlagsservitut bör sålunda inte i något fall få ske enligt FBL. 

Promemorian: Servitut avseende rätt att utnyttja vatten för vattenkraft, 

rätt att utnyttja mark för uppdämning eller riitt till vattentäkt för orts 

vattenförsörjning eller i industriellt syfte får inte ändras eller upphävas 

genom fastighctsreglering. om servitutet tillkommit enligt lagstiftningen 

om byggande i vatten. I övrigt får vattcnlagsservitut ändras och upphävas 

genom fastighetsrcglering. 

Motii': Se vid 7 kap. 2 §. 

Remissyttranden: Bl. a. Stockholms tingsrätt och Svenska kraftverks

föreningen anser att det bör finnas möjlighet att upphäva vattenlagsservitut 

genom fastighetsreglering. Tingsrätten hänvisar bl. a. till att det bör vara 

möjligt att upphäva rätt till avläggsplatser som blivit onödiga sedan flott

ningen nedlagts. Enligt kraftverksförcningen hindrar utredningens förslag 
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önskvärda åtgärder med servitut som tillkommit för skadeförebyggande 

åtgärder. Sådana servitut bör enligt föreningen få upphävas med tillämp

ning av FBL. 

Skäl för departements.förslaget: Jag anser att bäde ändring och upphä

vande av vattenlagsservitut bör kunna ske genom fastighetsreglcring. På 

samma sätt som niir det gäller bildande av servitut bör denna möjlighet 

dock inte stå till buds när det gäller alla former av vattenrättsliga servitut. 

Det torde även här i de allra flesta fall vara tvångsrätter enligt 8 kap. I ~ 

nya vattenlagen eller motsvarande äldre bestämmelser som blir aktuella 

för ändring eller upphävande i fastighetsbildningssammanhang. Endast 

dessa typer av tvångsrätt bör fä behandlas enligt fBL. Av skäl som jag 

anfört vid 7 kap. 2 ~bör den nuvarande begränsningen till fall då servituts

åtgärden sker i samband med annan fastighetsbildningsåtgärd och är av 

betydelse för denna inte bibehållas. Jag anser inte heller att det är erforder

ligt att införa några begränsningar när det giiller inverkan på vattenförhål

landena eller på vattenföretag. De restriktioner som giiller i fråga om 

ändring och upphävande av servitut i 7 kap. FBL utgör också en garanti 

mot en alltför långtgående tillämpning. 

Det anförda har föranlett att förevarande paragraf har delats upp i tvä 

stycken. I fi"irsta stycket regleras frågan om ändring och upphävande av 

vattenlagsservitut i enlighet med vad jag nu har anfört. 

Bestämmelsen om servitut enligt lagstiftningen om ägofred eller enskilda 

vägar eller enligt anläggningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser 

har brutits ut till ett nytt andra stycke som inte innebär någon ändring av 

gällande rätt. 

9 kap. I ~ 

Anläggningsarbete eller liknande åtgärd skall efter beslut av fastighds
bildningsmyndigheten verkställas under förrättningen som ett för sak
ägarna gemensamt arbete enligt denna lag. om det främjar fastighetsrcgle
ringens syfte och arbetet i:j lämpligen bör ombesörjas av enskild sakägare. 

Beslut enligt första stycket får inte avse företag som skulle viisentligt 
ändra arten och omfattningen av regleringen eller andra 1·atte11j("iretag iin 
.wldt1na mt1rkc11·1·t1tt11in1:sfi'iretag fi'ir l'i/ka tillständsp/ikt fi:ireligger enbart 
på grund m· 4 kt1p. 2 .~andra stycket 1·attenlt1ge11 ( 1982:000). 

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

Departementsf<"Jrslaget: Innebär att det fortfarande blir möjligt att vid 

fastighdsreglering besluta om markavvattning som gemensamt arbete. 

Gällande riitt: Paragrafen innehåller bestämmelser om fastighetsbild

ningsmyndighetens möjligheter att i samband med fastighetsreglering be

sluta om s. k. gemensamma arbeten. Enligt andra stycket gäller bl. a. ett 

förbud att besluta om andra företag enligt YL iin dikning. 
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Motiv till gällande rätt: "Vid avgörande av vilka företag (enligt VU som 

skall kunna behandlas på detta sätt synes VL:s regler om skyldighet att 

inhämta besked från vattendomstol om ett företags tillåtlighet böra vara 

vägledande. - - - I fråga om vattenavledning och in vallning föreskrivs en 

långtgående förprövningsskyldighet, och ett vid syneförrättning avgivet 

utlåtande angående sådant företag skall i stor utsträckning underställas 

vattendomstolens prövning. I fråga om dikning föreligger däremot förpröv

ningsskyldighet endast när överenskommelse inte kan träffas. - - - På 

grund av vad som sålunda gäller om skyldighet att till vattendomstol 

hänskjuta prövning av torrläggning synes det inte böra komma i fråga att 

låta vare sig invallningar, vattenavledningar eller med vattenavledningar 

likställda avdikningar handläggas som rena fastighetsrcgleringsåtgärdcr. 

Däremot torde övrig dikning utan olägenhet från allmän synpunkt _kunna 

tas upp och avgöras under fastighetsreglering." (Prop. 1969: 128 s. 8 620 

f.) 

Vatten/ags11tredni11ge11s förslag: Fastighctshildningsmyndigheten får 

inte besluta om företag enligt vattenlagen såsom gemensamt arbete. 

Motir: I enlighet med de strängare förprövningskraven för dikning bör 

möjligheten att besluta om dikning såsom gemensamt arbete inte kvarstå. 

Remissyttrandena: Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt anser att skäl 

saknas att ändra 9 kap. I * FBL. Lantmäteriverket anser att alla typer av 

markavvattning bör kunna utföras som gemensamt arbete. 

Skiil j("ir departemem.1fiirs/aget: Fastighetsbildningsmyndighetens möj

ligheter att i samband med fastighetsreglering besluta om dikning som 

gemensamt arbete innebär en betydande rationaliseringsvinst och syste

met bör därför enligt min mening bibehållas. Med hänsyn till den skärpning 

av tillståndsplikten som sker i den nya vattenlagen måste avgränsningen av 

de företag som skall få behandlas enligt reglerna om gemensamma arbeten 

göras annorlunda än nu. Bestämmelserna om tillståndsplikt i 4 kap. 2 §nya 

vattenlagen innebiir i fråga om markavvattningsfön:tag i allmänhet att 

tillstiindsplikt föreligger dels, enligt första stycket, om det inte är uppen

bart att föret·,i:;ct inte skadar motstående allmänna eller enskilda intressen, 

dels. enligt andra stycket, om särskild tvångsrätt enligt 8 kap. I eller 2 § 

behövs för företaget eller. vid deltagande av flera, överenskommelse inte 

har träffats om delaktigheten. Tillståndsplikten enligt andra stycket i 

nämnda paragraf överensstämmer med vad som nu gäller för dikningsföre

tag enligt 7 kap. 36 *första stycket VL. 

I de fall tillståndsplikt föreligger enbart på grund av 4 kap. 2 ~ andra 

stycket nya vattenlagen bör enligt min mening företaget liksom nu få 

behandlas av fastighetsbildningsmyndigheten enligt reglerna om gemen

samt arbete. För att undvika griinsdragningsproblem bör denna möjlighet 

inte begränsas till dikning utan avse markavvattningsförctag över huvud. 

Bestämmelserna om tillståndsplikt i 4 kap. 2 ~ första stycket nya vattenla

gen torde emellertid i praktiken medföra att endast dikningsförctag kom

mer i fråga. 
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Pä grund av det anförda har andra stycket av förevarande paragraf 

ändrats så att beslut om gemensamt arbete inte far avse andra vattenföre

tag än sådana markavvattningsföretag för vilka tillståndsplikt föreligger 

enbart på grund av 4 kap. 2 * andra stycket nya vattenlagen. 

14 kap. I § 

()111 det 1·id fiistighetshildning uppkommer .fi"ägor om fastighetsindel
ningens beskaffenhet eller om beståndet eller ~>mfånget av lcdningsrätt 
eller av servitut. skall frågan prövas vid fastighetsbestiimning. om det 
behövs för fastighetsbildningen. I frclga om serl'itut som har tillkommit 
med stöd ar ratten/agen ( 1982:000) elh;r 111ot.1·1·ar1mde äldre lagstiftning 
.filr en sådan hestllmning endast t/\"SC se1Tit11t enligt 8 kap. I * rnttenlagen 
eller mo1.1·1·arande iildre bestämmelser. 

På ansökan av sakägare får även i annat fäll fastighetsbestämning ske för 
prövning av fråga om fastighetsindelningens beskaffenhet eller om bestån
det eller omfånget av ledningsrätt eller av servitut. som tillkommit vid 
avvittring eller enligt lagstiftningen om fastighetsbildning eller enskilda 
vägar eller enligt anläggningslagen eller 8 kap. I * rnttenlagen eller mot
svarande äldre bestämmelser. såvida icke fnlgans avgörande uppenbarli
gen är utan betydelse för sökanden. Samma rätt att påkalla fastig
hetsbestämning tillkommer byggnadsniimnden såvitt gäller område med 
stadsplan eller byggnadsplan eller område beträffande vilket fråga väckts 
om upprättande av sådan plan. 

Departement.1ji:irslaget: Innebär vidgade möjligheter att pröva vatten

rättsliga servitut vid s. k. fastighetsbestiimning. 

Gällande riitt: Enligt förevarande paragraffår bl. a. frågan om beständet 

och omfånget av vissa servitut bestämmas vid fastighetsbestämning. Be

stämmelserna i första stycket innebär bl. a. att servitut som har bildats 

enligt 7 eller 8 kap. VL får prövas vid fastighetsbestämning. om det vid 

fastighetsbildning uppkommer fråga om servitutets bestånd eller omfång. I 

övrigt får vattenrättsliga servitut inte prövas vid fastighetsbestämning. 

Motil' till giillande rätt: '"När servitutsfrågan uppkommer vid fastighets

bildning, bör begränsningen av prövningsmöjligheterna gälla bara sådana 

servitut, som inte kan ändras eller upphävas genom fastighetsbildning. 

Med hänsyn till innehållet i de i 7 kap. föreslagna bestämmelserna bör 

alltså servitut som avses i 2-6 kap. VL undantas." (Prop. 1969: 128 s. B 

791 f.) 

\latte11/ags11tred11i11ge11s .fors/ag: Förhud mot att pröva vattenrättsliga 

servitut vid fastighetsbestämning. 

Promemorian: Servitut som kan iindras eller upphävas genom fastig

hetsreglering får prövas vid fastighetsbestämning såviil i samband med 

fastighetsbildning som fristående. 

Remissyttranden: Från lantmäterihåll anförs att den av utredningen 

föreslagna begränsningen innebär att fastighetsbildningsförrättningar kom

mer att försenas och bli mer komplicerade. Inte sällan uppkommer frågor 

om omfånget av markavvattningsservitu( i samband med fastighetsbild

ningsförrättningar. 
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Skäl .fi'ir departement.~(iirslagct: Aven här intar utredningen enligt min 

mening en alltför restriktiv hållning. Fastighetsbestiimning av vattenlags

servitut hör sålunda få ske i viss utsträckning. 

Rätten att genom fastighetsbestämning pröva beståndet och omfänget av 

vattenrättsliga servitut bör endast gälla servitut som kan ändras eller 

upphävas genom fastighetsreglering. Tillämpningen av n:glcrna om fas

tighetsbestämning bör sålunda i enlighet med den föreslagna lydelsen av 7 

kap. 9 § första stycket FBL för vattenlagsservitutens del begränsas till 

sådana som har upplåtits med stöd av 8 kap. I § nya vattenlagen eller 

motsvarande äldre bestämmelser. Fastighetsbestämning av vattenlagsser

vitut bör få ske antingen i samband med annan fastighetsbildningst1tgärd 

eller som en fris_tående åtgärd. 

Paragrafen har ändrats i enlighet med vad som nu har anförts. 

4.11 Förslaget till lag om ändring i expropriationslagcn (1972: 719) 

I kap. 6 § 

Paragrafen föreslås upphlivd. Jag hänvisar till vad som har anförts 

prop. 1981/82: 130 (se vid 5 kap. 12 *nya vattenlagen). 

4.12 Förslaget till lag oin ändring i lagen ( 1973: 1150) om förvaltning av 

samfälligheter 

YL:s regler om organisation och förvaltning av samfälligheter är i stort 

sett gemensamma för alla de olika företag där enligt lagen samfällighets

bildning kan förekomma. Bestämmelserna i ämnet gällde till en början 

enbart regleringsföretag (3 kap. 12-25 **l- När YL utökades med 7 kap .. 

gjordes de med vissa modifikationer tillämpliga även p<'t torrläggningsföre

tag med fler än två deltagare (7 kap. 61-65 §§ ). De har ocksii i princip 

gjorts tillämpliga på avloppsföretag enligt 8 kap. som iir gemensamma för 

två eller flera fastigheter (8 kap. 38-45 §§). Förvaltningsreglerna bygger i 

väsentliga delar på den lagstiftning om aktiebolag od1 ekonomiska för

eningar som förelåg vid tiden för deras tillkomst. De har sedan dess 

kvarstått praktiskt taget oförändrade i YL 

Vattenlagsutredningen har föreslagit att lagen ( 1973: 1150) om förvalt

ning av samfälligheter <LFSl görs tillämplig pil förvaltningen av sädana 

samfälligheter som kan bildas enligt den nya vattenlagen. dvs. markav

vattnings-, bevattnings- och vattenregleringssamfälligheter. Förslaget har 

lämnats utan erinran av remissinstanserna och iiven jag biträder detta 

förslag. 

LFS erbjuder möjlighet att i enkla fall, när full enighet räder. anordna en 

tämligen formlös förvaltning (delägarförvaltning). Ar detta inte tillriickligt. 

går det i stället att i viss ordning få till stånd en fast organisation <förenings

förvaltning). Denna _innebär att förvaltningen omhänderhas av en juridisk 
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person .. Grundläggande beslut fattas av delägarna på föreningsstämma. 

medan löpande göromål ankommer på en vald styrelse som vid behov får 

uttaxera bidrag av delägarna. Fordran för sådana bidrag ätnjuter en viss 

förmånsrätt. 

I sak överensstämmer förvaltningsreglerna i V L och LFS till betydande 

del. men på vissa punkter föreligger skiljaktigheter. Främst gäller detta 

omröstningsreglerna vid sammanträde där stadgar för samfällighetsföre

ning skall antagas eller ändras. LFS föreskriver här undantagslöst omröst

ning efter huvudtal. medan omröstning enligt YL sker efter andelstal. 

Emellertid måste beaktas att delägare som är missnöjd med ett beslut i en 

stadgefråga kan genom klandertalan bringa saken under domstols pröv

ning. Med hänsyn härtill kan det enligt min mening knappast sägas att 

LFS:s regler skulle missgynna delägare med förhållandevis höga andelstal. 

Föreningens stadgar skall dessutom granskas av länsstyrelsen. 

Vid en jämförelse mellan de båda regel systemen kan också konstateras 

att rätten att klandra stämmobeslut i LFS är något vidsträcktare iin enligt 

YL. LFS föreskriver att föreningen i skälig omfattning skall beakta iiven 

enskild medlems intresse. Under påstående att så inte har skett torde en 

medlem genom klandertalan kunna bringa även frågor av lämplighetsnatur 

under domstols bedömning. Talerätten är dessutom i vissa fall utsträckt till 

innehavare av rättigheter i en delägarfastighet. En övergång till motsvaran

de ordning för vattenföretagen kan enligt min mening knappast medföra 

några olägenheter. 

LFS:s regler om firma och om registrering av samfällighetsförcningar 

innebär att uppgifter som är viktiga för tredje man finns lätt tillgängliga. 

Dessa regler är lämpliga även för vattenföretagen. 

Slutligen bör nämnas att LFS ger möjlighet att genom en och samma 

förening förvalta flera samfälligheter. En sådan ordning kan vara till fördel 

också beträffande de vattenrättsliga samfälligheterna. t. ex. en vattcnreg

lcringssamfällighet för bevattning och en· bcvattningssamfällighet med 

samma delägarkrets. 
Tillämpningsområdet för LFS bör som jag redan har nämnt alltså utvid

gas till att omfatta samfälligheter enligt den nya vattenlagen. De vatten

rättsliga samfälligheternas speciella natur kräver vissa särbestämmelser i 

LFS. Bl. a. föranleder den omständigheten att i vattenrättsliga samfällig

heter kan delta även andra än ägare av fastigheter och annan därmed 

jämställd egendom vissa särrcglcr. Vidare bör mål och ärenden som rör 

vattenrättsliga samfälligheter prövas av vattendomstol och inte av fastig

hetsdomstol. 

~ 

l fijrsta stycket anges i en ny punkt 5 att LFS är tillämplig p{1 samfällig

heter enligt den nya vattenlagen. 

I andra stycket har gjorts tillägg som föranleds av att kretsen av delägare. 
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i en vattenrättslig samfällighet kan vara vidare iin i övriga samfälligheter 

som omfattas av LFS. I samfälligheter av sistnämnda slag ingår först och 

främst ägare av fastigheter. Som framgiir av 3 * kan emellertid i samfällig

heter enligt anläggningslagen ( 1973: 1149) och i vissa samfälligheter som 

utgörs av särskilda rättigheter som hör till tlera fastigheter gemensamt 

delta även innehavare av inskrivna tomträtter och av gruvor samt ägare av 

byggnader eller andra anläggningar på ofri grund liksom förvaltare av 

naturreservat. 

I de vattenrättsliga samfälligheterna kan kretsen av deltagare variera. I 

princip kan alltid delta ägare av fastigheter. varmed jiimstiills gruvinneha

vare (se 22 kap. I * nya vattenlagen) samt den som innehar en fastighet 

med ständig besittningsrätt eller med fideikommissrätt (se 6 * prnmulga

tionslagen). I en markavvattningssamfällighet kan därutöver delta en väg

hållare som inte är fastighetsiigare (5 kap. I s andra stycket nya vattenla

gen) och i en gemensam samfällighet för markavvattning och avledande av 

avloppsvatten även huvudmannen för en allmän va-anläggning samt iigare 

av byggnader eller andra anläggningar pf1 ofri grund (5 kap. 5 och 7 **nya 

vattenlagen). Delaktigheten i en bcvattningssamfallighet enligt 6 kap. nya 

vattenlagen är knuten till den som har tillstfmd till vattentäkt för bevattning 

och för ett sådant tillstånd krävs inte att man är ägare av en fastighet eller 

ens ägare av en anliiggning pä ofri grund. En sådan tillstiindshavare kan 

också delta i en vattenregleringssamfällighet för bevattningsändamål enligt 

7 kap. 4 * nya vattenlagen. Däremot gäller reglerna om tvångsdelaktighet i 

en vattenregleringssarnfällighet för kraftändamål i princip endast ägare av 

strömfall. Med ägare av strömfall jiimställs den som har en sådan riitt som 

enligt 2 kap. 7 * nya vattenlagen fär ligga till grund för beräkningen av 

utbyggnadsvitsord. nämligen en till tiden obegränsad servitutsriitt samt en 

sådan rätt till andel i samfällt strömfall som en! igt .~5 § lagen ( 1970: 995 l om 

införande av jordabalken åtnjuter sakriittsligt skydd. 

I 12 och 49 §§ LFS finns bestämmelser om att röstetal i ekonomiska 

frågor kan beräknas efter delägarfastigheternas andelstal. I fråga om de 

vattenrättsliga samfälligheterna skall enligt den sista meningen i förevaran

de stadgande röstetalet i motsvarande fall beräknas efter delägarnas an

. delstat. 

Bestämmelserna i fiirsw stycket om vad som skall jiimställas med en 

fastighet har gjorts tillämpliga även pä de vattenrättsliga samfälligheterna. 

Jag hänvisar till vad som har anförts vid I *· 
Fjärde stycket. som är nytt, innebär att lagens be~;tämmelser om fastig

hetsdomstol i stället skall gälla vattendomstol när fråga är om vattenrätts

liga samfälligheter. Vilken vattendomstol som är rätt forum följer av 66 *· 
Om talan enligt bestämmelserna i LFS skall väckas vid vattendomsto

len, handläggs målet enligt den nya vattenlagens bestämmelser om stäm

ningsmål. Övriga frågor handläggs som ärenden. 
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20 § 

Tredje stycket, som är nytt. innebär att förrättningsmän enligt den nya 

vattenlagen. under de förutsättningar som anges i andra stycket, får hålla 

sammanträden för att bilda en samfällighetsförening enligt LFS för att 

förvalta en markavvattningssamfällighet enligt den nya vattenlagen. I fråga 

om andra samfälligheter enligt den nya vattenlagen har stadgats att dom

stolen, dvs. i dessa fall vattendomstolen, får förordna någon att hålla 

sammanträde för bildande av en samfällighetsförening även utan begäran 

av någon delägare, om det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt 

att en sådan förening bildas. 

21 § 

Paragrafens bestämmelser om förfarandet i fråga om bildandet av en 

samfällighetsförening i samband med en förrättning har utvidgats till att 

omfatta markavvattningsförrättningar enligt den nya vattenlagen. 

23 § 

Andra stycket har ändrats så att möjligheten att hålla sammanträde för 

bildande av en samfällighetsförening innan beslutet om bildande av samfäl

ligheten har vunnit laga kraft också gäller för de vattenrättsliga samfällig

heterna. 

Som jag har anfört vid I § andra stycket kan kretsen av delägare i en 

vattenrättslig samfällighet vara vidare än i övriga samfälligheter enligt 

LFS. Bestämmelsen i förevarande stycke om vilka som skall anses vara 

delägare har ändrats i enlighet härmed. 

44 § 

I andra stycket. som är nytt. har skyldigheten enligt första stycket för en 

ny ägare av en delägarfastighet att i viss omfattning svara för bidrag som 

har uttaxerats av den förre ägaren gjorts tillämplig även på den på vilken 

delaktigheten i en vattenrättslig samfällighet har övergått på annat sätt än 

genom övergång av äganderätten till en delägarfastighet. Skyldigheten kan 

alltså i fråga om en markavvattningssamfällighet åvila en ny väghållare 

eller en ny huvudman för en allmän va-anläggning och i fråga om en 

bevattningssamfällighet eller en vattenregleringssamfällighet för bevatt

ningsändamål en ny innehavare av tillstånd till vattentäkt för bevattning. 

t. ex. en ny jordbruksarrendator. 

4. J3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1973: 1151) om införande av 

anläggningslagen l1973:1149l och lagen (1973:1150! om förvaltning av sam

fälligheter 

18 § 

Andra stycket är nytt. I enlighet med vad jag har förordat i avsnitt 2 har 

bestämmelserna i LFS om förvaltningen av samfälligheter enligt den nya 
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vattenlagen gjorts omedelbart tillämpliga på sådana samfälligheter enligt 

VL eller motsvarande äldre lagstiftning (se 74 §lagen den 20juni 1879 om 

dikning och annan avledning av vatten) som inte har ställning som juridisk 

person. 

19 § 

I enlighet med vad jag har förordat .i avsnitt 2 har i tre(tje stycket tagits in 

en bestämmelse om att delägare i sådana samfälligheter enligt VL eller 

motsvarande äldre lagstiftning som har ställning som juridisk person i den 

ordning som anges i första stycket kan besluta om övergång till förenings

förvaltning enligt LFS. Då någon samfällighetsstämma inte förekommer 

vid förvaltningen enligt VL, får beslutet i stället fattas vid ett sådant 

sammanträde som avses i 3 kap. 22 ~. 7 kap. 64 ~resp. 8 kap. 43 ~ VL. 

20 ~ 

Enligt förevarande paragraf i nuvarande lydelse gäller att en anläggning 

. som förvaltas av en samfällighet enligt lagen (1966: 700) om vissa gemen

samhetsanläggningar. sedan en övergång enligt 19 § förevarande lag har 

skett till föreningsförvaltning enligt LFS. vid tillämpning av LFS skall 

jämställas med en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen. På 

motsvarande sätt har nu tillagts att anläggningar som förvaltas av en 

samfällighet enligt VL eller motsvarande äldre bestämmelser efter en 

sådan övergång skall jämställas med gemensamma anläggningar i samfäl

ligheter enligt den nya vattenlagen. 

4.14 Förslaget till lag om ändring i lagen (1973:1152) om förmånsrätt för 

fordringar enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter 

Ändringen i lagen är föranledd av att i samfälligheter enligt nya vattenla

gen kan delta andra än fastighetsägare. t. ex. aiTen<latorer och ägare av 

anläggningar på ofri grund. Lagen har därför utformats så att den särskilda 

förmånsrätten av samfällighetsföreningen endast kan göras gällande i fas

tighet som omfattas av samfälligheten. 

4.15 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976: 997) om vattenförbund 

§ 

Ändringen i paragrafen är föranledd av att uttrycket "'vattenreglering" i 

den nya vattenlagen används i en mera begränsad betydelse. Därmed 

avses enligt I kap. 4 §punkt I ändring av vattenföringen i ett vattendrag till 

förmån för annat vattenföretag. De regleringsåtgärder som avses i förevar

ande lag kan ha ett vidare syfte, t. ex. att få till stånd en sådan ändrad 

vattenförening som tillgodoser det allmänna miljövårdsintresset (jfr prop. 

1975/76:215 s. 80). 

5 Riksda1:c11 IWl:!/83. I sam/. Nr 26 
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3 § 

I första stycket har hänvisningen till YL ändrats till att avse den nya 

vattenlagen. Dessutom har andra meningen i förevarande stycke upphävts. 

Detta är en konsekvens av de ändringar i miljöskyddslagen som har trätt i 

kraft den I juli 1981 ( SFS 1981: 420) och som innebar att möjligheten för · 

statens naturvårdsverk och länsstyrelsen att medge undantag från skyl

digheten att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet togs bort. 

12 § 

Hänvisningen i paragrafen till förrättningsbestämmelserna i YL har änd

rats till att avse motsvarande bestämmelser i den nya lagen. 

13 § 

Enligt den nya vattenlagen kan någon biträdande förrättningsman inte 

förordnas vid markavvattningsförrättningar. Det har ansetts tillräckligt att 

förrättningsmannen enligt 12 kap. 8 § nya vattenlagen har möjlighet att 

anlita biträde av sakkunniga. Motsvarande hör enligt min mening gälla i 

fråga om vattenförbundsförrättningar. Det nuvarande förbudet i första 

stycket i förevarande paragraf mot att anlita sakkunnigt biträde vid förrätt

ningar föreslås därför upphävt. 

Eftersom någon biträdande förrättningsman inte längre skall kunna för

ordnas har benämningen tagits bort i andra stycket i förevarande paragraf. 

15 och 16 §§ 

Hänvisningarna i paragraferna till VL har ändrats till att avse motsva
rande bestämmelser i den nya vattenlagen. 15 § andra stycket kan upphä

vas. eftersom en motsvarande bestämmelse finns i 12 kap. 18 §nya vatten

lagen. 

18 § 

Paragrafen kan upphävas. eftersom en motsvarande bestämmelse finns i 

12 kap. 12 §andra stycket nya vattenlagen. 

22 § 

Eftersom den nya vattenlagen inte har någon motsvarighet till förfaran

det enligt YL med förslag till utlåtande, föreslås första stycket upphävt. I 

andra stycket görs en motsvarande konsekvensändring. 

24 § 

Eftersom den nya vattenlagen inte har någon motsvarighet till den nuva

rande domstolsavgiften enligt 11 kap. 95 § YL. föreslås tredje stycket i 

förevarande paragraf upphävt. 

Lagrådsremiss 



Prop. 1982/83: 26 67 

25 § 

Hänvisningen i första stycket till VL:s bestämmelser om besvärsmål har 

ändrats till att avse motsvarande bestämmelser i den nya vattenlagen om 

s. k. förrättningsmål. 
Andra stycket föreslås upphävt. eftersom i den nya vattenlagen inte 

finns några särbestämmelser rörande tiden och sättet för förklaring över 

besvär som angår värdet på båtnad eller ersättning. Besvär rörande med

lemskap eller andelstal i vattenförbund skall alltså behandlas som andra· 

överklagade frågor. 
Som framgår av 13 kap. 59 § nya vattenlagen skall kungörelsen om 

anförda besvär över en förrättning endast införas i ortstidning eller i vissa 
fall delges med berörda sakägare. Kungörande i Post- och Inrikes Tidning

ar skall alltså inte ske. Några motsvarigheter till nuvarande undantag från 

VL:s bestämmelser behövs därför inte längre och de har tagits bort i tredje 

stycket i förevarande paragraf. 

34 § 

Hänvisningen till VL har ersatts av en hänvisning till den nya vattenla

gen. 

Övergångsbestämmelserna 

I enlighet med allmänna processuella grundsatser stadgas att äldre be

stämmelser skall gälla, om ansökan om förrättning har gjorts före ikraftträ
dandet av lagändringarna (jfr 5 § promulgationslagen till den nya vattenla

gen). 

4.16 Förslaget till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979: 1152) 

Hänvisningen i 2 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979: 1152) till VL 
avseende ägoslaget täktmark har ändrats till att avse den nya vattenlagen. 

4.17 Förslaget till lag om ändring i lagen (1980: 307) om skyldighet för 
utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader 

Hänvisningen i 2 § första stycket punkt 3 till VL har ersatts av en 

hänvisning till motsvarande bestämmelse i den nya vattenlagen. 

5 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till 

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

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

av vattenkraft vid krig m. m .. 

6. lag om ändring i naturvårdslagen ( 1964: 822). 

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

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

9. lag om ändring i jordabalken. 

10. 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 I om införande av anläggningslagen 

( 1973: 11491 och lagen ( 1973: 1150) om förvaltning av samfällighe(er. 

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 lagen (1976: 997) om vattcnförbund. 

16. lag om ändring i fastighctstaxeringslagen ( 1979: 1152!. 

17. lag om ändring i lagen ( 1980: 3071 om skyldighet för utländska käran

de att ställa säkerhet för rättegångskostnader. 

6 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 
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Bilaga I 

Vattenlagsutredningens förslag till följdlagstiftning 

6. Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen (1919:426) om !lottning i allmän 

flottled 1 

dl'ls att i 4. 18, 22. 28. 64 och 69 ~~ ordet "vattendomstolen" i olika 

böjningsformer skall bytas ut mot "länsstyrelsen" i motsvarande form. 

de/satt I. 2,6. 7.13.14.17.20. 21.37.65. 70. 79.82 och 84 ~~skall ha nedan 

angivna lydelse. 
dl'ls att i lagen skall införas tre nya raragrafer. 5 a. 5 b och 5 e ~~.av nedan 

angivna lydelse. 

Nurnrandc lrddse 

I allmän flottled stånde envar 

örret att. efter ty här nedan närmare 
skils. låta llottgods löst framflyta. 

De. som i annat 1;111 iin i 3 ~ siigs 

låta .flo11gods liist .f'ram/~rta i allmiin 

flottled. som upplåtits till allmänt 
begagnande (allmiin !lottning). skola 

utgöra en tlottningsforening med 
uppgift och befogenhet. varom i 4 

kap. förmiiles. 

I ' ~ 

Fiireslagcn lvdclse 

I allmän flottled stånde envar 

örpet att. efter ty här nedan niirmare 
skils. låta llottgods löst framflyta 

l'lll'f /ram/iira flottgods i sa111111a11-
lagda /lottar. 

De. som i annat fall iin i 3 ~ siigs 

.flo11a i allmiin llottled. som upplätits 

till allmiint begagnande lallmiin 
!lottning). skola utgöra en llottnings

fiirening med uppgift od1 befogen
het. varom i 4 kap. förmiiles. 

1 luruledes för vissa fall regeringen mtt bestiimma. att allmiinna !lottningen 
skall ombesörjas i annan ordning :in genum llottningsförening. diirom 
stadg;1s i 75 ~. 

5 a ~ 
Ut/nrandl't <Il' de anläggningar och 

dtgiirdcr som N/im/ras fiir inrättande 
m· al/män/1011/l'd sk.all ii1·l'rlämnas åt 
den som .1iik.t f/011/cdcns i11rii11a11de. 
om han icke ansc.1 olämplig därtill. 

1 Senaste lydelse av 2. U. 14. 17. lli. 20-22. 37. h5. 70 och 82 *~enligt prop. 197(1/ 
77:63 l)Ch av 69 * Si'S 1958: 188. 
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N11rarande lrde/se 

70 

Fiireslagen (rc/e/.11' 

cl/er. niir äl'cn annan anmälr sig l'illig 
clärrill. dr dcn som prii1•as k11nna 
säkrast och snabbas! 111/iira arhcrcr. 
J 'il/ slafl'n 111/iira arlwrer. ägl'f clt•n 

.fiircrriidcsriill. Anrages annan än 
~iikanclcn. skall han genasr gottgiim 
sökanclcn de an/iiggningskosrnadl'f 
clc11nc tiir.1kiurit. 

Er/imlra.1 /iir i11rii11ancle al' allmän 
//011/ed. all 1·a11l'n1·erk cl/er annan 
brggnacl urri1·cs eller ändra.\. omhe
siiric.1 arbete! ar elen som anragirs 1111 
anläggare. 

5 b ~ 
Fiir a11/äggningskostnacl skall anläg

garen crhdlla ersä1111ing al' cle //or
rancle i den ordning som anges i cle11na 
lag. Till an/äggningskos111acl hän/(irc.1 
ko.1111aclen /i.ir 111/(iranclc al' arbeten 
10111 m·ws i 5 a ,1· samr all annan utgi/i 
for .fiiretagers gl'nom/(irande. sd.10111 
utht•falad skaclecrsiit111ing rill .lllkiiga
re. 11iiclrcind~f<a lllgi/ier /iir .fi"irherc
dandc 11ndersök11ingar angdcnclc /iire
ragct. ko.11nad1•n /iir iircnders fwhancl
ling hos liinssf\'re/se11 och fasrighers

domsw/rn. kosrrwdc11 /i.ir tillsyn örer 
arberer 11nder byg!-(nadsridcn jämll' 
annar dl'likr samr rii11ra pd/iir/agska-
11iraler Jiir ride11 intill Jlortlecll'lls 
godkän11ande. 

Tl'ist riirande benik11ing m· anlä!-(g
ningskosrnaclem storlek upprages a1· 

bchiirig timighetsclomsro/ som hand
lägger rn11cnmål. 

5d 
H1~f<gnmler och .wtliiggningar. rilka 

111/iirr.1 eller iiverragirs från an11an /iir 
allmän //011/eds inrättande. urviiff<ning 
eller Jiirhä11ring .. 1an11 tasr eller /iis 
egendom. som e(icsr /iir flor tleden elll'r 
flortningens omhesiiria11cle fiirrärvas 
med beralningsskrldigher fiir de /lor
rande. iir .flotrledem rillhiiriglll't och 
skall anses wm allmän egendom. 
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Nururande ~rdelse 

71 

Fiirl'slag<'n lrdelse 

6 ~ 

A Il män f/ofllcds cgl'ndom ,/lir ej 

ragas i mäf./lir annan giild än sådan f(ir 

1·ilkcn drn lagligen särskilr hiifiar. 

För skada och intrång. som vållas av flottgodset eller genom åtgiird. som i 
5 ~ siigs eller eljest i följd av flottningen (flottningsskadal. skall giildas 
ersiittning med fulla viirdet. 

Vad i denna lag stadgas med avse
ende å flottningsskada giille ock 
beträffande skada och intrång. som 
vållas genom anliiggning eller åtgärd 
för flottleden. i den mån ej ersiittning 
diirför blivit i b<'sllll om anläggningen 

eller årgärden eller eljesr i laga 
ordning på förhand uppskattad och 
erlagd. 

Hurusom i 1·issa .fal/f/011ningsskacla 

kan i sammanhang med bl'slur röran

de .f/ollll'dens inrärrandc. urvidgandc 

<'fler fiirbä11rande mrda Uf1f1Skarrad 

och ersarr. därom skils i Il kap. 1·a11en-

lagen. 

Bygger någon i allmiin flottled 
annorledes än med lag eller givna 
föreskrifter övcrcnsstiimmer. stånde 
sjiilv den skada. som å byggnaden 
må vållas i följd av flottningen. Där 
någon utan att påkalla och avbida 
1·a11c11d11msrolrns bestiimmelse om 
skydclsåtgärd. som i 6 kap. 18 ·'' 
1·ar1enlagen siigs, gör byggnad i flott
leden, stånde ock under tiden själv 
skadan .. 

7 ~ 

Vad i denna lag stadgas med avse
ende å flottningsskada giillc ock 
bctriiffande skada och intrång. som 
vållas genom anliiggning eller åtgiird 
för flottleden. i den mån ej ersättning 
därför blivit i laga ordning P<~ förhand 
uppskattad och erlagd. 

Bygger någon i allmiin flottled 
annorledes än med lag eller givna 
föreskrifter överensstiimmer. stånde 
själv den skada, som å byggnaden 
må vållas i följd av flottningen. Diir 
någon utan all påkalla och avbida 

.fasriglwrsdomsrolem hestii m rnclse 
om skyddsåtgiird, som i andra srycker 

sägs, gör byggnad i flottleden, stånde 
ock under tiden sjiilv skadan. 

;\!enar någon. som byggr eller 

ämnar b_1gga i 1·a11cn. där allmän 

f/011lcdfinncs. arr särskild anläggning 

C'ller årgiird riff skydd mur skada eller 

i111rå11x pd byxg11ade11 i /iiljtl m· /1011- · 
ningen biir bckosras ar de .florrande. 

Jiir han genom sriimning pdf/011nings

/iirrni11gen påkalla bestämmdw om 

erfi1rcler!~f(a skyddsanordningar. Ta

lan upplage:> ar behörig fasrighl'ls

domsrol som handlägger 1•arren111ål. 
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Numranc/1' ~rclclse Fiireslagcn lrclelse 

lH 
Finnes tlottningsskada bliva så stadigvarande. att viirdet därå kan genom 

uppskattning på förhand utrönas, skall, om ersiittningstagaren påstår det. 
ersiittningen på förhand hestiimmas att utgå vare sig i årlig avgift under hela 
den tid !lottning kommer att fortgå eller ock på en gång, allt efter ty skiiligt 
prövas. Ej må, iindå all parterna må vara ense om visst belopp, ersiittningen 
bestiimmas till högre belopp iin snri1 kan anses skiiligt. 

Vad i <J kap. vattenlagen Vad 1 /9 kap. vattenlagen 
(J<JJ8:523J stadgas hetriiffande er- ) stadgas hetrii0~111de er-
siittnings nedsiittandc i vissa fall siittnings neclsiittande i vissa fall 
~amt länsstyrelsens befattning med samt liinsstyrelscns befattning med 
nedsatta ersiittningsmedel och om nedsatta ersättningsmeclel och om 
anmiilan i vissa fall till vederbörande 
domstol skall äga motsvarande till
liimpning i fråga om ersiittning för 
tlottningsskada. som blivit på för
hand bestämd att utgå på en gZ:ng. l 
samband därmed att ersiittning en
ligt denna~ bestiimmes,skola skilje
miinnen giva tillkiinna. om och i 
vilken mån nedsiittning därav skall 
ske. 

Beslut, varigenom ersiittning be

stämmes på förhand. vare. sedan 
beslutet vunnit laga kraft. giillande 
jilmviil mot framtida ägare och inne
havare av fastighet, S<llll heriires av 
beslutet. Om irrnindwull' fil/ rat1en
d11ms10/en . .for anlffkning i ru11enbo
ken. ar beslut. \'arom nu lir /i-tiga. 
Jiirordnar regeringen. 

Hurusom till /(i/id m· iindrade 
fiirhållanden argifi. som bnrämrs a11 
111gå dr/igen, kan rnrda ri// hdop11e1 
ändrad eller ock bcs1ämcl a11 Uflphöra. 
därom skils i 6 kap. 23 ,,. rarrcnla-
gen. 

anmiilan i vissa foll till vederbörande 
domstol skall iiga motsvarande till
liimpning i fråga om ersiittning för 
flottningsskada, som blivit på för
hand bestämd att utgå på en gång. l 
samband diirmed att ersättning en
ligt denna~ hestiimmes.skola skilje
männen giva tillkänna. om och i 
vilken mån nedsiittning därav skall 
ske. 

Beslut. varigenom crsiittning bc
stiimmes på förhand. vare. sedan 
beslutet vunnit laga kraft. giillande 
jiimväl mot framtida iigare och inne
havare av fastighet. som beröres av 
beslutet. 

/far genom he.1/u1 l'nligt dl'nna lag 
l'l/1•r l'nligl JO kap. 3 1' andra s1ycke1 
ra//en/agen ( J ersiiltning .fiir 
skada eller inrning b/i1·it bntiimd all 
u1gd med årliga belopp. utgiir den 
omsriincliglwrcn all hes/ute/ hiirom 
1·unni1 laga kra/i icke hinc!N fiir par! 
all e/ier bnlu1 11111 nya eller iinclmdl' 
anordningar el/er.f(irl'skri/ier /iir.f/011-
ll'clen r1dkalla sådana lindrade he-
11ii111111elsl'r 1iirande er.1iit1ningl'n och 
sii11e1 /iir dns 111/dl'ncle som mci fiiran
ll'das ar de ci"nclrade .fiirluillandcna. 
Talan hiirom räckes genom s1ii11111ing 
rid hehiirf~ /i1.11igh1·1.1dom.1/0/ .1om 
hm11/lägger mw•nmdl. 
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N11rnra11de ~1·dclsc 

Sedan i 1111dersräl/11i11gsmdl riiru11dl' 

.flirerag e11l(l{I ti kap. \'(/ffe11/agc11 

1·aT1c11dumsrn/c11 meddelat beslut om 
allmän flottleds i11rälia11dl' eller om 

l'idragande ar drgärdcr fiir reda11 

hcti111/ig allmän flnllleds 11/l'idgamfr 

eller (iirbällra11de. ägt' e11var. som rill 

rllra sig iil'er sr11emii11n1'n.1 fiirslag rill 

bnriimme/scr riirande de i JO kap. 

19 .11· rallcnlagc11 om(iirmälra frågor. 

1111 i11om lrl'llio dagarfrdn del 1·a11e11-

clomsrolens fws/111 meddelades Till 

lci11ss(1n•l.1cn ingi1·a eller i he1a/1 brer 

med posre11 insända si1111 erinringar i 

saken. l:.'rfimlras /i'irc ärendets argii

rwulc wrerligare 111rci/11i11g, äge läm

s11·rclse11 härffir a11/i1a hi1räde a1· 

!i'irrä11ningsma11nen eller a1111a11 sak

kunnfi: person: prövas nödigt att 
vidare höra sabgarna, liimne liins
styrelsen dem till fal le att yttra sig vid 
sammantriide inför liinsstyrelsen el
ler, diir fråga iir om mindre flottled 
och det i övrigt finnes lämpligt, inför 
någon av liinsstyrelsens tjiinstemiin. 
Kungörelse om sådant sammantriide 
skall minsl Tre rcckor .fr'irc sa111111a11-

midc1 rill.millas dl'11 eller de p<'l'soner. 

som .fdmlikr /() kap. }ti 1' ral/cn/agen 

11/scl/s all monaga lramllingama i 

målc1. (/v(·nsom senast tio dagar /iirur 

införas i ortstidning. Anliiggaren av 
flottleden varde till sammantriidet 
siirskilt kallad. 

73 

Fiircs/age11 lrde/se 

14 ~ 
Sedan /änssrvrd\rn meddelat be

slut om •tllmiin flottleds inriittande 
eller l/fl'idgning. .1kall läms1yrelsc11 

llflflräl/a /iirslag rill hestämmelser om 

dels e/icr rilka allmän11a grunder 

särskilda slag ar ,!lollgods hiira c11/ig1 

}9 1' )äm/iiras med rnrandra rid 

fördelni11g m· kos111adt'r och dels inom 

1•i/ken 1id och 11101 l'i/ken ninra rnligr 

JO 11 a11tä:i:g11ing.1kosrnadema böra 

ml'd hänsyn Till elen inum rarie .flo11-

leclsclis1rik1bl'fiik11ade1'irkcs1illgd11gen 

d1t'rgä/das fil/ anläggare e/la annan. 

som 11j111cr anläggares räl/, och huru 

med lt'cl11ing al' nämnda omsränc/ig

h1'/1'r faxa för /!011/cdsm:"i/irr hiir 

llfl[lgiiras. Kungiirt'ISI' om .fiirslagcr 

skall intiiras i orrs1idning oclr innehålla 

erinran om all elen som ri// rl!ra sig 

häriirer skall inom l'iss Tidframs1älla 

skrifi/iga eri11ri11gar i saken: prövas 
nödigt att vidare höra sakiigarna, 
liimne liinsstyrelsen dem tillfälle att 
yttra sig vid sammantriide in for läns
styrelsen eller. diir fråga iir om 
mindre flottled och det i övrigt tinnes 
lämpligt, inför någon av liinsstyrel
sens tjiinstemiin. Kungörelse om 
sådant sammantriide skall senast tio 
dagar .fiire sammamrädcr införas i 
ortstidning. Anläggaren av llott
l~den varde till sammantriilfet siir
skilt kallad. 

5;) snart ske kan lföetage liinsstyrelsen hiirefter omfrirmiilta frågor till 
avgörande i enlighet med föreskrifterna i 29 och 30 ~~. 

lH 
liar enligt laga kraft vunnet beslut forordnats om allmiin flottleds 

inriittande och kan, ;indä att i beslutet foreskri\'na {1tgiirder icke vidtagits, 
flottning ske utan \'iisen tl igt men for strand-, hro-, fiske- och vattenverksiiga
re eller andra samt utan betydligare hinder för föreskrivna tlottledsarbetens 
utförande. må i avbidan på flottledens upplåtande till allmiint begagnande 
tillstånd till interimsflottning kunna efter siirskild ansökan medgivas den, 
som t"lirut enskilt !lottat diirstiides. så ock annan, som visas genom uppehåll 
med flottningen komma att lida avse\'iird fiirlust. 
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Nuvarande ~\deist' 

Ansökan om interimsllollning 
ingives till liinsstyrelsen: m:h illigger 
det liinsstyrelsen att diiröver infordra 
yttrande från rarrcnrcirrsdomarcn. 
di'n enligt 10 kap. } 11 1·arrcnlage11 
förordnade fiirrä 11ning1·11w111wn och 
anl:iggaren av llottleden :ivensom 
att. cWr iirendet ej iir av brådskande 
beskaffenhet oeh det i övrigt tinnes 
erforderligt, på liimpligt siitt bereda 
strandiigare och andra, vilkas riitt 
kan beröras av frågan. tillfalle att 
inom viss kort tid yttra sig över 
ansökningen. 

74 

Fiire.1lagen lrdelw 

Ansiikan om interimsllottning 
ingives till liinsstyrelsen: och åligger 
det liinsstyrelsen att diiröver infordra 
yttrande från anläggaren av llott
ledcn iivensom att, diir iirendet ej iir 
av brådskande beskaffenhet oeh det i 
övrigt finnes erforderligt, på liimpligt 
siitt bereda strandiigare oeh andra, 
vilkas riitt kan beröras av frågan. 
till fal le att inom viss kort tid yttra sig 
över ansökningen. 

20 ~ 
\'id meddelande av tillständ till interimsllottning förordne liinsstyrclsen 

syssloman att med den befogenhet. som i 33 ~ I mom. andra stycket 
tillerkiinnes llottningsstyrelse. av de llottande uttaga de i 18 ~ omfiirmiilda 
tlottledsavgifter och att i övrigt tillse. att förcskrirna \·illkor iakttagas vid 
flottningen 

Till syssloman. som nu sagts. skall fiirordnas liimplig och vederhiiftig 
person eller ock flottningsstyrclsc för annan uppströms eller nedströms 
beliigen allmiin flottled: oeh niute sysslomanncn arvode av de llottande med 
belopp. som besUmmes av l:insstyrelsen. 

Flottledsavgifter. 'iOlll av sysslo-
mannen uppbiiras. sl\ola göras riinte
biiramlc genom insiittande å bankin
riittning: och åligger det syssloman
nen att, sedan llottledL·n upplåtits till 
allmiint begagnande OL'h flottnings
förening bildats. till tlottningssty
relsen redovisa vad han uppburit 
j:imte upplupen riinta. Diir rill fiiljd ar 
sraclgandena i fi kap. 14 1' 1·a11t•nlagen 
frågan om allmiin florrlcd /iir!iiller. 
skall redovisning lämnas 1ill läm.11rrel
St'll. som med lllC'cllrn /iir/ill" på sii Il i 
8} _11 fiir.11a stycket .wadgas; dock all 
cigar<' ar cmkilcla .f/011/nlshygg11ader 
äger ar intlurna al'gitier hckomma rad 
d nämnda hrggnadcr md hdöpa. så 
ock. där hane/ iir anläggare. l'acl han 
diiruriil'er kan h(/\'a .~/äh- erlagt i argif~ 
ter. 

Flottledsavgifter. som av syssln-
mannen uppbiiras. skola göras r;intL·
biirande genom insiittande !1 hankin
r:ittning: och åligger det sysslornan
nen alt, sedan llottleden upplåtits till 
allmiint bcgagnande och llottnings
tlirening bildats, till llotlningssty
relsen redovisa vad han uppburit 
jiimte upplupen r:inta. 
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.\'11l'<1ra11dc !rdefsc Fiire1fage11 f1dd1e 

21 ~ 

Diir betriiffonde \'alten. \'arest 
allmiin llottkd i1:ke linnes men llott
ning iindtlL'k llere ;\r hedri\'its. sådant 
fiirhållande uppkommer. att riitten 
till llottning ide vidare utan oskiiliga 
knstnacler står till huds. vare. sedan 
ansökan om allmiin llottleds inriit
tande i vattenomrildet inkommit. 
den omstiindigheten att heslut diirå 
ej iinnu ar l'lllll'ndomsrofen medde
lats. ej hinder för liinsstyrelsen att 
medgiva sökanden till flottledsföre
taget riitt till interimsllottning så
framt flottningens avstannande lin
nes komma att för honom medföra 
synnerligen betydande förluster: och 
skall å sådant iirende stadgandena i 
17-20 ~~ iiga motsvarande tilliimp
ning. Ej må dot:k i foll. som nu 
niimnts. interimsllottning beviljas. 
med mindre sökanden ställer fullgod 
siikerhet dels för avgifter och skade
stånd. som i 18 ~ omförmiilas. dels 
ol'k med visst belopp. motsvarande 
\·irkets drde. för att llottledsarhetet. 
diirest siikanden antages till anliig
gare. behörigen utföres. 

Diir hetriilfande vatten. varest 
allmiin llottled icke linnes men flott
ning iindock llere år bedrivits. sådant 
förhållande uppkom mer. a Il riit ten 
till !lottning iL·ke vidare utan oskiiliga 
kostnader står till huds. vare. sedan 
ansökan om allmiin flottleds inriit
tande i vattenomrilclet inkommit. 
den omständigheten att heslut diirå 
iinnu ej meddelats, ej hinder för 
liinsstyrelsen att medgiva sökanden 
till llottleclsföretaget riitt till inte
rimsllottning. såframt !lottningens 
avstannande finnes komma <ilt för 
honom medföra synnerligen bety
dande förluster: och skall å sådant 
iircnde stadgandena i 17-20 ~~ iiga 
motsvarande tilliimpning. Ej må 
dock i fall.som nu nämnts. interims
flottning beviljas. med mindre sö
kanden stiiller fullgod siikerhet dels 
för a\gifter uch skadestånd. som i 
18 ~ omfiirmiilas. dels ock med visst 
belopp. motsvarande \ irkets viirde. 
för att llnttledsa~nctet. Lfoest siikan
den antages till anliiggare. behiirigen 
ut föres. 

Jn 
Fa.11s1iiff1 regfemenre så ock 1111der

rci11e/se 0111 diiri meddelad ändring 

skaff av fänssryrefscn sky11dsa1111 uver

fä11111as riff 1'llll<'flllomswfe11. 
Reglemente skall genom förening

ens försorg mångfaldigas i tryck och 
vid begäran hållas skogsägare och 
llottande tillhanda. 

6H 

Fasrsriiffr reglemente skall genom 
föreningens försorg mångfaldigas i 
tryck och vid begäran hållas skogs
ägare och flottande tillhanda. 

Önska olika llottningsföreningar inom samma elle~ niirheliigna vatten
system sammanslås till en. skola de var för sig besluta diirom. Dylikt beslut 
jiimte förslag till reglemente skall för faststiillelse undcrstiillas länsstyrelsens 
prövning. 

Länsstyrelsen iige ot:k på framstiillning av bi vattendrags llottningsförening 
förordna, att denna sammanslås med huvudvattendragets förening. diir 
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Surarande ird<'ise Fiircs/ag<'n z1 delw 

s~1clan sammanslagning linnes J:implig med hiinsyn till !lottningens :inda
målsenliga ordnande i vattensystemet i dess helhet samt byggnader och 
anstalter i bileclen finnas i tillfredsställande o;kick. 

Om sammanslagning a1· tlo11nings

fiircni11gar underriilt<' ldns.11yrcl.1rn 

1·arrcndom.1111/en .f(ir anlffkning i rnr

renh11ken. 

70 § 

A allmän llottleds skötsel och Å allmän llottleds skötsel och 
underhåll samt flottningsförenings 
verksamhet utöve länsstyrelsen till
syn. Teknisk tillsyn å llottledsan
läggningarnas underhåll och nytt
jande åligger under liinsstyrelsem 
iircri11s1·1•11de rillika 1/dnstcmä1111c11 <i 
1·iig- och rnrrc11hrgg11ad\dislrik11·11. ril-

ka hara arr rcrk \liilla im11cktio11 d 
//011/cdcma i c11/igh1·1 mcd clc närmare 

/iireskri/ier. v1111 diimm 1·arda ar rcge-

n11g1·11 11wddl'iadc. 

underhåll samt llottningsforcnings 
verksamhet utöve länsstyrelsen till
syn. Teknisk tillsyn å tlottledsan
liiggningarnas underhåll och nytt
jande åligger länsstyrelsen. 

Flottningsstyrelsen och llottningschefen iiro skyldiga att vid tillsynens 
utövande pä anfordran liimna vederbörande alla erforderliga upplysningar. 

Om nill all rid /iire!illlande bchor 

hos 1·a111·11rä11sdomare11 pilka/la he

siktning d a11/ägg11i11g /iir allmän 

.f/olflcd sd ock 0111 handräckning skils i 

13 kap. ra11c11/agc11. 

Åsidosiittcs föreskrift. som i 37 ~ 
andra st\'ckct. 41 ~ första stycket. 
44 ::. 47 ~andra och tredje styckena. 
51 ~ första stycket. 54 ~ sista stycket 
eller 76 ~ första och andra styckena 
iir meddelad. eller försummar st~Tel
seledamot vare sig att på siitt i 56 ~ 
tredje stycket stadgas hålla den diir 
omfiirmiilda förteckningen· tillgäng
lig och översända den till llottandc 
eller att. då flottande enligt sjiitte 
stycket i niimncla ~ påyrkat hiinskju
tandc av visst iirende till prövning å 
llottningsstiimma. låta upptaga iircn
det å förteckningen. dömes 1.kn 
försumlige till dagsböter. 

Asidosiittes föreskrill som i 37 ~, 
41 ~ första stycket, 44 ~- 47 ~andra 
och t rcdje styckena. 51 ~ första 
stycket. 54 ~ sista stycket eller 76 ~ 
första och andra styckena iir medde
lad. eller försummar st~Telseledamot 
vare sig att på siitt i 56 ~tredje stycket 
stadgas hålla den diir omfi'irmiilda 
forteck ni ngen Li I lgiingl ig och iiver
sii nda elen till tlottande eller att. d3 
llottande enligt sjiittc st~·cket i 
niimnda ~ påyrkat hiinskjutande .iv 
visst iirende till prövning å llott
ningsstiimma. låta upptaga iirendet å 
förteckningen, dömes den försum
lige till dagsböter. 
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:\'u\'(/f'G/lclc Zl'ill'lw Fiircs/agcn znlclsl' 

Förseelse mot 47 ~tredje stycket. 51 ~första stycket. 54 ~sista stycket eller 

56 ~ tredje stycket. så ock styrelseledamots försummelse att å den i 56 ~ 

omförmälda förteckning upptaga iirende. vars hänskjutande till tlottnings

stiimma av tlottande påyrkats enligt sj:itte stycket i samma ~. må åtalas 

allenast av målsiigande. och skall hiirvid såsom målsiigande anses sl!viil 

flottningsföreningen som varje tlottande. 

Åtal för förseelse. som i denna paragraf omförmiiles. skall anhiingiggöras 

vid allmiin underriitt i den ort. diir tlottningsstyrelsen har sitt siite. 

8H 
Varder allmän flottled iilmlikt 6 Varder allmän flottled avlyst. 

ka11. :!"' ,1· rall<'nlagcn avlyst. skall. 

där dess tillgångar överstiga skul

derna. behållningen användas för 

bortskatTande av sådana flottledsan-

ordningar som kunna orsaka skada 

eller olägenhet samt för iordningstäl

lande av vattendraget och intillig

gande område i ett från företrii

desvis fiske- och naturvårdssyn

punkt lämpligt skick (återstiillnings

åtgiirderl. 

skall. där dess tillgångar överstiga 

skulderna. behållningen användas 

för hortskaffande av sådana flott-

ledsanordningar som kunna orsaka 

skada eller olägenhet samt för iord

ningställande av vattendraget och 

intilliggande område i ett från före

trädesvis fiske- och naturvärdssyn

punkt lämpligt skick (återst;illnings-

. åtgärder). 

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

Finnes behållning sedan behövliga återstiillningsåtgiirder vidtagits. skall 

denna anviindas på siitt regeringen hestiimmer. 

t:nderstödsfond. varom i 32 ~andra stycket tlirmälcs. skall vid flottleds 

avlysande friimst anviindas för diirmed a\·sedda iindamål. diirvid personer. 

som redan tillerkiints pension eller annat understöd. hava företriide framför 

dem. som iinnu icke kommit i åtnjutande diira\·: och må. cliir så finnes 
liimpligt. fondens iindamtli tillgodoses genom de understödsheriittigades 
inlösandc i anstalt fiir forsiikring eller understöd. 

84 ~ 
Ifråga om/iwn/iira11cll' a1· flo11god\ 

i .wmma11/agcla /l1111ar ägc s1adga11-
c/('11a i denna lag icke tillci111p11i11g; men 
ldtN 11dg1111 /lo11gocls !iwn/lrta h1111/ii11 
i k111j1p1'11 eller 111i11cln' h1111wr l'llcr 
fram/iircs ,llo11gocls i ri11gh11m. riJJ..1w.1 

det Jiir /iis/lo1111i11g 11ch l'Ul'l' /iin1 

dc1111a lag därd rililimp/ig. 

Vad i denna lag iir föreskrivet :iger icke tilliimpning på griinsfloderna 
Torneå och \1uonio :ilvar. 

Denna lag triider i kraft den I _januari 1982. 

Aldre bestiimmelser nm vattendomstol i 4. 14 och 18 ~ ~. 22 ~andra stycket. 

64 ~forsla stycket och 69 ~ giiller frirtfarandc 1 fråga om hes lut som meddelats 
fiire den I januari 1982. 
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7. Förslag till 
Lag om ändring i fa<;tighetsbildningslagen (1970:988) 

Hiirigenom föreskrives i fråga om fastighetsbildningslagen ( 1970:988) att 7 

kap. 2 och 9 *~· 9 kap. 1 ~ samt 14 kap. I * skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Numranclc ~rclclsc Fiires/agcn lrcle/sc 

7 KAP. 
H' 

Servitut avseende skogstang eller 
rätt alt framdraga annan sådan 
ledning som avses i lcdningsriitts
lagen ( 197.3: 1144) iin a\loppsledning 
för en fastighet får ej bildas genom 
fastighetsregleri ng. 

Servitut. som kan upplåtas €'11/igl 

rn11e11/11gl'11 clln efter prövning vid 
särskild förriiltning enligt annan lag 
och som ej omfattas av forbudet i 
förstu stycket. får bildas genom 
fastighetsreglering endast om åtgär
den sker i samband med en annan 
fastighetsbildningsåtgärd och är av 
betydelse för denna. I ji"tig11 om 

scn-i1u1 som m·scs i 2--6 kap. m11cn-

/agcnfimlra.1 riclare all iigar€'n 111" elen 

1jäna11clt• /i1.11ighc11•n ei 11101sällt'r sig 

.\C'11"il 111shi/c/11i 11ge11. 

Servitut avseende skogsfång eller 
riitt att framdraga annan sådan 
ledning som avses i lcdningsriitts
lagen (1973: 1144) iin avloppsledning 
för en fastighet sam/ scn·i1111 som kan 

upphiws enlig! rallcnlagen ( J 

tar ej bildas genom fastighetsregle
ring. 

Servitut som kan upplåtas efter 
prövning vid särskild förriittning 
enligt annan lag och som ej omfattas 
av förbudet i första stycket, får bildas 
genom fastighetsreglcring endast om 
åtgärden sker i samband med en 
annan fastighetsbildningsåtgärd och 
är av betydelse för denna. 

första och andra styckena giillcrej sen·itut som avser ledning för vatten till 
h usbehovsfiirbru kni ng. 

Servitut som bildats enligt 2--6 
kap. \altenlagen eller motsvarande 
iildn.: lagstiftning får e.i ändras eller 

upphävas genom fastighetsreglering. 
Om scrl'ilul 1i//kommi1 mecl s1iicl ar 7 
e//1'r 8 kafl. 1·a11cnlage11 eller motsra
rancle äldrl' hcs1ämmclser eller enligt 
lagstiftningen om ägofrcd eller en
skilda v;igar eller enligt anläggnings-

1 Scn<t,tc lydelse 197) 114(> 

~ .'icn;1s1e lydelse J 97J:1157. 

Ser\"itut som bildats enligt vatten
lagen ( ) eller motsvaninde 
äldre lagstiftning fär ej upphävas 
genom fastighctsreglering. Anclring 

ar sådan! scrl'illll genom fa.Highe1s

rcglcri11g sam/ llfl{Jhiim11dc och (i!l(/

ring genom tas1ighe1srcglcring al' ser

l'illll som 1i//ko111mi1 enligt lagstift
ningen om iigofred eller enskilda 
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N1mm111dc ~rdelw 

lagen ( 197): 1149) eller motsvarande 
iildre bestiimmelser. får drgärd som 
n\'S' 11ä111111s företagas endast om 
åtgärden sker i samband med en 
annan fastighetsbildningsåtgiird och 
iir a\' betydelse for denna. 

79 

Föreslagen ~rdclsc 

viigar elkr enligt anläggningslagen 
(1973:1149) eller mots\·arande iildre 
bestiimmelser. tar företagas endast 
om åtgiirden sker i samband med en 
annan fastighetsbildningsåtgiird och 
iir a\' betydelse för denna. 

9 K:\P. 
I ~.i 

Anliiggningsarbete eller liknande åtgiird skall efter beslut av fastighetsbild
ningsmyndigheten verkstiillas under fi.irriittningen som ett för sakiigarna 
gemensamt arbete enligt denna lag. om det friimjar fastighetsregleringens 
syfte och arbetet ej liimpligen bör ombesörjas av enskild sakiigare. 

Beslut enligt första stycket får ej Beslut enligt första stycket får ej 
avse sådant företag som skulle avse sådant företag som skulle 
viisentligt iindra arten och omfatt
ningen a\· regleringen och ej heller 
a1111a1 företag enligt vattenlagen ii11 
dik11ing. 

Kan till foljd av andra stycket 
företag icke utföras som gemensamt 
arbete enligt denna lag eller iir sådant 
utförande icke liimpligt. får fastig
hetsbildningsmyndigheten förordna 

v:isentligt iindra arten och omfatt
ningen a\· reglc:ringen och ej heller 
företag enligt \"altenlagen 
( ). 

Kan till fiiljd av andra stycket 
företag iL·ke ut foras som gemensamt 
arbete enligt denna lag eller iir sådant 
utförande icke J:irnpligt. får fastig
hetsbildningsmyndigheten förordna 

om priivning enligt vattenlagen eller om prö\ ning enligt \'attenlagen 
anliiggningslagen. ) eller anliiggningslagen. 

14 KAP. 

t:ppkommer vid fastighetsbild
ning fråga om fastighetsindelning
ens beskaffenhet eller om beståndet 
elkr omrnnget av ledningsrätt eller 
av servitut, som bildats på annat siitt 
iin enligt _1-6 kcw vattenlagen eller 
mots\'arande iildre lagstiftning. skall 
frågan prövas vid fastighetsbestiim
ning. om det behövs för fastighets
bildningen. 

I ~4 

Uppkommer vid fastighetsbild
ning fråga om fastighetsindelning
ens beskaffenhet eller om beståndet 
eller omfånget av lcdningsriitt eller 
av servitut, som bildats på annat siitt 
iin enligt vattenlagen { )eller 
motsvarande iildre lagstiftning. skall 
J'rågan prövas vid fastighetsbcstiim
ning. om det behövs for fastighets
bildningen. 

På ansökan av sakiigare får iiven i annat foll fastighetsbestiimning ske fiir 
priivning av fråga om fastighetsinclelningens heskaffenhet eller om heståndet 
elleromtanget av ledningsriitt eller av servitut.som tillkommit vid avvittring 
eller enligt lagstiftningen om fastighetsbildning eller enskilda viigar eller 
enligt anliiggningslagen eller motsvarande iildre bcstiimmclscr. såvida icke 

.1Senastc lvdclsc 1973:11~7. 
J Scn;1-;tc lvdclsc 197 J 1140. 
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frågans avgörande uppenbarligen iir utan betydelse för sökanden. Samma riitt 
att påkalla fastighetsbestämning tillkommer byggnadsnämnden såvitt giiller 
område med stadsplan eller byggnadsplan eller område beträffande vilket 
fråga v~ickts om uppriittande av sådan plan. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

8. Förslag till 
Lag om ändring i expropriatiom;lagen (1972:719) 

Hiirigenom föreskrives i fråga om expropriationslagen ( 1972:719) 
dels att I kap. 6 ~ skall upphöra att giilla. 
dels att 2 kap. 3 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurarande lrdclw Fiircslagen ~\"de/se 

2 KAP. 
H 

Expropriation får ske för att tillgodose allmiint behov av elektrisk kraft eller 
annan drivkraft. vatten. viirme eller likartad nyttighet eller av att bortföra 
eller oskadliggöra avloppsvatten eller annan orenlighet. 

Skall ledning for nyttighet som avses i första stycket eller för avloppsvatten 
eller annan orenlighet ing~ i ledningsniit av betydelse för riket eller för viss ort 
el!er iir intrånget av ledningen ringa i _iiimförelse med nyttan diirav. får 
expropriation ske iivcn om allmiint hehov av ledningen ej föreligger. 

första stycket giillcr ej sådant Första stycket gäller ej sådant 
ianspråktagande av fastighet för till- ianspråktagande m· 1·a111•11.f(ir al/miinr 

godogörande av vattenkraft eller för hchor el/Nav fastighet för tillgodo-
gruvdrift varom bestiirnmelser finns görande av vattenkraft eller för gruv-
i ann;m lag. drift varop1 bestämmelser finns i 

annan lag. 

Denna lag triidcr i kraft den I januari 1982. 
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9. Förslag till 
Lag om ändring lagen (1973:1150) om fönaltning a\ samfällig
heter 

I Lirigenom föreskrives au 1. 3. 20. 21. 23 och 66 ·~·~ lagen <l 9n: 1150! om 
ICir\'altning a\' samfiilligheter skall ha nedan angivna lydelse. 

X111·anmde lrdl'i.\1' Fiireslag<'n lrdl'iw 

l ~ 

\'id tilliimpningen av denna lag skall som samfollighet anses 
l. sam fall ighet enligt fast ighctsbild ni ngslagen (l 970:988). 
2. annan mark som gemensamt tillhör iigarna av de mantalssatta fastig

heterna i en socken. 
3. servitut eller annan siirskilcl riittighct som hör till !lera fastigheter 

gemensamt. 
4. samflillighet enligt anliiggningslagen ( 1973: I 149). 

5. sw11/iil/~~hl'I enlig! ra11e11/agc11 
). 

Med ddiigarfastighct förstas i lagen fastighet som har del i samfiillighct och 
med dcliigare iigaren av dcliigarfastighet. 

Lagens bestämmelser om fastig
het äger motsvarande tillämpning på 
så.dan torntriitt, gruva. byggnad eller 
annan anläggning eller naturreservat 
som har del i samfällighet enligt l ~ 
första stycket 3 c!IN 4. 

H 
Lagens bestämmelser om fastig

het äger motsvarande tillämpning på 
sådan tomträtt. gruva. byggnad eller 
annan anliiggning eller naturreservat 
som har del i samfällighet enligt I ~ 
fors ta stycket 3. 4 eller 5. 

20 ~ 
S.imfollighetsfiircning bildas vid sammantriide med deliigarna genom all 

de antager stadgar och utser styrelse. 
Sammantriide enligt första stycket hålles av den som fastighetsclomstolen 

förordnat diinill. Sådant förordnande meddelas på begäran av deliigare. Dock 
skall i samband med förrättning enligt fastighetsbildningslagen (] 970:988! 
eller a nl:iggni ngslagen ( 1973: I 149! fast ighctsbi Jclni ngsmyncligheten cl ler. om 
siirskild forriillningsman förordnats enligt 4 ~ sistnämnda lag. denne h<)lla 
sammanträde enligt första stycket beträffande samfällighet som beröres a\' 
förrättningen. om delägare i samfälligheten begiir det eller om det är av 
väsentlig betydelse från allmän synpunkt all samfallighetsförening bildas. 

6 Riksda1:1·11 198~/83. I .1<1111/. Nr ~fi 

Andra s1rckc1 iigN 11101srara11dc 

1il/ämp11i11g flcl fiirrä//11i11g och fiirrd11-

11i11gsma11 enligt 1·a11c11lagc11 
( ). 
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Nurarancle frdcfse Fiiresfagen frdefse 

21 ~ 

I fråga om sammanträde för 
bildande av samfållighetsförening 
äger 7 ~ andra stycket, 8-11 *~, 12 * 
första stycket första punkten och 
14 ~ motsvarande tillämpning. Hål· 
les sammanträdet i samband med 
förrättning enligt fastighetshild
ningslagen ( 1970:988) clll'r anlägg
ningslagen (I 973: 1149), äger dock i 
fråga om delgivning av kallelse till 
sammanträdet vad som gäller om 
delgivning av kallelse till samman
träde vid förrättningen motsvarande 
tillämpning. 

I fråga om sammantriide fOr 
bildande av samföllighetsförening 
äger 7 * andra stycket. 8-11 *~, 12 § 
första stycket första punkten och 
14 ~ motsvarande tillämr,ning. Hål
les sammanträdet i samband med 
förrättning enligt fastighetsbild
ningslagen ( 1970:988), anläggnings
lagen (1973: 1149) eller 1·a11cnfagc11 

f ), äger dock i fråga om 
delgivning av kallelse till samman
trädet vad som gäller om delgivning 
av kallelse till sammanträde vid 
förrättningen motsvarande tillämp
ning. 

23 ~ 

1 fråga om klander av beslut vid sammantr~idet iiger 15 ~ motsvarande 
tillämpning. 

liar fastighetsbildnings- eller an- Har fastighetsbildnings-, anlägg-

fäggningsbeslut meddelats, får sam- nings- dlcr/iirelagsbeslut meddelats, 
manträde för bildande av samfallig
hetsförening hållas innan beslutet 
om samfällighetens bildande vunnit 
laga kraft. Som delägare anses därvid 
ägaren av fastighet som enligt beslu
tet skall ha del i samfälligheten. 
Beslut som fattas vid :>ammanträdet 
gäller endast under förutsättning att 
fastighetsbildnings- eller anfägg

ningsbeslutet vinner laga kraft. 

får sammanträde för bildande av 
samfallighetsforening hållas innan 
beslutet om samfällighetens bildan
de vunnit laga kraft. Som delägare 
anses därvid ägarer. av fastighet som 
enligt beslutet skall ha del i samfäl
ligheten. Beslut som fattas vid 
sammanträdet gäller endast under 
förutsättning att fastighetsbildnings-. 
a11fägg11i11gs- eller 

\'inner laga kraft. 
/(ireragsbcsl utct 

66 ~ 
Mål eller ärende, som enligt denna 

lag skall prövas av fastighetsdom
stoL upptages av den fastighetsdom
stol inom vars område samfällig
heten är belägen. Ligger samfällig
heten under nera fastighetsdomsto
lar, upptages talan av den domstol 
under vilken huvuddelen ligger. 
Detsamma gäller om målet eller 
ärendet rör !lera samfälligheter som 
ligger under skilda fastighetsdom
stolar. 

Mål eller iirende. som enligt denna 
lag skall prövas av fastighctsdom
stoL upptages, n111 c1 a1111ar !iilicr m· 

andra .m·ckt'I. av den fastighetsdom
stol inom \'ars område samfällig
heten är belägen. Ligger samfällig
heten under nera fastighet~domsto
lar, upptages talan av den domstol 
under vilken huvuddelen ligger. 
Detsamma gäller om målet eller 
ärendet rör nera samfälligheter som 
ligger under skilda fastighetsJom
stolar. 
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.\'11rarand1' ~rdd1e 

83 

Föreslagen lrdc/sc 

Riir saken sam/(i//ighcr cnligr rnr

rcn/agt'n ( ). ankommer prii\'

ningcn på behörig .fäsrighcrsdomsro/ 

som handlägger va11cnmål. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

10. Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1973:1151) om införande aY anläggnings
lagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfällig
heter 

Hiirigcnom föreskrives att 19 ~lagen <1973: 1151) om införande av anlägg
ningslagcn (1973: 11491 och lagen ( 1973: 1150) om förva1t.1ing av samfällig
hctcr skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arandc ~rdelsc Fiircs/agen lrde/sc 

19 ~ 
På samfällighetsstiimma i samflillighet som avses i 17 ~ kan beslutas att 

samfälligheten skall ombildas till samfallighetsfårcning. Beslutas sådan 
ombildning. skall stämman vid tilliimpningcn av lagen (! 973: 11501 om 
förvaltning av samfälligheter anses som sammantriidc enligt 20 ~ i lagen. 

Första stycket gäller icke samfällighet som åtnjuter förmånsriitt enligt 
lagen (1966:701) om förmänsriitt för fordringar enligt lagen 11966:700) om 
vissa gemensamhctsanläggningar. 

Första stycket iigcr motsvarande 
tillämpning i fråga om rägsam/ä/

l(i.;hcr enligt lagen I 1939:6081 om 
enskilda vägar eller motsvarande 
iildrc lagstiftning. 

Fi1rsta stycket iigcr motsvarande 
tilliimpning i fråga om sam/äl/igher 

en/fi.:r } eller 7 kap. 1·011c11/agc11 

(J CJJ8:5:!3 Joch enligt lagen ( 1939:608) 
om enskilda vägar eller motsvarande 
iilclre lagstiftning. 

Denna lag triidcr i kraft den I januari 1982. 
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Bilaga 2 

Sammanställning av remissyttranden över vattenlags
utredningens slutbetänkande (SOU 1977: 27) i vad avser 
följdlagstiftning 

En förteckning över remissinstanserna linns i prop. 1981/82: 130 (bilaga 
4). 

Utn'd11i11gc·11s .fi'ir.1lag Till lag 11111 iindring i .fi1stig/r,·1.1hildni11g.l'/ugc11 
I 1970:988) 

S1·ea hm'l'iitt: Kritik har riktats mot Yl.:s avgriinsning mot FBL. Den 
gjorda griinsdragningen har ansetts vara svilrfiirst{idig o..:h medföra llsii
kerhet betriiffande tilliimpningen. De av utredningen föreslagna iindringar
na i FHL synes knappast iignade att tillgodose det praktiska behl.lvet av 
enkla och effektiva iltgiirder för att tillskapa. iindra clkr upphiiva servitut. 
som ofta kan föreligga vid vattenfiiretag. Det skulle siirskilt betriilTande 
vissa typer av servitut. siisom sen it ut för vägar. fiske-. bad- och båt
platser. framstil som betungande att anviinda förfarandet i YLF i stilllet för 
det enklare förriittningsforfarandet enligt FBL. Servitut som ej direkt 
inverkar p{i vattenförh:lllandena synes ocks~\ naturligen biira kunna s{\viil 
bildas som iindras och upphiivas enligt FBL. Dessa servitut har ju nfta 
samband med siidana allmiinna markanviindningsfrilgor. vilka ankommer 
p{1 t'astighetsbildningsm::,.-ndighet att pröva. - Hur avgriinsningen mot FBL 
bör utformas kan diskuteras. Det i justitiedepartementets promemo
ria "Uppföljande översyn av t'astighetsbildningslagstiftningen .. ( Ds Ju 
1977: 12) framlagda förslaget till reglering av fri"lgan kan innefatta en god
tagbar lösning. Under alla förhi1llanden bör YLF i denna del omarbetas 
och större möjligheter beredas t'astighetshildningsmyndighet att taga be
fattning med vallenlagsservitut iin utn:dningen föreslagit. 

Enligt hovriillens mening saknas vidare tillriickliga sbl för den fiireslag
na iindringen i 9 kap. 1 ~ FBL betriiffande dikning sasom gcmensamt 
arbete. 

Ho1Tiilte11 .for Nl'drt• Norrland: I justilicdeparternentets prnmemoria 
"U ppfoljande iiversyn av fastighctshildningslagstiftningcn · · ( Ds Ju 1977: 
12) har framlagts cl! fiirslag angiknde hchandlingen av vallenlagsscrvitut 
som ej överensstiimmer med vad vallenlagsutrcdningen hiir förordat. De 
b[!da förslagen bör sammanstiillas i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Be
träffande hovrättens syn pii ifri'1gavarande griinsdragningsprnblematik hiin
visas till hovdttens kommande remissyttrande iiver fiireniirnnda prome
moria. 

Stockhol111s ti11gsrii11. 1·a11e11d11111S1o!e11: Griinsdragningsfn\gor mellan 
YL och FBL behandlas ocksii i justitiedepartementets PM Ds Ju 1977: 12 
"Uppföljande översyn av fastighetshildningslagstiftningen ... 

Enligt utredningens förslag fä.r servitut som kan uppliltas enligt YL ej 
bildas genom fastighetsreglering (7 kap. 2 * FBU. Även om förslaget 
ansluter sig till gällande hestiimmclse iir förslaget mindre lyckat. Enligt YL 
kan vissa typer av servitut bildas som rimligen ocks{i hör kunna bildas vid 
fastighetsreglcring. t. ex. servitut som avser vägar. badplatser och hi!t
platser. Det finns inte nilgot hiirande skiil för att förhindra att siidana 
tvängsrätter som avses i 9 kap. I * YL-förslaget också fiir bildas vid 
fastighetsrcglering. Det är möjligt och har ocksi\ tillämpats i praktiken att i 
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samband med inlösen av fastighet som skadas av uppdämning frita den 
inlösta marken ingå i fastighetsreglering för att kompensera skador pil 
andra fastigheter som berörs av dämningen. I samband därmed kan behov 
uppkomma att upplåta servitut för viigar. fiskeplatser, båtplatser m. m. 
som eljest skulle ha föreskrivits med stöd av 9 kap. I * YL-förslaget. 
Någon särskild kunskap om vattenförhållandena fordras ej för sådan servi
tutsbildning och ej heller för de flesta andra ätgiirder av servitutskaraktiir 
som syftar till att förebygga eller minska skada till följd av ett vattenföre
tag. I större vallcnmål är del inte ovanligt all frågor om skador p;I mark 
löses genom förlikning mellan parterna och i samband därmed uppkommer 
ofta frågor om skadeförebyggande åtgärder. Om åtgärden är av servituts
karaktär och servitutet kan bildas i samband med fastighetsreglering sak
nas anledning att förbjuda detta endast av den anledningen att servitutet 
kan upplåtas enligt VL. Däremot hör genom fastighetsreglering ej få bildas 
servitut som medför inverkan pä vattenförhållandena (jfr 12 kap. I * VL
förslaget: jfr även uttrycket förändring av vattnets djup eller liige i I kap. 
I ~ första punkten YL-förslaget). Med servitut som kan bildas enligt VL 
torde i FBL ej endast avses de särskilda tvi\ngsrätterna enligt 9 kap. VL
förslaget utan också den belastning som uppkommer på berörda fastigheter 
genom vattenföretag enligt I kap. I *YL-förslaget. Om det i samband med 
fastighetsreglering uppkommer behov att bilda servitut som ockst1 skulle 
kunna utgöra vattenföretag (t. ex. om en torrläggningsfr{1ga måste lösas vid 
en fastighetsreglering) hör enligt vattendomstolens mening särskild för
rättning enligt VL ej krävas om vattenföretaget får utföras utan tillstånd (se 
12 kap. I § VL-förslagetl: i sådant fall bör servitutet följaktligen kunna 
bildas genom fastighetsregleringen. 

Vad sedan angår frågan om åtgärder med servitut som bildats enligt VL 
(7 kap. 9 * FBLJ bör inte bara ändring utan också upphiivande av sådant 
servitut kunna göras genom fastighetsreglering. Även niir det giiller upphä
vande av servitut syftar vattendomstolen närmast på servitut av skadcföre
byggande karaktär som kanske redan förlorat sin betydelse eller som 
kommer att sakna betydelse om fastighetsregleringen genomförs. Tänkbart 
är sålunda att en väg eller båtplats som sökanden ålagts att utföra i ett 
vattenmål blir fullständigt meningslös efter en fastighetsreglering och då 
hör i samband med denna kunna föreskrivas att servitutet skall urphiira. 
Längs de valtemlrag där llottning tidigare förekommit har i stor utsträck
ning anordnats vältplaber för virke som tidigare flottades i vattendraget 
och berörda fastighetsägare har enligt VL fdagts skyldighet att tiila del 
intrång som viiltplatsen medför. Sedan flottlederna numera i de flesta 
vattendrag avlysts behövs inte heller viiltplatserna. Om fråga i samband 
med fastighetsreglering uppkommer om att upphäva det servitut som an
ordnandet av viiltplatsen innebär. finns enligt vattendomstolens mening ej 
anledning att hindra detta. Även utan samband rried annan fastighetsregle
ring kan det i vissa fall vara lämpligt att servitut som bildats enligt VL 
ändras eller upphiivs vid fastighetsbildningsförriittning. I regel bör hinder 
inte möta häremot. Dock hör även beträffande ändring och upphiivande av 
servitut gälla att genom fastighctsreglering ej får 1tstadkommas menlig 
inverkan på vattenförhållandena eller på själva vattenföretaget. 

Av vad vattendomstolen anfört vid 7 kap. 2 * FBL framgår att vatten
domstolen anser all anledning saknas att vidta den av utredninge11 fön:
slagna ändringen i 9 kap. I ~ FBL. 

Statens lantmiiteril'erk: Nuvarande kompetensgräns mellan VL och 
FBL är diffus och har vil.llat problem vid den praktiska tillämpningen. 
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Angelägna cl.tgär<ler har ibland inte kunnat utföras med stöd av FBL trots 
att detta skulle ha varit smidigt. Yattcnlagsutredningcns förslag till iindring 
i 7 kap. 2 ~ FBL innebär till skillnad mot förslaget i departementsprome
morian "Uppföljande översyn av fastighctsbildningslagstiftningen ., alt 
fastighetsbildningsmyndighetcn i iinnu mindre utsträckning iin för närva
rande kommer att kunna behandla frågor om servitut till förmfm för vatten
företag. 

Enligt LMYs uppfattning bör frägan lösas i huvudsaklig överensstäm
melse med förslaget i departementspromemorian. För ett smidigt fastig
hetsrättsligt genomförande av planer för bebyggelse. jord- och skogsbruk. 
kommunikationer m. m. måste fastighetsbildningsmyndigheten ges möjlig
het att bilda. iindra. upphiiva och bestämma vattenrättsliga servitut i unge
fär den omfattning som l'öresläs i promemorian. Yattenlagsutredningens 
förslag iir helt oacceptabelt. 

Den teknik som anviinds i promemorian med konkret angivande av de 
vattenrättsliga servitut som inte för behandlas enligt FBL är vidare att 
föredra eftersom den förenklar tillämpningen. Också sakiigarna kan liiltare 
bedöma lagens tillämpningsområde. Yattenlagutredningens förslag till av
griinsning mellan YL och FBL blir diiremot i praktisk tillämpning mycket 
svårtolkat. 

Möjligheten att utföra dikning som gemensamt arbele hör kvarstå. Skäl 
talar för alt alla typer av markavvattningsföret_ag bör kunna utföras som 
gemensamt arbete. Institutet har uppenbara fördelar. Företaget blir nämli
gen utfört inom förrattningens ram under ledning och kontroll av fastig
hetsbildningsmyndigheten. 

Ö1·er/1111tmiitan11.rndi1d1cte11 i Kro11ohe1xs län: Enligt YL-förslaget skall 
tvängsriitter enligt YL inte få bildas. ändras. upphävas eller bestämmas i 
annan iin den nya vattenlagens ordning. En sådan exklusivitet torde kom
ma att bli mycket hiimmande för FBM:s fastighetshantering enligt FBL. 
Redan nu är FBM:s möjligheter att ens i direkt samband med fastighets
bildning p[t liimpligt siilt ordna med sädana riittigheter mycket begriinsade. 

I en nyligen i justitiedepartementet gjord promemoria. Uppföljande 
översyn av fastighetsbildningslagstiftningen. Ds Ju 1977: 12. har emellertid 
föreslagits en klar avgriinsning mellan de riittighcter. som exklusivt förbe
håll1.:s för prövning enligt den nya valt1.:nlagen och andra rättigheter. som 
hädc kan bildas m:h i övrigt hanteras vid förrättningar enligt FBL. I 
promemorian har tilliimpats d1.:n principen. att endast de relativt få slags 
"rättigheter för elt mera vidstriickt samhiillsintrcssc" som kan behövas. 
skall exklusivt förbehällas prövning enligt den nya vattenlagen. medan det 
stora tkrtalct tvångsservitut enligt vattenlagen. "avseende de egentliga 
fastighctsintrcsscna .. iiven skall fä hanteras vid förrättningar enligt FBL. 
Promemorians regler skulle bli lätta att tilliimpa och niigon risk för att <len 
nya vattenlagens skärpta målsättning skulle .förfelas torde inte finnas. 
FBM iir niimligen enligt FBL 4: 25 skyldig att samråda med andra myndig
heter och har enligt 4: 34 möjligheter att anlita bitriide av sakkunnig. 

Öl'er/1111t111iitar111y11dight'tc11 i Kristi1111stad1· län: I utredningen föreslås 
att servitut som kan upplåtas enligt nya vattenlagen inte skall fä bildas eller 
upphävas genom fastighctsreglering eller göras till föremål för fastighets
bestiimning. Motiven hiirför synes inte tillräckliga för en si\dan begräns
ning av möjligheten alt r1.:gkra friigorna med ;;töd av fastighetsbildningsla
gen ( FBU. Sambandet mellan markanvän<lningsfrågor i allmiinhet och de 
frågor som är av servitutskaraktiir i YL är påtagligt. Det får anses viktigt 
att rättigheter av servitutskaraktiir kan regleras enligt de r1.:gler som gäller 
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för markfrågor i allmänhet och att inte möjligheten att behandla ··vatten
lagsservituten"' i fastighetsbildningssammanhang inskränks. Enligt det nu 
framlagda YL-förslaget synes gränsen mellan YL och FBL oklar (se bl. a. 
sid. 246-247. 289 och 427). Det allmännas intn:ssen iir vid fastighetsbild
ningsförrättning tillgodosett genom bestämmelserna i 4 kap. 25 * FBL om 
samråd med de myndigheter som berörs av ätgärden och i 3 kap. 2 * andra 
stycket fBL att syftet med särskilda bestämmelser om marks användning 
inte fftr motverkas vid fastighetsbildning. Förhållandet mellan YL och 
FBL bör i denna del regleras så som i princip föreslagits i promemorian Ds 
Ju 1977: 12 om uppföljande översyn av fastighetsbildningslagstiftningen. 
Som exempel på servitut enligt 9 kap. YL-förslaget som inte skulle kunna 
bildas vid en FBL-förrättning nämns i utredningen tvångsservitut avseen
de dike eller avloppsledning. Om behov av att bilda sädant servitut upp
kommer vid en FBL-förrättning anges i förslaget (sid. 427) att frågan rår 
prövas vid en särskild förrättning enligt YL-förslaget eller lcdningsrättsla
gen (LedLJ. Det är just denna typ av orationella regler som avses bli 
tillriittade enligt förslaget i den nämnda promemorian Os Ju 1977: 12. Både 
förrättningar enligt FHL och LedL handläggs av respektive fastighetsbild
ningsmyndighet. 

Det iir uppenbart att en reglering av lagtillämpningen som medger tillska
pandet m. m. av servitut med stöd av FBL inte medför att en prövning av 
ett vattenföretags till ätlighet frän allmän synpunkt enligt reglerna i V L kan 
underlåtas. Det iir emellertid ingen nyhet vid tillämpningen av FBL att en 
rättighet tillskapas som för sitt utförande kräver tillstånd enligt annan 
lagstiftning än FBL. 

Ö1·crlall1111iitanny11Jigheten i Ma/111ii/111s liin: Utredningens förslag 
medger inte uppdelning av vattenrättsliga servitut i två olika grupper så att 
nybildning kan ske både enligt YL och FBL. De siirskilda tvängsrätterna 
enligt 9 kap. YL-förslaget fftr enligt utredningsförslaget inte bildas vid 
fastighetsbildningsförrättning. I den mån det vid en sådan förriittning skul
le visa sig erforderligt att bilda l vångsservitut av nu angivet slag föreslås 
detta ske vid en parallellt ordnad särskild förrättning enligt YL-förslaget 
eller lcdningsrättslagen. 

Överlantmiitarmyndigheten anser det vara angeläget att en fastighets
bildning som förutsiitter en lösning av t. ex. torrliiggnings- eller avloppsfrå
gor inte onödigtvis stoppas upp eller hindras av att olika förrättningsinsti
tut och/eller olika förriittningsorganisationer måste anlitas. Dubbelarbete 
och förseningar i handHiggningcn torde då bli följden. 

Öl'erla111111iitarmy11clighete11 i Skarnborgs liin: Erfarenheterna från till
lämpningen av F13L. AL och LL har visat att nuvarande regler för riittig
hetshankring - t. ex. bildande av servitut - iir onödigt stelbenta. Det har 
även visat sig att avgriinsningen mot vattenlagen är sä diffus att det i 
praktiken föreligger osäkerhet om gränsdragningen. I en inom justitiede
partementet upprättad promemoria "Uppföljande översyn av fastighets
bildningslagstiftningen"' ms Ju 1977: 12) har bl. a. dessa frågor tagits upp 
till behandling. Promemorian innehåller bl. a. förslag syftande till att få 
bättre avgränsning mot vattenlagen ifråga om bildande. förändring och 
upphiivande av servitut. - Motsvarande avgränsning föreslf1s även införas 
för fastighctsbcstämning. - - -

Utredningen föreslår att möjligheten att bilda och upphäva servitut som 
nu finns i 7: 2 och 7: 9 FBL samt förordna om gemensamt arbete vad gäller 
dikning som nu finns i 9 kap. FBL skall upphöra. 

Ofta bildas vid avstyckning för bostadsändamål servitut för avloppsled-
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ning till markavvattningsanläggning efter överenskommelse med anliigg
ningens ägare och under medverkan av t.iiinstemän från lantbruksnämnd 
O\:h hiilsovärdsnämnd. 

Enligt uppgift friin lantbruk~nämnden förekommn i länet numera knap
past nägra laga syneförriillningar för dikning. Huvuddelen av den dikning 
som förekommer sker genom överenskommelser mellan markägarna. Hu
ruvida överenskommelserna normalt skall tolkas innefatta upplåtelse av 
r:illighel all behålla kdningar och diken (servitut eller nyttjanderätt) kan 
vara tveksamt. Det har vid fastighctsregleringar här i länet ansetts ej avse 
rättighetsuppliltelser. Om det skall tolkas avse sådana rättigheter blir det 
vid fastighetsregleringar nödviindigt att betrakta dem som har rätt till 
ledningar och diken som sakägare. om anläggningen ligger inom den mark 
som överföres. Det blir även nödvändigt att antingen bilda en ny rättighet 
till skydd rör anläggningen eller ut verka samtycke från sakägaren till 
regleringen trots all ny riittighet ej bildas. 

Om utredningens rörslag. att den möjlighet att bilda vallenlagsservitut 
genom fastighetsreglering som nu finns i FBL. tas bort. kommer det att bli 
kostsamt. tidsödande och administrativt krångligt att verkstiilla fastighets
bildningsförriittningar av angivet slag. Man uppnftr ej den enkla och smi
diga samordning FBL-VL. som angivits i utredningsdirektiven. Vidare kan 
man härigenom icke uppnil önskemålet att lösa så många förriittningsfrågor 
som möjligt i en och samma förrättning. Den föreslagna ändringen i FBL 
stfir icke hdkr i överensstämmelse med utredningens ullalande all nuva
rande valfrihet i fräga om vilken lag. som bör tillämpas vid servitutsbild
ning. bör bibehallas. 

Med den ställning som länsstyrelsen rår enligt förslaget till vattenlag och 
det samrådssystem som iir inbyggt i FBL torde det finnas tillriickliga 
garantier för att även vattenriittsliga intressen blir tillgodosedda vid förrätt
ningar enligt FBL. 

Utredningen har i sina motiv till ändring i FBL hiinvisat till den grundsyn 
som kommit till uttryck i förarbetena till FBL. Fastighetshildningskommit
tl!n har emellertid i förarbetena uttalat följande: ''Betriiffande de i 7 och 8 
kap. YL behandlade servituten fiir tmrläggning och avledande av avlopps
vallen kan det dock inte undvikas att de fastighetsbildande myndigheterna 
för befogenhet att - oberoende av fastighetsägarnas frivilliga medverkan 
- i anslutning till fastighetsbildning tillskapa servitut. En annan ordning 
skulle niimligen i alltför hög grad komplicera handHiggningen av sädana 
icke siillan förekommande fastighetsregleringar som förutsätter en samti
dig lösning av torrläggnings- och avloppsfrägor". De av utredningen an
förda motiven för ändring i FBL synes på grund härav icke bärande. 

Med hänsyn till vad ovan anförts avstyrker överlantmiitarmyndigheten 
därför de av vattenlagsutredningen föreslagna ändringarna i 7 och 9 kap. 
FBL. Det behov av ändring som finns synes i stiillet böra lösas utgf1ende 
friln de riktlinjer som anges i 1977 års promemoria. 

Vattenlagsutredningen föreslår att nuvarande möjlighet att enligt 14 kap. 
FBL i vissa fall fastighctsbestiimma vissa vattenlagsservitut skall tas bort. 
I den förut omniimnda 1977 års promemoria föreslas att möjligheten att 
med FBL fastighetsbestämma vattcnlagsservitut vidgas. Bl. a. föreslås att 
fastighetsbestämning av vissa vattenlagsservitut skall kunna ske fristaen
de. dvs. utan samband med fastighetsbildning. 

Efter iindring enligt vattenlagsutredningens förslag måste alla tvister om 
vattenlagsservitut i första instans avgöras av allmän underriitt. Efter sadan 
ändring måste ibland fastighetsbildningsförrättning. som iir beroende av 
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den tvistiga frägan, förklaras vilande tills tvisten avgjorts. Detta innehiir ett 
onödigt kostsamt. tidskriivande och administrativt kriingligt förfarande. 
Ändringen skulle direkt motverka ett av sytiena med utredningen~ arhete. 
nämligen att fä ett tidsenligt och i tilliimpningen smidigt regelsystem. 

Med hänsyn till vad ovan anförts avstyrker överlantmiitarmyndighcten 
den av vattcnlagsutredningen föreslagna iindringen i 14 kap. fBL lH.::h 
förcslf1r att iindring i .qäJJct här liksom i 7 och 9 kap. FBL .ska i:nligt de 
riktlinjer som anges i 1977 {1rs promemoria. 

Fasti1.:/1t>tshild11i11gs111v11digh1·t1·n. specialenl!ct 11r I i Skarahorgs lii11: De 
tvångsrätter. som enligt 9 kap. I ~ i den föri:slagna lagen kan bildas. 
definieras av utredningen vara servitut lsid. 291 \). Utredningen utlalar 
I sid. 289 yl under omniimnande av bl. a. FBL. AL och LL all den anser 
lämpligt att nuvarande valfrihi:t vid tillskapamle av riittigheter behalles. 
Den hiinvisning till ledningsrättslagspropositioncn utredningen diirvid gör 
innebär måhända alt utredningen endast avsett valfriheten mellan lcd
ningsrätt <som ju ej iir servitut) lich servitut enligt vattenlagen. P~i annat 
sätt synes uttalandet niimligcn ej vara förenligt med den föreslagna iind
ringen i 7 kap. av FBL. 

Utredningen föreslär all den begriinsade möjlighet till bildande av vat
tenlagsservitut. som nu finns i FBL. skall tas bort. Di: skiil utri:dningen 
anför för ändringen (sid. 427 m) iir ej bärande. 

Givetvis hör vattenlagsservituten. silsom riittigheter bt:traktade. till en 
"grupp .. oavsett för vilket vattenföretag det bildas. Detta gäller ju iiven 
servitut som kan bildas enligt nuvarande vattenlag. Di:n uppdelning i 
grupper. som finns i FBL och som iir relevant i sammanhanget. iir uppdel
ning efter den typ av vattenföretag servitutet skall bildas för. Det iir di1 
naturligt med en uppdelning motsvarande den i FHL. 

Givetvis är servitut för anläggningar enligt 7 och 8 kap. nuvarande lag ej 
oviktiga för de va1tenrii1tsliga intressena. Med den stiillning liinsstyrelscn 
får enligt förslaget till ny lag och det samrådssystem som iir inbyggt i FBL 
synes det finnas tillräckliga garantier för att iiven vattenriittsliga intressen 
blir tillgodost:dda vid förriittningar enligt FBL. 

Den servitutsbildning för vattenföretag som hiir i liinet kan bedömas bli 
vanligast förekommande iir for tiickta diken i markavvattningsföretag. 
Enligt under hanu från lant bruksniimmkn crh:.illna uppgil"tcr flirekornmer 
det numera knappast niigra laga syneförrättningar för dikning här i Hinet. 
Diiremot görs det en hel del dikning som bygger pi\ överenskommelser 
mellan flera fastighetsägare. 

Enligt lantbruksstyrelsens statistik gjordes inom Skaraborgs Hin under 
budgetåret 1975176 projektering för totalt 62 företag med totalarealen 1936 
hektar och beräknad total kostnad 3.1 milj. kronor. Enligt underhandsupp
gifterna handlades det :iret ej någon syncförriittning av aktuellt slag hiir i 
länet. Större delen av företagen liir avse överenskommelser om igenlägg-. 
ning av diken. som enligt äldre laga förriittning skall vara öppna. En hel del 
överenskommelser gäller dock ny dikning eller nya ledningsstriickningar 
inom omrade som ingår i lagasyneförrättning. 

Huruvida de parter som träffat överenskommelse avsett att överens
kommelsen skulle innefalla även avtal om servitut eller annan riitt för 
ledningarna kan vara tveksamt. Den mall till överenskommelse som här i 
länet brukar användas inom lantbruksnämnden upptager ej niigon hestäm
melse om rält till ledningarna. - - -

I den mall för överenskommelse angilende skogsdikning. som anviindes 
inom Skogsvårdsstyrclsen. anges hl. a. att för diken erforderlig mark upp
låtes utan ersättning. 
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Om överenskommelserna skall tolkas innefatta upplåtelse av rätt att 
behålla ledningar och diken (servitut eller nyttjanderätt) hlir det vid fas
tighetsregleringsförrällningar e1forderligt. all betrakta dem som har rätt till 
ledningar och diken som sakägare om anläggningen ligger inom den mark 
som överföres. Det blir iiven nödvändigt att antingen bilda en ny räl\ighet 
till skydd för anläggningen eller att sakägan:n ger samtycke till regleringen 
trots att ny rättighet ej bildas. 

Ledningsriittslagen iir ej tillämplig på anläggningar av nu aktuellt slag 
(diken och ledningar för markavvattning). 

Vid fastighetsbildning för bostadsändamål bildas ofta servitut angående 
avloppsledning fram till befintlig markavvattningsanläggning (dike eller 
ledning). Om det gäller ny ledning. som anslutes direkt till lagasyneföre
tagsanliiggning. ingås ofta efter förrättningen överenskommelse mt:d det 
företaget - ibland under medverkan av lantbruksniimndstjänsteman.· De 
samordningsproblem, som uppkommer vid bildande av s~l.dana servitut. är 
ej berörda i utredningens motivering till föreslagna regler i 9: 4 (sid 292-
296) eller pa annat ställe i utredningens betänkande. För att nå fram till 
smidiga rutiner bör samordningen belysas under det fortsatta arbetet med 
lagrevisionen. 

Med föreslagna regler kan det därför ofta bli anledning att ta upp fräga 
om samordning av fastighetsbildningsförriittning med vattenlags~itgärd. 
främst markavvattningsförrättning. 

Erfarenheterna av FBL AL och LL iir att nuvarande regler för ri-ittig
hetshantering är onödigt stelbenta <set. ex. Sagan om KarlSSlln. huset och 
servituten i Svensk Lantmiiteritidskrifl 1975: 2). Lagändring lär diirför 
övervägas. 

Den av utredningen föreslagna iindringen i 7 kap. FBL skulle knlngla till 
och fördyra förrättningsarbctet och bör inte genomföras. Tillräcklig anled

. ning att göra annan ändring i 7 och 9 kap. av Fl3L iin anpassning av 
bestämmelserna till nya vattenlagens terminologi synes ej finnas. 

Att - som utredningen föreslagit - ta bort nuvarande möjlighet att i 
vissa fall fastighetsbestämma vissa vattenlagsscrvilut mot verkar direkt cll 
av syftena med utredningens arbete. niimligcn att fä ett tidsenligt och i till
lämpningen smidigt rcgelsystem. 

Vattenlagen innehåller ej nftgra bcstämmebcr motsvarande fastighets
bildningslagens regler om fastighetsbestiimning. Tvist om servitut milstc 
diirför i första instans efter stiimning avgöras av allmän undcrrätt om 
fastighctsbestämning enligt FBL ej kan ske. Fastighetsbestämning är ett 
smidigt instrument för prövning av bl. a. fr[iga om bestilndet eller omff1ngct 
av servitut. Det iir särskilt lämpligt för att bestiimma gränser för det 
område som belastas av ett lokaliserat servitut. 

Det synes därför inte finnas nftgra bärande skäl för att inskriinka nuva
rande möjligheter att fastighetsbestämma vattenlagsservitut. Tviirtom sy
nes det finnas skäl att vidga möjligheterna att tilliimpa bestämmdscrna sft 
att fastighetshestämning av vattenlagsservitut kan ske fristående. dvs. 
utan samband med fastighctsbildning. I första hand gäller detta servitut 
som bildats vid markavvattningsförriittningar och dess äldre motsvarighe
ter (jfr. den ändring i 14 kap. FBL. som gjordes vid tillkomsten av AU. 
Det synes dock böra undersökas om inte även gränser för andra lokalisera
de vattenlagsservituts utövningsområde borde kunna bestämmas. 

Exempel på situationer i vilka det finns behov av fastighebbestämning 
av vattenlagsscrvitut: 

I Vid avstyckning på grundval av fiing enligt vilket det omräde. som 
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skall avstyckas. skall sträcka sig fram till ett markavvattningsdike upp
kommer fråga om företaget med det befintliga diket har tagit hela sitt 
servitutsområde i anspråk. 

2 Vid fastighetsbildningsförrättning - eller i annat sammanhang -
framkommer att anliiggning hörande till vattenföretag ej förlagts till ltige 
enligt den karta. som hör till det grundläggande beslutet. Ägaren av anlägg
ningen hävdar att beslutet kan tolkas avse läget ph marken. Fastighetsäga
ren har annan mening. Han hävdar att anläggningen antingen skall flyttas 
eller att nytt beslut skall meddelas. Han säger sig komma att i det nya 
vattenlagsärendet kräva ersättning därför att den skada anläggningen v{tllat 
är större enligt läget på marken än enligt det som redovisas p[t kartan. 

3 Vid rensning av markavvattningsdike visar det sig att fastighet. som 
angrlinsar diket, såsom tomtmark ianspråktagit mark sii nlira diket alt 
rensningen försvåras. Samfällighetsföreningen hävdar att den mark. som 
företaget har servitutsriitt pil. delvis ligger inom det som tomt ianspräk
lagna omnklet. Tomtiigaren har annan mening och vägrar företaget tillträ
de till det aktuella området. 

Ö1·nla111miitarmy11dight'f('J1 i Jiimtland.1· liin: Möjligheter att tillskapa 
vattenrätt genom fastighetsbildningsservitut i den omfattning som sf\lunda 
angivits bör finnas. Hlir erinras om att enligt jorddelningslagen ( 10 kap. 
9 *)fanns möjligheter att bilda servitut avseende bl. a. rätt till vattenstlille. 
vattens ledning eller uppdiimning samt !lottning. - - -

Den föreslagna lindringen i 7 kap. 9 * FHL i angivna avseende till
styrkes. - - -

Såsom villkor för att servitut skall fä upphävas föreskrives i 7 kap. 5 * 
FBL bl. a., att servitutet till följd av ändrade förhållanden ej behövs för 
den härskande fastigheten eller att servitutet under avsevärd tid ej utövats 
och omständigheterna även eljest lir sådana att det maste anses övergivet. 

Det hör i sådana fall vara från praktisk synpunkt till fördel. att ett enligt 
vattenlagen tillkommet servitut. avseende exempelvis rätt till utrmll för 
virkesupplagsplats eller väg. kan upphlivas enligt FBL säväl i samband 
med annan fastighetsbildningsf1tgärd som eljest. - - -

För erforderligt klarläggande av gällande markanviindning hör omrfade 
för utövande av vattenlagsservitut kunna bestiimmas genom fastighetsbe
stiirnning enligt f'BL, såväl i samband med fastighetshildning som dji.:st. 

ä1·erla11tmiitarmy11di~d1et1'11 i Viistcrho11e11s hin: Även om striivan milste 
vara att få en klar avgrlinsning för behandlingen av servitut behöver det 
inte ske på det restriktiva sätt som skett i föreliggande förslag till iindringar 
i FBL. Enligc vår bedömning lir de enda frågor som hör begrlinsas de som 
berör utnyttjande av vatten för vattenkraft och riitten att utnyttja mark för 
uppdämning. Säledes hör införas en skrivning i 7 kap. 2 * FBL med den 
angivna innebörden avseende bildande av servitut. Vit analogt sätt skrivs i 
7 kap. 9 * FBL rörande ändring m:h upphävande av servitut. I 9 kap. I * 
bör inskränkningar rörande tillämpningen av VL endast gälla i ovan disku
terade fall. I 14 kap. I * FHL bör iiven göras en utformning av texten pft 
ovan angivet sätt så att de inskränkningar som avses är fråga om vatten
kraft eller uppdämning. 

Ui11sstyrelse11 i Kri.1·1ia11sstads /iin: Uinsstyrelsen anser inte att de före
slagna inskränkningarna i fdga om möjligheten att iivcn behandla '"vatten
lagsservituten ·· m. m. enligt reglerna i fastighetshildningslagen är befo
gade. Det är av allmiint intresse att riittigheter av servitutskaraktiir kan 
regleras enligt de regler som gäller för markfrågor i allmiinhet. En sådan 
ordning kan knappast anses skada de vattenrättsiiga intressena. Tillska-
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pande av ett servitut enligt fastighetsbildningslagen kan inte medföra att en 
ev. prövning av ett vattenföretags tillåtlighet fran allmiin synpunkt enligt 
reglerna i vattenlagen kan underlåtas. 

Länsstyrelsen i Skaraborgs liin: Reglerna för bildande. ändring och 
upphävande av servitut är för niirvarande föremiil för remissbehandling pä 
grundval av en inom justitiedepartementet upprättad promemoria "Upp
följande översyn av fastighetsbildningslagstiftningen .. !Os Ju 1977: 12). 
Promemorian innehåller bl a förslag syftande till en bättn: avgriinsning mot 
vattenlagen i fräga om bildande. ändring och upphävande av vattenlagsser
vitut. Motsvarande avgränsning föreslås iiven införas för fastighetsbestäm
ning. 

Vattenlagsutredningen föreslar att möjligheterna att bilda och upphäva 
servitut som nu finns i 7 kap. 2 och 9 ** FBL och att förordna om 
gemensamt arbete vad gäller dikning som nu finns i 9 kap. FBL skall utgå. 

Möjligheten att vid avstyckning bilda servitut för avloppsledning till 
markavvattningsanläggning och att vid fastighetsreglering bilda. ändra el
ler upphäva servitut till skydd för anliiggningen har visat sig vara ett 
smidigt och administrativt enkelt förfarande. 

Om utredningens förslag. att den möjlighet att bilda vattenlagsservitut 
genom fastighetsreglering som nu finns i FBL tas bort. kommer det att bli 
kostsamt. tidsöchrnde och administrativt krångligt att verkstiilla fastighets
bildningsförrättningar av angiwt slag. Man uppnår därvid ej den enkla och 
smidiga samordning mellan fastighetsbildningslagen och vattenlagen. som 
angivits i utredningsdirektiven. 

Vattenlagsutredningen föreslilr vidare. att nuvarande möjlighet att enligt 
14 kap. FBL genom fastighetsbestiimning avgöra vissa vattenlagsservituts 
omfattning. skall utgå. Efter siidan ändring måste fastighetsbildningsför
rättning. som är beroende av den tvistiga frågan. förklaras vilande tills 
tvisten avgjorts. Detta innebär ett onödigt kostsamt. tidskrävande och 
administrativt kri\ngligt förfarande. Ändringen skulle direkt motverka ett 
av syftena med utredningens arbete niimligen att fii ett tidsenligt rn.:h i 
tillämpningen smidigt regelsystem. - - -

Med hänsyn till vad som ovan anförts avstyrker länsstyrelsen de av 
vattenlagsutredningen föreslagna iindringarna i 7. 9 och 14 kap. FBL och 
föreslår att reglerna utformas enligt de riktlinjer som anges i justiti1.:depar
tementets ovan niimnda promemoria. 

Utrcd11i11gc11s iii·riga lag.fi"irslag 

Vissa remissynpunkkr redovisas i specialmotiveringen. 
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Författningsförslag i departementspromemorian (Ds Ju 
1977: 12) Uppföljande översyn av fastighetsbildningslag
stiftningen 

Förslag till 

Lag om ändring i fastighetshildningslagcn ( 1970: 988) 

(Här fiterges endast 7 kar. 2 och 9 *~samt 14 kap. I ~.J 

N111"arandc lydd.1·1· Fiirl'.l'lllgc11 lyddsl' 
7 kap. 

2 ~I 

Sel"l"i/11/ a1·scemll' skog.1:fi'i11g d
lcr riitl lllt .fi·wndragll allfllln se/dan 
lcdning som m·ses i lcdningsriittslll
gen ( 1973: I f.+4 J iin c11·lof'/1sledning 
Fir en Ji1stighet .filr 1'.i hildlls gc110111 
f i1s 1ighetsrcgleri11g. 

Sal'i1111. som kan 1111plcitll.\' enligt 
1·atlcnlage11 eller l'.ffcr prii\'lli11g 1·id 
särskild fiirriitt11i11g enligt a1111c1n 
lllg och som ej llll!fi111as ar .f('irh11-
dC1 i .fi"irslll stvcket, Jilr hildas gc
nom .fi1stighctsrcglcri11g endast 0111 
åtgiirdcn ska i sa111ha11d med en 
llllllll 11 .fi1.1·1 ig hc1.1·hildn ii1gsll tgiird 
och iir m· hctydd.11· .fi"ir dc1111u. I 
.fi·äga 0111 s1'1Til11t som ll\'scs i:!-{) 
kup. 1·attcnlagl'n .fi>rdras 1·idllrc all 
iigllrc11 ar den !iiinunde .fi1.1iighe-
ten ej motsiitler sig senit11tshild
ningen. 

Första och andra stycke11a gäller 
ej servitut som avser ledni11g för 
vatten till husbelwvsförbrukni11g. 

Sarit11/ som hildllts c11lig1 :!-{) 
kup. 1·atten/agen cllff 11111/1·1·an111dc 
iildrc lagstiftning Jilr l'.i iindras dlff 
upphiil'll.I' !U'110111 .fi1.1tighctsrcgle
ring. 0111 sc1Tit11r rill/.:0111111i1 med 
stiid m· 7 eller 8 kllfi. 1·m1enlllgcn 
ella 111ot.1T1m111dc iildrl' hl'stii111-
111cl.1cr eller enligt lc1gsliftni11gc11 

1 Senaste lydelse 1973:1146. 
~ Senaste lydelse 1973: 1157. 

Geno111 fi1stiglll't.1n',i:lcri11g .fär l'.i 
hildas sen·i/11/ c11·scc11dl' .1kog.1:fii11g 
e//a l11•t1' dll'I" riitt 111/ .fi"w11drugc1 
lecl11i11g som 11\"se.1· i lcdni11gsriillsla
gc11I1973:1144). 

Sen'it11t .fi/r 1'.i hl'ill'r hildas ll\'Se
cndc riitt ll// 111nyt(ill l'lltlcn.fi"ir 1·a1-
tcnkn(/i. riill llll 11111yt(ill 111ark Ji'ir 
11ppdii11111i11g dler riilt till 1·a111•11tiik1 
.fi'ir orts 1·a//1'1!fi'irsii1:ini11g dia i i11-
d11stricll1 sxtfi>. 

S1'1Ti/11/ ll\'.lcendc bi:fi1g1'11het en
ligt :! ~ andra stycki-1 Jilr cj iindrus 
ella 1111phii1·11.1 ge110111 .fi1.1tighcts
r1',i:leri11g 0111 ser1·i1111e1 1illko111111it 
c11/i.~·r /ag.11(fi11i111:c111J111 hyggamll' i 
1 ·11111·11. 

Hilagu 3 



Prop. 1982/83: 26 

N111·arande lydelse 

0111 iig<(fi·ed eller enskildll 1·iigw· d
ia enligt 1111liiggningslllgen ( 1973: 
1149 J eller 111ot.1"1"11ra11dc iilJre he
stiimmd.1·(·r . .filr dtgiird som nyss 
11ii111nts Ji"il·etllglls e11d11st om åtgär
den .1kcr i .rnmh1111d med en 11111111n 
.fi1.1·tighetshildningstltgiird och iir 111· 

hetyddse .fi"ir den11a. 

94 

Fiireslugcn lydelse 

14 kap. 

I *' 
Uppkommer vid fastighdsbild

ning frfiga om fastighetsindelnin
gens beskaffenhet eller om hestån
det eller omfånget av ledningsrätt 
eller av servitut. som hildats på an
nat siill iin enligt 2-6 kap. 1·mte11-
lagc11 eller 111ot.1·1·m·m1de iildrc· lag
st(fining. skall frågan prövas vid 
fastighetshesliimning, om det he
hövs för fastighetshildningen. 

På ansökan av sakiigare fär iiven i 
annat fall fastighetsbestämning ske 
för prövning av fräga 0111.fi1stighets
inde/ningens hcska.f.(enhct ellcr om 
beståndet eller 011~/"iinget ar led
ningsriill eller m· sen·itut. som till
kommit l'id lll"l'ittring clla enligt 
lagst!finingen om .fostighetshild
ning clla enskilda l'l·igur dia enligt 
a11/iigg11ingslage11 eller 111ots1·ara11-
de iildrc hestii111111elsl'I", såvida icke 
frågans avgörande uppenbarligen iir 
utan betydelse för sökanden. S11111-
11w riitt all pc/kalla .fi1stighel.l'lw
stiim11ing tillkommer hyggnads-
11ii111mle11 scll'ill giiller cnnrtide med 
.1·tculsplan eller hyggnudspl1111 eller 
område hetri!f.Tande l'ilkl'f Ji"c/g11 
1'iickts 0111 11pprii1111nde m· sådan 
plan. 

1 Senaste lydelse 1973: 1157. 

Uppkommer vid fastighetsbild
ning fräga om fastighetsindelnin
gens heskaffenhet eller om bestån
det eller omfånget av lcdningsriHt 
eller av servitut eller nyttj11nderii11. 
som Jilr iindras eller upphiil'lls ge-
11om fiistighetsreglering, skall frä
gan prövas vid fastighctsbcstäm
ning, om det behövs för fastighets
bildningcn. 
. På ansökan av sakägare eller m· 
hyggnud.rniimnden får även i annat 
fall fastighctsbestämning ske för 
prövning av fräga som m·ses i ji'irs
ta stycket, såvida icke frågans av
görandt: uppenbarligen iir utan be
tydelse för sökanden. Är det 111· be
tydelse .fi'ir ddiigare i samfiillighet 
att .rn11~fi'illighete11.1· 011~f{1tt11ing och 
/iige hestiimmes, .fi/r de/iigaren an
siika 0111 fiutighetshestii11111ing fi"ir 
frdgans priil'11ing. 
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Sammanställning av remissyttranden över departements
promemorian (Ds Ju 1977: 12) Uppföljande översyn av 
fastighetsbildningslagstiftningen i vad avser avgräns
ningen mot vattenlagen 

flm·rätten örer Skåne och Blekinge: Mt:d hiinsyn till att denna hovrätt 
saknar erfarenhet av tillämpning av vattenlagen har hovrätten inte ansett 
sig kunna bedöma reformbehovet i förevarande hänseende. I vattenlags
utredningens slutbetänkande Revision av vattenlagen, Del 4, Förslag till 
ny vattenlag ( SOU 1977: 27) har framlagts ett förslag angående behandling
en av vattenlagsservitut som ej överensstämmer med vad utredningsman
nen har förordat. De b[1da förslagen bör samordnas i det fortsatta lagstift
ningsarbetet. 

Horriittt'll fiir Nedre Norrland: Den föreslagna avgriinsningen mot an
nan lagstiftning synes ändamålsenlig. 

Stockho/111.1· tingsriitt: Bakgrunden till nuvarande bcstiimmelser i gräns
dragningsfrågan är att största möjliga enhetlighet ansetts höra giilla beträf
fande de materiella förutsättningarna för åtgärder med likartade servitut 
och beträffande den formella handläggningen av sådana frågor (se prop. 
1969: 128 s. B 549). 

Bestämmelserna bygger på principen att servitut som kan bildas (har 
bildats.I med stöd av särskild lagstiftning inte får bildas (ändras eller upphä
vas) genom fastighctsreglering. Denna princip har emellertid av praktiska 
skäl genombrutits pä så sätt att flertalet servitut av nyss angiven karaktär 
får bildas (ändras eller upphävas) i samband med annan fastighetsbild
ningsåtgärd om det är av betydelse för denna. Eftersom de allra flesta 
servitutsåtgärdcr sker i sådant sammanhang. synes det föga meningsfullt 
att behålla det principiella förbudet. 

Den nuvarande regleringen är ocksil utan tvivel invecklad och svårtill
lämpad. 

Tingsrätten delar siiledes den i departementspromemorian framförda 
uppfattningen att en reform på området bör övervägas. 

När det gäller att åstadkomma en ny reglering saknas det enligt tingsrät
tens mening anledning att striiva efter en enhetlig handläggning av servi
tutsåtgiirder. Att sådana iitgärder kan genomföras i skilda sammanhang är 
enbart ägnat att främja en rationell handläggning av markanvändningsfrå
gor. Med denna utgängspunkt ligger det i öppen dag att tilliimplighetsområ
dct för servitutsreglerna i FBL bör göras så vidsträckt som möjligt. Det 
står emellertid å andra sidan klart att fältet inte kan lämnas helt fritt. I den 
mån annan lagstiftning av hiinsyn till andra intressen än sådana som 
beaktas vid fastighetshildning innefattar begränsningar i fråga om scrvi
tutsåtgiirdcr. bör åtgärderna uppenbarligen inte få genomföras med stöd av 
FBL. Såvitt tingsrätten kunnat finna vid en summarisk genomgång av 
speciallagstiftningen återfinns begränsningar av angivet slag endast i VL. 

I detta sammanhang bör uppmiirksammas att vattenlagsutredningen i sitt 
i april 1977 avlämnade betänkande med förslag till ny vattenlag förordat 
vissa ändringar i 7 kap. 2 och 9 ~§ FBL. Andring~1rna innebär att servitut, 
som kan upplåtas enligt V L. ej får bildas genom fastighetsreglering samt 
att servitut. som bildats enligt V L eller motsvarande äldre lagstiftning. inte 
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far upphiivas genom fostighctsreglering och fö1dras genom sildan fttgärd 
endast lml det sker i samhand med en annan fastighctshildningsi1tgärd och 
är av betydelse för denna. Vattendomstolen vid tingsriitten (avd. 5) har 
avgett remissyllrande över delta förslag. Yttrandet har tillkommit efter 
samriid mellan avd. 5 och 9. 

Vad som ovan och i nyssniimnda remissyttrande anförts synes böra 
föranleda besUimmdser om all servitut inte frir bildas. ändras eller upphä
vas genom fastighetsrcglering om åtgärden kan medföra skadlig inverkan 
på vattenfi.irhc\llandena eller pi"i vallenföretag som utförts med tillstimd 
enligt VL eller motsvarande äldre lagstiftning. I övrigt torde inga kompe
tensbegränsande föreskrifter hehövas vare sig i FBL eller annan lagstift
ning. 

Den lösning som tingsriitten sälunda föron.lar torde till sin praktiska 
innebörd inte skilja sig särskilt mycket friln den som föreslås i departe
mentspromemorian. Den principiella utgilngspunkti:n för tingsrättens för
slag iir dock en helt annan än den som anges i promemorian. Enligt 
promemorian (s. 129) bör det avgörande för frågan huruvida åtgärd med 
servitut skall fä vidtas med stöd av FBL eller inte vara huruvida servitutet 
avser ett egentligt fastighl!lsintresse clkr .. ett mera vidstriickt samhällsin
tresse ... Tingsriitten vill i sammanhanget peka pii bestiimmclserna i 14 kap. 
I * J B enligt vilka ett servitut skall vara iignat att friimja en iindam{dsenlig 
markanvändning och dessutom i det konkreta fallet avse ändamiil av 
stadigvarande hetydelse för den hiirskande fastigheten. Alla servitut måste 
med hiinsyn härtill avse h~ide ett samhiillsintresse och ett fastighetsintresse 
av vilka det senare intresset är det primära. En rättighet som inte p{1 siitt 
nyss anförts tillgodoser ell fascighetsintressc:: kan överhuvudtaget inte hli 
förenml för servitutsåtg~ird enligt FBL. Å andra sidan hö.- man givetvis vid 
fastighetsbildningsförriittning kunna inte hara tillskapa fastighet för indu
striändamfil utan ocksä vidta scrvitutsätgiirder som gör fastigheten lämplig 
för iindarn~1let. Gränsdragningen enligt promemorian måste därför anses 
förfelad. Som tingsriittcn tidigare anfört bör skiljelinjen : stiillet dras med 
utgängspunkt i de intre~sen Sllm här upp servitutshestiimmelserna i de 
olika lagarna. 

Enligt tingsrättens mening innehär det hiir framlagda förslaget en i prin
cipiellt hänseende klar och enkel avgriinsning av tillämpningsomriidet för 7 
kap. FBL. N~lgra siirskilda tillämpningssvärigheter synes inte heller upp
komma. I fall av tveksamhet har fastighetsbildningsmyndigheterna möjlig
het att nl.dgöra med de domstolar eller myndigheter som i framtiden kpm
mcr att pröva tillstiindsfr;igor enligt VL. 

Statens la11t111iiterii·crk: Den nuvarande avgränsningen mellan il ena 
sidan FHL och å andra sidan AL. LL och VL när det gäller riittighctsåt
gärder iir invecklad och delvis sviirtolkad och begränsar i vissa fall hand
lingsmöjligheterna. Bestämmelserna bygger i onödigt hög grad på en st1·ii
van att avgränsa exklusiva tillämplighctsområden för de olika lagarna. En 
utveckling i riktning mot en viss övertäckning mellan lagarna skulle under
lätta tillämpningen utan att i annat hänseende innebära olägenhet. De 
framlagda förslagen bygger pä denna tanke. - - -

I förhi\llandct till YL innebär förslaget all FBLs tillämplighet i servituts
frilgor utvidgas. Avgränsningen blir ocksft väsentligt klarare iin hittills. 
LMV tillstyrker därför förslaget. Möjligen kan inviindas att det i besUim
melsen bl. a. förekommande begreppet ··vattentäkt i industriellt syfte .. 
inrymmer en tolkningsspännvidd som kan bli besviirande. Frågan kan 
kanske fil praktisk betydelse eftersom vatlcnhush{tllningsfni.gor tilldrar sig 
ökande intresse. 
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Öl'erlantmiitarmyndigheten i Siiderman/ands liin: Betydelsen av att reg
leringen av rättighetsprohlemen i lagstiftningen görs mer tillämpningsvän
lig kan inte nog understrykas. En sammanställning av lagtekniska lösning
ar av servitut enligt FBL. anläggningslagen. lcdningsrättslagen och vatten
lagen gör del nämligen uppenbart alt de olika systemen för bildande. 
ändring eller upphävande av servitut utgör en snårskog där det krävs 
betydande skicklighet för att i skilda situationer finna de rätta vägarna. 
Följaktligen hör det nuvarande splittrade regelsystemet för servitutsåt
gärder ersättas med ett lättfattligt system. De i promemorian föreslagna 
ändringarna i 7 kap. FBL innebiir förenklingar i regelsystemet. Följaktli
gen tillstyrks ändringarna. Ett mera radikalt steg för förenklingar kunde 
t. ex. vara att servitut för en enda fastighets behov bildas. ändras eller 
upphävs enligt FBL oberoende av om detta sker i samband med annan 
förrättningsåtgärd eller fristående. 

Ö1·erlantmiitarmy11dighetl'll i Giitehorgs och Bohus liin: I 7 kap. 2 ~ 
andra stycket dras en klarare griins mellan vattenlagen ( VL) och FBL. 
Detta är enligt ÖLM :s uppfattning angeläget. eftersom nuvarande regler iir 
svåröverskådliga. Även om förslaget begränsar FBL:s kompetensområde 
såtillvida att frågor rörande väsentliga YL-intressen inte får behandlas 
enligt FBL inte ens om iigaren avtjänande fastighet godtar åtgärden. måste 
emellertid ändringen betraktas som positiv. 

Rättigheter för att tillgodose mera omfattande samhällsintressen bör 
tillskapas och behandlas enligt annan lagstiftning, medan fastighetsbild
ningsservitut skall kunna bildas for att tillgodose de egentliga fastig
hetsintressena. I förslaget till ny V L. som är under remissbehandling. 
synes emellertid dessa frågor enligt ÖLM:s uppfattning inte ha beaktats i 
erforderlig mån. 

Det är överhuvudtaget viktigt att avgränsningen mot annan lagstiftning 
görs klar och entydig. 

Ö1·crlantmiitarmy11digheten i Skarahorg.1· /iin: Förslagen tillstyrkes. Det 
kan nämnas att vattenlagsutredningen i förslag till ny vattenlag föreslagit 
ett slopande av möjligheterna att enligt 7: 2 FBL bilda vattenlagsservitut. 
ÖLM har \;Jestämt avstyrkt detta förslag och hänvisar till tidigare översänd 
promemoria. Det är viktigt att lagtexten korresponderar i dessa avseen
den. 

Öl'er/a11t111iitarmyntlighete11 i Västerbottens /iin: 7: 2 och 9. 9: I och 14: I 
FBL behandlar samordningen med vattenlagen. I enlighet med överlant
mätarens yttrande om försh1g till ny vattenlag bör po~ingtcras att enligt vår 
bedömning är de enda frågor som bör begriinsas de som berör utnyttjande 
av vatten för vattenkraft och riitten att utnyttja mark för uppdämning. 

Statens 1·allet!fallsl'cr/.:: I vad gäller avgränsningen mellan vattenlagen 
och fastighetsbildningslagen i frf1ga om att bilda. ändra och upphiiva servi
tut har vattenfallsverket observerat att vattenlagsutn:dningen i sitt förslag 
SOU 1977: 27 har en från nu föreliggande promemoria avvikande uppfatt
ning i vissa avseenden. När det gäller servitut avseende riitt till fallhöjd. 
dämning och sfidana nyttigheter som avses i 2 kap. 14 * vattenlagen i nu 
gällande lydelse finner vattenfalls verket emellertid inte anledning att sätta i 
fråga att inte förslaget i den remitterade promemorian skulle kunna genom
föras. Vid fall av ändring eller upphävande av sådana servitut är det 
emellertid högst angeläget att den härskande fastighetens intresse av att 
bibehålla servitutet beaktas vid fastighetsbildningsmyndighetens prövning. 
I detta intresse inrymmes ofta ~i ven annan fastighets. nämligen där servitu
tet tillkommit för att möjliggöra skadereglering. Som exempel på sådan 

7 Riksdagl'n 1982183. I sam/. Nr 26 
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skadcrcglering kan niimnas tillhandahållande av virkesavläggsplats. bftt
plats eller tvättplats. 

Sre11ska kraffrerk.\fiire11i11grn: Betriiffandc gränsen mellan servituts
hildning enligt FBL och enligt VL upptar förslaget ett förbud mot bildande 
genom fastighetsreglering av servitut. avseende bl. a. rätt alt utnyttja vat
ten för vattenkraft och mark för uppdämning (7: 2). 

Det har i praktiken i vissa fall visat sig fördelaktigt i samband med 
fastighctsöverlätclse eller eljest att sådana servitut kan bildas genom fas
tighetsreglering. Emellertid finns i de ficsta fall möjlighet att tillgodose 
behovet genom avtalsservitut. Eftersom den nu föreslagna ändringen ger 
en klarare gräns för fastighetsreglcring. vill kraftvcrksförcningen icke mot
sätta sig förslaget i denna del. 

Enligt förslaget skulle vidare sadant servitut av ovan angivet innehåll 
som tillkommit enligt lagstiftning om byggande i vatten icke få ändras eller 
upphävas genom fastighetsreglering (7: 9). Föreningen finner denna be
stämmelse. som icke innebär nägon nyhet i förhilllande till nuvarande regel 
i FBL. lämplig och nödvändig. De rältighcter som frägan giiller kan vara av 
avgörande betydelse för en kraftanläggnings viirde och hör icke få ändras 
eller upphävas i annan ordning än enligt regler om byggande i vatten. 

Förslaget innebär emellertid att andra servitut. tillkomna enligt vatten
lagstiftningen. än de ovan nämnda skulle kunna iindras eller upphiivas 
genom fastighetsrcglering. Beträffande skadcförehyggande f\tgärder. t. ex. 
rätt till vägar. avläggsplatser. håtplatscr m. m .. synes delta vara praktiskt 
och lämpligt. Beträffande servitut som är nödv~indiga för vattenkraftens 
utnyttjande är förhållandet dock ett annat. En rätt enligt VL 2: 14 till 
dammfäste eller kanal eller tub for ledning av vatten eller en rätt enligt VI. 
2: 16 till utmål kan vara en nödvändig förutsättning för en kraftanliiggning. 
Beträffande ändring eller upphörande av sådana servitut kan samma syn
punkter anläggas som ovan angivits hetriiffande riitt till vattenkraft eller 
dämning. 

Ett sådant servitut bör salunda icke fä ändras eller upphiivas utan 
medverkan av den sakkunskap som avgjort fn\gan om servitutets till
komst. Det är s[tlunda icke lämpligt att dylika servitut kan iindras eller 
upphävas genom fastighctsreglering. Vattenlagsutredningen har i sitt be
tänkande !SOU 1977: 271 föreslagit en generell regel. att servitul som 
bildats enligt vattenlagstiftningen icke far upphävas genom fastighetsreg
lering och att det endast under vissa förhällanden får ändras. En sä allmiin 
regel hindrar emellertid önskvärda iltgiirder med servitut som tillkommit 
för skadeförebyggande åtgärder. Det är därför önskvärt med en föreskrift 
att servitut för skadeförebyggande åtgärder eller liknande. dvs. servitut till 
omedelbar fördel för annan fastighet än kraftanläggningen. fär upphävas 
eller ändras vid fastighetsreglering men att övriga servitut. tillkomna enligt 
vattenlagstiftningen. icke får på dylikt sätt iindras eller upphävas. Vid en 
förrällning måste ju frågan om ett servituts innehåll klarliiggas. och det bör 
utan svårighet kunna bedömas. huruvida servitutet är av det ena eller det 
andra slaget. Om en sådan lagregel mot förmodan icke skulle kunna med
delas. bör i motiven likväl understrykas den allmänna bestiimmelsen att 
servitut till förmän för kraftanläggning icke för upphiivas eller ändras utan 
de bärande skäl som allmänt härför gäller och att rätt till ersättning kan 
föreligga för kraftanläggningens ägare. om hans rättigheter inskränkes eller 
upphäves. 

Sreriges la11t111iitare.fi'ire11i11g: FBLs kompetens i fråga om servitutsåt
gärder är begränsat. Denna begränsning medför att för vissa typer av 
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befogenheter har andra lagar företräde framför FBL. Konsekvenserna av 
nuvarande avgränsning har blivit en invecklad och svårförståelig lagstift
ning som dessutom föranlett mycket extra arbete och svårigheter. 

Från praktiska och förrättningsekonomiska synpunkter är det mycket 
angeläget att nuvarande samordning och avgränsning mellan olika lagar ses 
över. - - -

Nuvarande kompetensgräns medan FBL och VL är otydlig och har 
under hittillsvarande tillämpning medfört stora problem. Angelägna mark
användningsfrågor har inte alltid kunnat regleras fullständigt med stöd av 
FBL. Konsekvensen har varit att viss del av ett projekt har kunnat genom
föras med stöd av FBL medan en övergång till VL varit nödvändig för 
resterande del av projektet. Ett sådant förfarande är orationellt. 

Mot denna bakgrund är det mycket angeläget att en bättre samordning 
och lämpligare avgränsning sker mellan de båda lagarna. Utgångspunkten 
bör därvid vara att fastighetsrättsligt genomförande - t. ex. genomförande 
av planer för bebyggelse. jord- och skogsbruk. kommunikationer m. m. -
kan ske enhetligt och så smidigt som möjligt. För att detta skall kunna 
uppfyllas måste FBLs kompetens i fråga om vattenrättsliga servitut utvid
gas. Sådana vattenrättsliga servitut som primiirt har ett fastighetsintresse 
måste således kunna bildas. ändras. upphävas eller fastighetsbestämmas 
inom ramen för FBL. Rättigheter som i första hand inte har ett fastighets
intresse utan ett mera vidsträckt samhällsintresse - t. ex. utnyttjande av 
vatten för vattenkraft eller för industriellt behov - bör däremot vara 
exklusiva för YL. 

De nu nämnda kraven är enligt föreningens mening uppfyllda i prome
morian. 

Enligt Vattenlagutredningens (SOU 1977: 27) förslag skall FBM i avse
värt mindre utsträckning än för närvarande kunna hantera riittigheter som 
berör vattenföretag. Detta förslag medför att nuvarande avgriinsnings- och 
samordningsproblem kvarstår och att det fastighetsrättsliga genomförande 
i många olika fall kommer att bli mer komplicerat och tidsödande än det för 
närvarande är. För myndigheter och enskilda kommer det att bli svårt att 
bedöma huruvida FBL är tillämplig i olika situationer. Enligt föreningens 
mening är vattenlagutredningens förslag oacceptabelt. 
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De remitterade fi>rslage11 

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

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen < 1919: 426l 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. 

Nuvarande lydelse 

I allmänflott/ed .Hånde enrnr iip
pet att, efter ty här nedan niimwre 
skils. låta .flottgods liist framflyta. 

De, som i annat fall än i 3 § sägs 
låta flottgods /iist framflyta i all
män flottled, som upplåtits till all
mänt begagnande <allmän flott
ning), skola utgöra en flottningsför
ening med uppg(ft och befogenhet. 
rnrom i 4 kap. förmäles. 

Huruledes för 1•issa fall regering
en må be.Hiimma, att allmänna 
flottningen skall ombesörjas i an
nan ordning än genom flottningsför
ening, därom stadgas i 75 §. 

Allt i allmän flottning ingående 
flottgods skall framföras gemen
samt (gemensam flottning), där ej 
vattendomstolen f('ir 1·iss flottled 
meddelat allmän hestämmelse om 
flottning utan flottgodsets sam
manblandande (separatflottningl el
ler ock för särskilt tillfälle flott
ningsstyrelsen finner nu nämnt 
flottningssiitt kunna utan hinder för 
den gemensamma flottningen till
stiidjas i·iss flottande. 

1 Senaste lydelse 1977: 671. 

4 § 

Föreslagen lydelse 

I allmänna .flottleder har l'llf och 
en rätt att .flotta. Fiir flottning i al/
män.flottled gäller hestämmelsema 
i denna lag. 

De som i annat fall iin som anges 
i 3 §.flottar i en allmän flottled. som 
har upplåtits till allmiint begag
nande (allmän flottning), skall utgö
ra en flottningsförening. Bestäm
melser om flottningsföreningars 
uppg(fter och \'erksamhet finns i 4 
kap. 

I 75 §.finns hestiimmelser 0111 att 
regeringen i 1·issa fi1ll kan bestäm
ma att den allmänna flottningen 
skall ombesörjas i annan ordning än 
genom flottningsförening. 

Allt .flottgods som ingår i allmän 
flottning skall framföras gemen
samt (gemensam flottning), om det 
inte enligt 3 §lagen (1982:000) om 
inrättande. utl'idgning och m•/ys
ning m· allmiinflottledfiir viss flott
led har hes/I/fats om flottning utan 
flottgodsets sammanblandande (se
parattlottningJ eller för särskilt till
fälle flottningsstyrelsen finner att 
scpara~f1ottning kan medges .fi'ir en 
viss flottandc utan hinder för den 
gemensamma flottningen. 
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Fiireslaf<e!n lydelse 

5 a * 
Utfiirandet m· de anliiggningar 

och åtgärder som bchii1·s fiir en all
män flottled skall iirerlä11111as åt 
den som har begärt att .flottleden 
skall inrättas. om han inte anses 
olämplig därtill, eller, niir iiren nå
gon anna11 har amnält sig l'illig att 
u(f"'iira arbetena, ät den som priil'as 
kunna säkrast och snabbast utföra 
arbetena. Om staten l'ill utfi'ira ar
betena. har den företriidesriitt. Om 
annan iin sökanden antas, skall 
han genast betala ersättning till sö
kanden fi"ir de anliiggningskost
nader som denne htlr hafi. 

Om det .fur inriitttlmle m· en all
män .flottled krii1·s lift en vattentln
läggning eller annan byggnad rfr.1· 
11t eller ändras, skall arbetena ut
föras m· den som har antagits till 
anliiggare. Om vattenan/iiggning
en eller byggntlden skall ändras. 
har ägaren rätt att utji)ra iindring
en mot ersättning för kostnaderna. 

5 b § 

För llnläggningskostnaderna har 
anläggaren rätt till ersiittning m• de 
.flottande i den ordning som llnges i 
denna lag. Till anläggningskost
nader hänfi>rs kostnaderna ji:ir ut
.förande lll' arbeten som avses i 
5 a ~ samt alla andra utgifter fiir 
ji"iretagets 11(förande såsom utbe
tald skadeersiittning till sakägtlre. 
nödvändigll utgijierförji)rberedan
de undersiikningw· angående .fiJre
taget. kostnader ji}r handläggning
en lll' ärendet om inrättande il\' 

.flottleden och ärendet om u(f'i.irarh 
de m· flottledsanliiggningllr, kost
mulerför tillsyn iil'er arbetet under 
byggnadstiden jämte annat sådant 
stlmt ränta på ji)rlagskapita/et fiir 
tiden intill flottledens godkiinnlln
de. 

Bilaga 5 

De remitterade 

.fors/agen 



Prop. 1982/83: 26 102 

Nu\'llrande lydelse Viires/agen lydelse 

5 c ~ 

Byggnader och an/liggningar 
som har utförts eller ifrertagitsfrån 
någon annan för inrättande, ut
vidgning eller Firbättring m· en all
män flottled samt fi1st eller lös 
egendom som annars har fi.irviir
mts får flottleden med betalnings
skyldighet .fiJr de flottande hör till 
flottleden och skall anses som all
miin egendom. 

Egendom som hör till en allmän 
flottled får inte utmätas för annan 
skuld iin sådan för vilken den enligt 
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 tlottningsskada gälle ock beträf
fande skada och intrång. som vållas genom anläggning eller åtgärd för 
flottleden. i den miln ej ersättning därför blivit i beslut om anläggningen 
eller åtgärden e.ller eljest i laga ordning på förhand uppskattad och erlagd. 

Hurusom i vissa fall flottnings
skada kan i sammanhang med be
slut rörande f7ottledens inrättande, 
utvidgande e//er förbättrande var
da uppskattad och ersatt, därom 
skils i 6 kap. vattenlaget!. 

Bygger nå!(on i allmän flottled 
annorledes än med lag eller givna 
föreskrifter överensstämmer, 
stånde själv den skada. som cl 
byggnaden tnå vållas i ji)/jd a1· 
flottningen. Diir någon utan att på
kalla och m·bida mttendomstolcns 
bestämmelse om skyddsätgärd. 
som i 6 kap. 18 §vatten/agen sägs, 
gör byggnad i flottleden, ,Hånde 
ock under tiden själv skadan. 

7 ~ 

Om någon bygger i en allmän 
flottled i strid mot lag eller givna 
föreskrifter. skall han själv stå för 
den skada som flottningen orsakar 
på byggnaden. Om mlgon bygger i 
en allmän flottled utan att begiira 
och inviinta skyddsbestämmelser 
enligt andra stycket, skall han .1jiifr 
stå ji'ir den skada som flottningen 
orsakar under tiden. 

,\,/enar någon, som har byggt el
ler arser att bygga i 1·atten där en 
allmän flottled finns. att särskilda 
anläggningar eller åtgärder till 
skydd mot skada eller intrång på 
byggnaden till följd av flottningen 
biir bekostas av Je flott ande, får 
han väcka talan mot flottningsför-
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Föreslagen lydelse 

e11ingc11 hus vattendomstolen rii
rande bestämmelser om er.f(m/er
liga skyddsanordningar. Ifråga om 
en sådan talan gäller bestiimmcl
serna i 1·attenlagen (/982:0001 om 
stiimningsmål. 

Finnes tlottningsskada bliva sä 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 be~tämmas till högre belopp än som kan anses skäligt. 

Vad i 9 kap. 1·attenlagen 
(1918:523) stadgas hctri!f.li111de er
siittning.1· nedsättande i l"is.rn .fii/I 
samt länsstyrelsens befattning med 
nedsatta crsättningsmedel och om 
anmii/an i rissa fi1ll till 1·cderhörnn
de domstol skall iiga mot.1'\'arande 
tillämpning i .fi·åga om ersättning 
får flottningsskada. som hli1·it på 
förhand bestämd att utgå pli eii 
gång. I samband därmed att ersiitt
ning enligt denna § hestiimmes. 
skola skiljemiinnen girn tillkänna. 
om och i l'ilken män nedsiittning 
därav skall ske. 

Beslut. varigenom ersiittning 
hestiimmes på förhand. rare. sedan 
beslutet vunnit laga kraft. giillande 
jämriil mot framtida ägare m:h in
nehavare av .fi.istighct. som heriircs 
av beslutet. Om insiindande till vat
tendomstolen, fi'ir anteckning i vat
tenboken, ar beslut, 1·arom nu iir 
fråga, .fi'irordnar regeringen. 

Hurusom till jiJ/jd m· iindrade 
förhållanden avgift, som bestiimts 
att utgå årligen, kan varda till be
loppet ändrad eller ock hestiimd att 
upphc)ra, därom skils i 6 kap. 23 § 
vatten/agen. 

2 Senaste lydelse 1977: 671. 

Bestiimmclserna om betalning a1· 

ersättning i 16 kap. rnttenlagen 
( 1982:000) skall tillämpas ockscl i 
Ji·äg11 om ersiittning för .flottnings
skada som päfi'irlwnd har hesiiimts 
att utgil pä en gi/ng. I beslutet 0111 

ersiittning skall ski/jemiinni•n ange 
om nedsiittning m· ersiittningshe
loppet skall ske hos liinsstyrelse11. 

Ett beslut varigenom ersiittning 
hestiims på förhand gäller. sedan 
det har vunnit laga kraft. iin•n mol 
framtida ägare och innehavare av 
.fi1stigheter som heriirs av beslutet. 

Har genom hes/ut enligt denna 
lag eller enligt 9 kap. 3 § andra 
stycket 1·attenlagen ( 1982:0001 er
sättning fiir ·skada eller intrång 
.fiutstiillts att utgå med årliga be
lopp. utgör den omständigheten att 
beslutet härom har vunnit laga 
kraji inte hinder fijr en part att, l'.f
ter beslut om nya eller iindrade an-
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ordningar ellerfiJreskr(fter fiir flott
leden. påkalla sädana ändrade be
stämmelser om ersättningen och 
siittet för betalning som föranleds 
m de ändrade ji:>rhMlandena. Frå
gan om ändrade ersättningsbe
stämmelser prövas av 1·attendom
stolen i .rnmhand med prörningen 
av anordningarna eller fiJreskr(fier
na eller efter talan i den ordning 
som enligt 1·attenlagen gäller jiJr 
stämningsnull. 

14 §1 

Sedan i 11nderställningsmål rö
rancfr företag enligt 6 kap. 1·atten
/agen 1·attendomstolen meddelat 
beslut om allmän flottleds inrättan
de eller om vidtagande av åtgärder 
för redan be.fintlig allmän flottleds 
11t1·idgande eller fiJrhättrande, äge 
en1·ar. som vill yttra sig över syne
männens förslag till bestämmelser 
rörande de i /0 kap. 19 § vatten/a
gen omf()rmiilta frdgor. att inom 
trettio dagar frän det rattendom
stolens bes/11t meddelades till läns
styrelsen ingil'll eller i betalt brev 
med posten insända sina erinringar 
i saken. Erf(Jrdras före ärendets m·
gc)rande ytterligare 11tredning. äge 
länsstyrelsen här.får anlita biträde 
m· förrättningsmamzen eller annan 
sakk11nnig person; pröl'lls nödigt 
att vidare höra sakägorna. /ämne 
länsstyrelsen dem tillfälle att yttra 
sig l'id sammanträde inj('jr liinssty
re/sen eller, där fråga är om mindre 
flottled och det i ö1·rigt finnes lämp
ligt. inför någon av länsstyrelsens 
tjänstemän. K11ngörelse om sddant 
sammanträde skall minst tre \'eckor 
fi'ire sammanträdet tillställas den 
eller de personer, som jämlikt JO 
kap. 26 § rnttenlagen 11tsetts att 
mottaga handlingarna i mälet. 
ii1·e11.rnm senast tio dagar färtlf in
.föras i ortstidning. Anläggaren a1· 

'Senaste lydelse 1977: 671. 

Niir en allmän flottled har inrät
tats eller utvidgats skall länsstyrel
sen uppriitta fiirslag till hestiimmel
ser för flottleden. Förslaget skall 
ange 

I. vilka allmänna grunder som 
bör tillämpas när särskilda slag av 
flottgods enligt 29 § jiimförs med 
varandra vid f<>rdelning a1· kostna
der, 

2. inom vilken tid och mot vilken 
ränta anläggningskostnader enligt 
30 § bör återbetalas till anläggare 
eller annan som har anläggares 
rätt, sedan hänsyn tagits till den 
beräknade \'irkesåtgängen inom 
l'lllje flottledsdistrikt. 

J. hur taxan för .flottledsm·gijier 
bör utarbetas med ledning av de 
nämnda omstiindiglzetema. 

Kungörelse omfi'irslaget skall in
föras i ortstidning och innehäl!a en 
upplysning om att den som 1•ill yttra 
sig ii1w förslaget skall framställa 
skr(filiga erinringtir i saken inom 
l'iss tid. Om det iir nälfriindigt att 
sakiigarna h<Jrs ytterligare. skall de 
kallas till sammanträde if!fiir läns
styrelsen eller. niir det iir ji·ilga om 
en mindre flottled och det i ii1·rigt 
iir liimpligt, inj{'ir t'n tjiinsteman vid 
länsstyrelsen. Kungiirelse om så
dant .rnmmantriide skall senast tio 
dagar före sammanträdet it{fliras i 
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flottleden l'llrde till sammantriidet 
siirskilt kallad. 

Så snart ske kan företage liins
styrelsen hiirejier on~fi'irmiilta fi"ä
gor till lll'f:iiramlc i enlighet med 
fiireskrifterna i 29 och 30 §§. 

Sedan de fiir allmän flottleds in
riittande .fi"ireskrirrw arbeten hlirit 
besiktigade och godkiinda, varde 
flottleden m· liinsstyrclsen genom 
särskilt hes/111 11ppläten till allmänt 
hegagnande, dock må dylikr 11ppll!
tande ej ske. innan liinsstyrelsen 
meddelat beslut i de ji·ägor, som i 
14 § omfi'irmiilas. samt faststiillt 
reglemente ./i:ir flottning~förening. 

10'.'i 

F1}rcslagen lydelse 

orts tidning. Anläggaren <ll' flottle
den skall särskilt kallas till sam
mantriidet. 

Liinsstyrt'isen skall diirl'.ficr sil 
snart som möjligt ll\'göra angi1·na 
.fi-ligor i enlighet med 29 m:h 30 §§. 

Sedan de arbeten som har .fore
skri1·its .fiJr den allmänna .flottleden 
har besiktats och godkiints, skall 
./iinsstyrelsen meddela beslut om 
storleken lll' de a11/äggningskost-
11adcr som enligt 5 b §skall heta/as 
m· de jlottande. Nlir liinsstyrelsen 
dess11tom har meddelat bes/111 en
ligt 14 § och fastställt reglemente 
för flottningsförening, skall /iins
styrelsen genom särskilt beslut 
upplåta 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 liinsstyrelscn i vissa fäll dessförinnan medgivas. 

17 §5 

Har enligt laga kraft vunnet beslut förordnats om allmän flottleds inriit
tande och kan. ändå att i beslutet föreskrivna åtgärder icke vidtagits. 
llottning ske utan väsentligt men för strand-. bro-. fiske- och vattenverks
ägare eller andra samt utan betydligare hinder för föreskrivna llottledsar
betens utförande. må i avbidan på flottledens upplåtande till allmänt begag
nande tillstånd till interimsflottning kunna efter särskild an~ökan 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- Ansökan om interimsflottning 
gi\'es till länsstyrelsen; och i/ligger ges in till länsstyrelsen. Länsstyrel-
dct länsstyrelsen all diirii1·er sen skall inhämta yttrande över an-
infin·drn yttrande fran rnttcnriitts- sökningen från anläggaren !lV flott-
domaren. den enligt 10 kap. 2 * leden samt, om ärendet inte är av 
vatten/agen fi'irordnade .f("irriitt- brådskande natur och det i övrigt 
ningsmannen och anläggaren av kan anses behö1·/igt. på lämpligt 
flottleden iil·ensom att, där iirendet sätt bereda strandägare och andra 
ej är av brädskande heskc{f.frnhet vilkas rätt kan beröras tillfälle att 
och det i övrigt finnes e1:fimlerligt. inom viss kort tid yttra sig över an-
på lämpligt sätt bereda strandägare sökningen. 
och andra. vilkas rätt kan beröras 
m·fi·å1:a11, tillfälle att inom viss kort 
tid yttra sig över ansökningen. 

4 Senaste lvdelse 1977: 671. 
' Senaste 1;,delse 1977: 6 71. 
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18 §6 

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 föreskrii·e länssty
relsen de villkor för flottningen, 
som för varje fall må finnas erfor
derliga. med iakttagande därav dels 
att de av l'attendomstolen medde
lade allmänna bestämmelser för 
flottledens nyttjande till allmän 
flottning bliva i tillämpliga delar 
gällande med avseende 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. 

Tillstånd till interimsflottning jar 
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. Länsstyrelsen skall fii
reskriva de villkor för flottningen 
som behö1·s för varje fall med iakt
tagande m· dels att de allmänna be
stämmelser som har meddelats för 
flottledens nyttjande till allmän 
flottning /J/ir 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 llottlc
dcn upplåtits till allmänt begag
nande. 

Interimsflottande 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 o~ 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
rimsflottande. 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 e 
Vid meddelande av tillstånd till interimsflottning förordne länsstyrelsen 

syssloman att med den befogenhet, som i 33 § 1 mom. andra stycket 
tillerkännes flottningsstyrelse. av de flottande 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 njute sysslomannen arvode av de flottande 
med belopp, som bestämmes av länsstyrelsen. 

Flottledsavgifter. som av sysslo
mannen uppbäras. skola göras rän-

6 Senaste lydelse 1977: 671. 
7 Senaste lydelse 1977: 671. 

Flottledsavgifter. som uppbärs 
av sysslomannen. skall göras ränte-
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tebärande genom insiiffande cl 
bankinrättning; och åligger det 
sysslomannen att, sedan flottleden 
upplåtits till allmänt begagnande 
och flottningsförening bildats, till 
tlottningsstyrelsen redovisa vad 
han uppburit jämte upplupen ränta. 
Diir till följd av stadgllndena i 6 
kap. 14 § vatten/agen frågan om 
allmän flottled fijrji1ller, skall redo
visning lämnas till lämstyrelsen 
som med medlen förfar på sätt i 
82 § första stycket stadgas: dock 
att ägare m· enskilda flottledsbygg
nader äger ar influtna m·gijier be
komma vad å nämnda bygwwder 
må beliipa. så ock, där han ej iir 
anläggare, vad han diimtöver kan 
hava sjiiil' erlagt i avgij'ter. 

107 

Fiireslagen lydelse 

bärande genom att insättas på 
bank. Det åligger sysslomannen 
att, sedan flottleden har upplåtits 
till allmänt begagnande och en flott
ningsförening har bildats, till tlott
ningsstyrelscn redovisa vad han 
har uppburit jämte upplupen ränta. 

21 §~ 

Där heträjfatuk ratten. 1•arest 
allmän flottled icke finnes men 
flottning ändock flere år bedril'it.1·, 
sådant förhållande uppkommer. att 
rätten till.flottning icke l'idare utan 
oskäliga kostnader står till buds, 
wll'e, sedan ansökan om allmiin 
flottleds inrättande i 1·at1enområdet 
inkommit, den omständigheten att 
beslut därå ej ännu al' 1·attendom
stolen meddelats. ej hinder .får 
liinsstyrelsen att medgiva siikllnden 
till flottledsji'iretaget riitt till inte
rimsflottning, såframt Jlottninge11s 
m·stannande finm·s komnui att f('ir 
honom medförn sy11nerligen bety
dande förluster: och skall ä sådant 
ärende stadga11dena i 17-20 §§ 

äga motsvarande tillämpning. Ej 
må dock i fi1ll, som 1111 nämnts, in
tcrimsflottni11g bel'i(ias, med mind
re sökanden ställer fullgod säkerhet 
dels för avgifter och skadestånd, 
som i 18 § omji'irmiilas, dels ock 
med visst belopp, motsvarande vir
kets värde, för att flottledsarbetet. 
därest sökanden antages till anläg
gare, behiirigen utj('jres. 

~Senaste lydelse 1977: 671. 

I fråga om l'atten diir allmiin 
flottled inte finns. mrn flottning 
ändå har hedri1·its i flera år, skall 
fi'i(iande giilla om förhållandena 
ändras så att rätten till flottningen 
inte liingre kan utiivas utan oskäli
ga kostnader. Ilar ansökan om in
rättande m· allmän flottled i l'atten
omrädet inkommit. men beslut där
om iinnu inte meddelats, får läns
styrelsen medge sökanden rätt till 
imerim~j1ottning. om flottningens 
m•stannande skulle rnalfiirn syn
nerligen betydande fi'irluster ji'ir ho
nom. I sädana ärenden giillt•r 17-
20 §§. I fall som nu har nämnts får 
dock tillstånd till interimsflottning 
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 
'utfiirs på ett riktigt sätt. om sökan
den antas till anläggare. 
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22 ~9 

Har i beslut om allmän flottleds inrättande eller sedermera föreskrivits, 
att flottning 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 å viss del därav. 

Skola enligt vattendomstolens 
beslut arbeten m· större omfattning 
utföras för allmän .flottleds utl'id
gande eller förbättrande och finnes 
nödigt. att flollningen härunder be
griinsa.1· eller helt inställes. äger 
lcinsstyrelsen på framställning 
meddela erforderliga bestämmelser 
angående jTott11ingens hedril'llnde 
under tidl'fz till dt•ss arbetena blil'it 
fullbordade och godkända. 

Om arhete11 av större omfattning 
skall utföras för att utvidga eller 
förbättra en allmänflott/ed och det 
iir nöd\'ändigt att Jlottllingen under 
tiden begränsas eller instii/ls. får 
liinsstyrelse:z på begäran meddela 
hestiimmelser om detta för tiden till 
dess arbetena har fullbordats och 
godkänts. 

28 § 

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

I. Flottledsutgifter. omfattande kostnader, som skola återgäldas till 
anläggare eller annan, vilken njuter anläggares rätt, eller eljest utgives för 
flottledens utvidgande 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. Utflott11ingsutgifter, omfattande all arbets- och annan kostnad för 
virkets framskaffande i flottleden. strandarrenden, bom- och dammav
gifter, ersättning för flottningsskada, som icke skall hänföras till 4, samt 
andra utgifter för liknande ändamål; 

4. Sorteringsutgifter, omfattande kostnader för skiljeanordningars inrät
tande och vidmakthållande, 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. Inventarieutgifter. omfattande kostnader för anskaffande och vid
.makthållande av redskap och materiel för utflottningen; 

6. Förvaltningsutg{fter. 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. Separatutg(fter, 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. 

9 Senaste lydelse 1977: 671. 
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Har till rättvis fördelning av flott
leds- och underhållsutgifter flottle
den indelats i flottledsdistrikt. skola 
ål'er sagda wgijier räkenskaper 
föras särskilt för varje distrikt. Lag 
samma l'are om utflottningsut
gifter. där flottleden blivit indelad i 
utflottningsdistrikt. Finnes flott
ledsanläggning å l'isst distrikt b/i1·a 
till gagn.for flottningen äl'en å and
ra flottledsdistrikt, iige \'altendom
stolen eller, där anläggningen ut
farts utan l'attendomstolens till
stånd, .flottningsstiimma besluta, 
att anläggningskostnaden skall i 
mån al' båtnaden jorde/as på samt
liga dessa distrikt. 

109 
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Har till rättvis fördelning av flott
leds- och underhållsutgifter flottle
den indelats i tlottledsdistrikt. skall 
räkenskaperna iil'er de nämnda ut
gifterna föras särskilt för varje di
strikt. Detsamma gäller utflott
ningsutgifter. om flottleden har in
delats i utflottningsdistrikt. Om en 
.flottled.rnnläggning inom ett l'isst 
distrikt blir till nytta fiirflottningen 
iil•en inom andra .flottledsdistrikt, 
får länsstyrelsen besluta att a11-
läggningsko.1·t11aden skall ji:irde/a.1· 
på dessa distrikt allll'.fier den nytta 
de har m· anläggningen. 

37 §10 

Fastställt reglemente så ock un
derrättelse om däri meddelad iind
ring skall m· /dnssryre/.1·en skynd
samt ii1·erlämnas till 1·attendomsto
len. 

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

Fastställt reglerm:nte skall ge
nom föreningens försorg mångfaldi
gas i tryck och vid begäran hållas 
skogsägare och flotta,ndc tillhanda. 

64 § 

Finnas inom samma vattensy
stem flera flottleder under särskilda 
flottningsföreningars förvaltning, 
skall i mrje led flottningen såvi~t 
möjligt ordnas på sådant sätt. som 
utan oskäligt betungande eller gyn
nande av flottningen i viss led må 
vara ägnat \ltt befrämja flottningen i 
vattensystemet i dess helhet: och 
bör därl'id 1·ad flottningschef för 
nedströms belägen led med iaktta
gande av de regler, som må rnra 
fastställda av vattendomstolen, be
stämmer beträffande vattenhushåll
ningen och flottgodsets framsläp
pande, såyitt ske kan, liinda till ef
terrättelse för uppströms belägen 
led. 

10 Senaste lydelse 1977: 671. 

Om det inom samma vattensy
stemfinns flera flottleder under sär
skilda flottningsföreningars förvalt
ning. skall flottningen i 1·ai:je led 
såvitt möjligt ordnas på sådant sätt 
som utan oskäligt betungande eller 
gynnande av flottningen i viss led 
kan vara ägnat att befrämja 
flottningen i vattensystemet i dess 
helhet. Diin·id bc'ir l'lld flottnings
chefen för en nedströms belägen 
led, med iakttagande av de regler 
som i samband med .flottledens in
rättande eller senare har fi1st
stiillts ~ bestämmer beträffande 
vattentiushållningen och flottgod
sets framsläppande såvitt möjligt 
beakta,~ vid .flottningen i en upp
ströms belägen led. 
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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 § 11 

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 m· flott-
11ingsförc11ingar underrätte liinssty
relsen vattendomstolen för anteck
ning i vattenhoken. 

Virke. som til(l'öres allmän flott
led å plats. varifrån dess utflottning 
beräknas kunna medhinnas under 
första flottningsåret. må flottas 
obarkat. såframt icke med avseen
de cl beskaffenheten av vattendra
get med stränder och fiske ävensom 
övriga förhållanden. som kunna in
verka på frågan. mttendomstolen 
finner skäligt att för hela flottleden 
eller viss del därav förordna. att allt 
eller visst slags virke skall. innan 
det utlägges i flottleden. lzal'll 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 
vattendomstolen funnit skäligt 
medgiva undantag från denna be
stämmelse. 

11 Senaste lydelse 1977: 671. 
1 ~ Senaste lydelse 1958: 188. 

Virke. som til(li'irs en allmän 
flottled pli en pl_ats, varifrån dess 
utflottning beräknas kunna medhin
nas under forsla flottningsåret . .får 
flottas obarkat. så framt icke med 
avseende på 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 utflottning 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. 
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E,j må utan tillstånd av rntten
domstolen avbarkning verkställas å 
isen eller å stranden så nära vatt
net, att barken kan nedskö/jas däri. 
Vid tillstånds meddelande skall 
1·attendomstolen föreskriva de vill
kor, som i varje särskilt fall må fin-
1ws erforderliga till förebyggande 
al' skada eller olägenhet. 

111 

Föreslagen lydelse 

Utan tillstånd av länsstyrelsen 
får avbarkning inte verkställas på 
isen eller på stranden så nära vatt
net. att barken kan skö(ias ned däri. 
Vid meddelande m· tillstånd skall 
länsstyrelsen föreskriva de villkor 
som i varje särskilt fall behö\'s för 
att förebygga skada eller olägen
het. 

70 §13 

Å allmän flottleds skiitsel och un
derhåll samt flottningsförenings 
verksamhet utöl'e länsstyrelsen till
syn. Teknisk tillsyn å flottled.1·an
lägf.{ningamas underhåll och nytt
jande åli1:ger under liinsstyrelsens 
Öl'erinseende tillika tjiinstemänne11 
å l'äg- och 1·attenbyggnadsdistrik
ten, vilka hal'll att verkställa in
spektion å flottledema i e11/ighet 
med närmare föreskr(fier, som där
om rarda av regeringen medde
lade. 

Flottningsstyrelsen och tlott
ningschefen ära skyldiga att l'id till
synens utövande på anfordran läm
na l'ederbörande alla erforderliga 
upplysningar. 

Om rätt att vid förefallande be
hov hos 1•attenrättsdomaren påkal
la besiktning å anläggning ji"ir all
män flottled så ock om handräck
ning skils i 13 kap. vatten/agen. 

Länsstyrelsen utörar tillsy11 Öl'er 
allmänna flott/eders skiitsel och un
derhåll samt ö1·er jlott11ing.1för
eningars 1·erksamhet. 

Flottningsstyrelsen och tlott
ningschefen är skyldiga att på he
giiran m· länsstyrelsen lämna de 
upplysningar som behöl's fiir till
synen. 

79 §14 

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 vare sig 
att på sätt i 56 § tredje stycket stad
gas hålla den där omförmälda för
teckningen tillgänglig och över
sända den till tlottande elle.r att, då 
flottande enligt sjätte stycket 

n Senaste lydelse 1977: 761. 
14 Senaste lydelse 1964: 183. 

Åsidosätts föreskrift, som i 37 §. 
41 § första stycket. 44 §. 47 § 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 tlottande el
ler att, då flottande enligt sjätte 
stycket i nämnda § påyrkat hän-
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nämnda § påyrkat hänskjutande av 
visst ärende till prövning å flott
ningsstämma, låta upptaga ärendet 
å förteckningen. 

dömes den försumlige till dags
böter. 

112 

Fiireslagen lydelse 

skjutande av visst iirende till pröv
ning på tlottningsstämma, lftta upp
taga ärendet å förteckningen. diims 
den försumlige till /Jiitl'I'. 

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 hiinskjutande till tlott
ningsstämma av flottande påyrkats enligt sjätte stycket i samma ~. må 
åtalas allenast av målsägande, och skall härvid såsom målsägande anses 
såväl flottningsföreningen som varje flottande. 

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

i'qrder allmän flottled jtlmlikt 6 
kap. 27 -~ rnttcnlagen m·ly.1·1. skall, 
där dess tillgångar iil'erstiga skul
derna, behållningen användas för 
hortskaffande m· sådana tlottleds
anordningar som kunna orsaka ska
da eller olägenhet samt för iord
ningställande m· vattendraget och 
intilliggande område i ett från före
trädesvis fiske- och naturvårdssyn
punkt lämpligt skick !äterställ
ningsåtgärder). 

Om en allmiin .flottled al'iyscs 
och dess tillgångar c'irerstiger skul
derna. skall behållningrn användas 
för att hortskqf.li1 sådana tlottleds
anordningar som kan orsaka skada 
eller olägenhet och för att iordning
stiilla vattendraget och intilliggande 
omräde i ett från företriidesvis fis
ke- och naturvårdssynpunkt lämp
ligt skick (återstiillningsfttgärder). 

Om endast del av flottled avlyses. skall den behällning framräknas som 
skäligen kan anses bt>löpa på delen. 

Finnes behållning sedan behövliga äterställningsåtgiirder vidtagits. skall 
denna användas på sätt regeringen bestämmer. 

Understödsfond, varom i 32 * andra stycket förmäles. skall vid flottleds 
avlysande främst användas för därmed avsedda ändamfö. därvid personer. 
som redan tillerkänts pension eller annat understöd. hava fön:trädc fram
för dem, som ännu icke kommit i åtnjutande därav: och mft. diir så finnes 
lämpligt. fondens ändamål tillgodoses genom de understödsberättigades 
inlösande i anstalt för försäkring eller understöd. 

84 ~ 

I .fråga om fi-amfarande 111· .flott
gods i sammanla,::da .flottar iige 
stadgandena i denna lag icke 
tillämpning; men låter någon flott
gocl.~ framflyta lwnf'iist i knippen el
ler mindre buntar eller .fi·amfi)res 
flottgods i ring/JOm. riiknas det för 
lii.1jlottni11g och l'are fi'irty denna 
lag diirå tillämplig. 

'-' Senaste lydelse 1977: 671. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

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

84 a § 16 

Talan mot beslut av länsstyrelsen 
om anlitande av sakkunnigt biträ
de, om utseende eller entledigande 
av styrelseledamot eller revisor i 
flottningsförening, om föranstal
tande om åtgärd på sådan förenings 
bekostnad, om utseende av förval
tare som avses i 82 a § eller med 
anledning av sadan förvaltares be
slut i fråga om återställningsåt
gärder föres hos regeringen genom 
besvär. 

Mot annat beslut av länsstyrel
sen enligt denna lagföres 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 åter
ställningsåtgärder överklagas hos 
regeringen genom besvär. 

Beslut av . länsstyrelsen enligt 
denna lag får i övriga fall Öl'erkla
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. 

Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

45 a § 

Med vatten/agen i 43-45 *·9 
avses vatten/agen (1918:523) i dess 
lydelse l'id utgången m· år 1982. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

'
0 Senaste lydelse 1977: 671 

8 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 26 
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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 
skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m. m. skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Lydelse enligt prop. 1981182: 188 Föreslagen lydelse 

12 § 

Mål om tillstånd enligt vatten/a
gen (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 tillstånd enligt i·attenla
gen ( 1982:000) till anläggning, som 
under 2 § I) eller 2) sägs, eller till 
väsentlig ombyggnad, ändring eller 
utvidgning av sådan anläggning får 
inte avgöras med mindre pröv
ningsmyndighetens utlåtande före
ligger. 

Vad i första stycket är stadgat gäller också ärende angående tillstånd 
enligt 2 § lagen (1902: 71 s. I), innefattande vissa bestämmelser om elek
triska anläggningar, till utförande av elektrisk ledning som under 2 § 3) i 
denna lag sägs samt ärende angående koncession enligt lagen ( 1978: 160) 
om vissa rörledningar, dock ej om ärendet avser rörledning för transport 
av fjärrvärme. 

13 § 

Den ökning i byggnadskostna
den, som föranledes av skyddsåt
gärd enligt denna lag. skall icke ta
gas i beräkning vid prövning, som i 
2 kap. 3 §första stycket vatten/a
gen sägs. 

Vid meddelande av tillstånd. som 
i 12 § första stycket omförmäles, 
skola av pröl'ningsmyndigheten 
med ai·seende å vattenbygg1wdens 
utförande givna föreskrifter beak
tas. 

Den ökning i byggnadskostna
den. som föranleds av skyddsåt
gärder enligt denna lag. skall inte 
tas i beräkning vid den prövning 
som m·ses i 3 kap. 4 § vatten/agen 
(1982:000). 

Vid meddelande av tillstånd som 
anges i 12 § första stycket skall be
aktas de föreskrifter som prav
ningsmyndigheten har meddelat i 
fråga om l'attenanläggningens ut
förande. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 
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4 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att 35 a § lagen (! 950: 596) om rätt till fiske skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

35 a *I 
Den som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet bryter mot föreskrift 
som meddelats med stiid al' 33 f § 

dömes. i de fall som särskilt angi
vas i sålunda meddelad fiireskrift, 
till höter eller fängelse i högst sex 
mclnader. 

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 angil'as i föreskrift medde
lad med stöd av 33 f §, till ansvar 
enligt 23 kap. brottsbalken. 

Till hiiter eller fängelse i högst 
sex månader döms den som uppsåt
ligen eller av oaktsamhet bryter 
mot 

I. föreskrift som meddelats med 
stöda\' 33 f §. i de fall som särskilt 
anges i sålunda meddelad före
skrift, 

2. Jiskefiirhud som meddelats fiir 
visst område i anledning av företag 
enligt l'lltten/agen (1982: 000 J eller 
motsvarande äldre lag. 

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 anges i föreskrift med
delad med stöd av 33 f §.till ansvar 
enligt 23 kap. brottsbalken. 

Denna lag träder i kraftden I januari 1983. 

5 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1962: 627) om vissa åtgärder för 
utnyttjande av vattenkraft vid krig m. m. 1 

dels att 5, 14 och 20§* skall upphöra att gälla, 
dels att i I§ ordet "Konungen'" skall bytas ut mot "regeringen", 
dels att 2. 3, 6-9, 12 och 15-19 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 

För bättre utnyttjande av vatten
kraft må, efter ansökan hos vatten-

1 Paragrafen införd genom 1975: 176. 
1 Senaste lydelse av 14 § 1971: 532. 

2§ 

För bättre utnyttjande av vatten
kraft .far, efter ansökan hos vatten-
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Nul'(lrande lydelse 

domstolen enligt 11 kap. l'(lttenla
gen, tillstånd jämlikt bestämmel
serna i denna lag lämnas till åtgärd, 
som avses i 2 kap. 1 § vattenlagen. 
eller till tillfällig reglering m• <ll'rin
ningen ur sjö eller annan vatten
samling eller i 1·attendrag eller ock 
ändrade bestämmelser meddelas 
för hushållning med eller framsläp
pande av vatten. därest åtgärden 
prövas ur allmän synpunkt medföra 
fördel. som väsentligt överväger 
diirmed förenade olägenheter. 

Be träff ande företag enligt denna 
lag skall vad i rnttenlagen är stad
gat äga tillämpning, diir ej annat 
följer av bestämmelserna i 4-20 §§ 

nedan. 

Vad i 3 kap. vatten/agen iir stad
gat om vattenreglering med tvångs
delaktighet skall ej äga tillämpning 
<l reglering, som avses i denna lag. 
Finnes uppenbart, att reg/erin[.!en 
är till nytta för annan. som tillgodo
gör vattenkraft. är denne dock plik
tig att i den mån så kan anses skä
ligt bidraga till kostnaden för regle
ringen. Med avseende å talan om 
sådant bidrag gäller \'lid som är 
stadgat om talan enligt 3 kap. 9 § 
vatten/agen. 

Hal'(I flera än f\•å fi'irenat sig om 
regleringen. måförordnas. att före
tagets angelägenheter skola hand
hal'(ls m'. i stället för styrelse, nå
gon m· deltagarna. 1 sådant fall er
jiJrdras icke stadgar för företaget. 

Är företag enligt denna lag av be
tydande omfattning eller ingripande 
beskaffenhet, kan Konungen förbe
hålla sig prövning av frågan huruvi
da företaget får komma till stånd. 1 

2 Senaste lydelse 1974: 275. 

6§ 
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domstolen enligt 13 kap. 1·attenla
gen ( 1982:000), tillstånd enli[.!t den
na lag lämnas till rnttenföretag. 
som avses i 1 kap. 3 § j(Jr.l'la stycket 
1 vattenlagen, eller till en tillfällig 
vattenreglering eller också ändrade 
bestämmelser meddelas om inne
hållande eller tappning av vatten, 
om åtgärden prövas ur allmän syn
punkt medföra fördelar, som vä
sentligt överväger olägenheterna 
med den. 

Bestiimmelsema i \'alten/agen 
(1982: 000) skall tillämpas på före
tag enligt denna lag, om ime annat 
följerav4, 6-12och15-19.1$§. 

Bestämmelserna i 7 kap. \'alten
/agen I 1982:000) om vattenregle
ring med tvångsdelaktighet giiller 
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 bidra till kostnaden för reg
leringen. 1 fråga om talan om så
dant bidrag tillämpas 1·attenlagens 
hestiimmelser om stiimningsmål. 

I fråga om .fi>rvaltningen m· ett 
l'(lftenreg/eringsjvretag med .flera 
deltagare gäller vad som i lagen 
( 1973: I 150) omfiirl'llltning m· sam
fiilligheter iir stadgat om santfäl
ligheter enligt 1·attenlagen. 

Är företag enligt denna lag av be
tydande omfattning eller ingripande 
beskaffenhet. kan regeringen för
behålla sig prövning av frågan huru
vida företaget får komma till stånd. 
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sådant fall ii>!er vad i 4 kap. 17. 18 
och 20 .$.~ i·attenlagen (1918: 523 J 
föreskrii·es om Konungens priii·
ningsriitt mot.1·1·arwzde tillämpning. 

Bestämmelserna i 4 kap. 5 -12. 
16 och 19 §§ mttenlagen skola ej 
iiga tillämpning i fråga om företag 
enligt denna lag. 

8~ 
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Då tilliim/WS Il kap. 3. 5 och 6 §§ 

samt 13 kap. ../2 § 1·attrnlagen 
( 1982:000). 

Bestämmelserna i // kap. 7-
11 §.~och 13 kap. 19§ andrn stycket 
l'llttenlagen skall inte giilla i fråga 
om företag enligt denna lag. 

För vattenkraft. som går förlorad för strömfallsägare till följd av sf1dan 
enligt denna lag medgiven åtgärd. med vilken ej åsyftas att tillgodogöra 
samma vattenkraft. skall ersättning utgå allenast såvitt frt1ga är om tillgo
dogjord vattenkraft eller om vattenkraft. som uppenbarligen är avsedd att 
tillgodogöras under den tid tillståndet skall gälla. 

Tagesji'ir åtgiird enligt denna lag 
byggnad i anspråk med stiid m· 2 
kap. 15 §vatten/agen, skall i stiillet 
för rad där fi.ireskril't's om skyldig
het att gottgiira iigaren andel ar 
hygr;nadens 1·iirdc giilla, att skälig 
ersiittning skall giras för begag
nandet m· byggnaden. 

Vid medddande av tillstånd till 
företag enligt denna lag iiger vat
tendomstolen. där det kriii·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 vat
ten/agen skola diirl'id äga 11101.1·va
rande tillämpning. 

Anspråk pii ersättning för skada. 
förlust eller intrång som icke förut
setts av vattendomstolen skall. för 
att kunna 1ipptagas till prövning. 
anmälas hos 1·attenriittsdomaren 
inom fem år eller den längre tid. 
högst tolv år. som vattendomstolen 
må hava föreskrivit, räknat från det 
tiden för tillståndet eller, om nytt 
tillstånd meddelats. tiden därför 
gått till ända. Efterföljes företag en
ligt denna lag av företag, vartill till
stånd meddelas enligt 1·attenlagen, 

9§ 

Vid meddela11de av tillstånd till 
företag· enligt denna lag filr vatten
domstolen, Olll det hehi.il's för att 
undvika dröjsmål med företaget, 
skjuta upp frågan om de föreskrif
ter. som erfordras angående ersätt
ning. avgifter eller annat. Dän·id 
tillämpas 13 kap. 49 .~ andra-fi·11Zte 
styckena 1·atten/agen ( 1982:000). 

12 § 

Anspråk på ersättning för skada. 
förlust eller intrång som inte förut
setts av vattendomstolen skall, för 
att fä tas upp till prövning, anmälas 
till 1•atte11do11Zstolen inom fem år el
ler den längre tid, högst tolv år, 
som vattendomstolen kan ha före
skrivit, räknat från det tiden för till
ståndet eller, om nytt tillstånd med
delats. tiden därför gått till ända. 
Efterföljes företag enligt denna lag 
av företag. vartill tillstånd medde
las enligt 1·attenlagen (}982:000,J, 
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må anspråk med anledning av det 
förra företaget framställas inom den 
tid, som bestämmes enligt 2 kap. 
24 § 1•attenlagen. Anmälan om er
sättningsanspråk skall göras skrift
ligen och ingivas till mttenriittsdo
maren i två exemplar. Vattendom
stolen skall i domen erinra om vad 
skade lidande har att iakttaga. 
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jllr anspråk med anledning av det 
fömt företaget framställas inom den 
tid. som gäller för det senare f()re
taget enligt 13 kap. 47 § jhrsta 
stycket JO och 15 kap. 17§ tredje 
stycket 1•attenlagen. Anmälan om 
ersättningsanspråk skall vara skr(fi
lig och den skall ges in till vatten
domstolen i två exemplar. Vatten
domstolen skall i domen erinra om 
vad skade lidande har att iaktta. 

15 § 

Bestämmelsen i 11 kap. 30 §förs
ta stycket rnttenlagen skall ej utgö
ra hinder mot upptagande av ansö
kan om tillstånd till åtgiird enligt 
denna lag. 

Bestämmelserna i 4 kap. 5 §and
ra och trec(ie styckena l'attenlagen 
(1982:000) hindrar inte att ansökan 
om tillstånd till åtgärder enligt den
na lag tas upp till prörninR. 

16 §3 

I mål enligt denna lag skall ett 
exemplar av ansökningshandlingar
najämte kungörelsen städse genom 
vattenriittsdomarens försorg till
ställas länsstyrelsen i det län. inom 
vilket företaget huvudsakligen skall 
verkställas. 

Vid tillämpning i mål. varom nu 
är fråga. av bestämmelserna i 11 
kap. 38 §. 39 §andra stycket, 45 §I 
mom. andra stycket sista punkten. 
47 §. 50 § andra stycket och 61 § 
första stycket 1•atte11lagen må i 
brådskande fall frister, som al'ses i 
nämnda stadganden. begränsas 
med iakttagande likviil av att skä
ligt rådrum beredes. 

I mål enligt denna lag skall ett 
exemplar av ansökningshandlingar
na jämte kungörelsen av 1·atten
domstole11 tillställas länsstyrelsen i 
det län, inom vilket företaget hu
vudsakligen skall verkställas. 

Vid tillämpning i mål. varom nu 
iir fråga. av bestämmelserna i 13 
kap. 29 och 37 §§ 1·t11tenlagen 
( 1982: 000) jilr i brådskande fall de i 
dessa lagrum angivna ji-isterna be
xränsas. Parterna skall dock bere
das skäligt rådrum. 

IH 
Befogenhet, som i I I kap. 46 .9 

första stycket vatten/agen tiller
känts rnttenrättsdomaren för där 
angivna fall, skall tillkomma ho
nom jämväl i mål enligt denna la!?. 
Är fråga om åtgärd, som omfattar 
vidlyftigare arbete, eller är avsevärt 
intrång på allmän eller enskild rätt 
att befara därav. må förordnande 

3 Senaste lydelse 1974: 275. 

I mål enligt denna lag får på be
gäran av sökanden vattendom.Ho
/en utan huvudförhandling i bråd
skande fall medge att åtgärder för 
vattenföretaget vidtas, innan frå
gan om sådana åtgärder slutligen 
avgörs. Är fråga om åtgärd, som 
omfattar vidlyftigare arbete, eller är 
avsevärt intrång på allmän eller en-
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m· 1·atte11riittsdomure11 liimnas en
dast om riket befinner sig i krig. 

När synnerliga skäl äro därtill. 
mä vattenriittsdomaren i mål enligt 
denna lag medgim sökanden att 
utan hinder av bestämmt:lsen i 2 
kap. 20 § 2 1110111. rntte11/age11 på
börja arbete. som där avses. 

Befinner sig riket i krig och är 
med hänsyn till kraftförsörjningen 
oundgängligen erforderligt att åt
gärd. som avses i 2 *· l'idtages utan 
dröjsmål. iiger Konungen eller 
myndighet, som Konungen bestäm
mer. förordna att åtgärden mil, 
ändå att den är av beskaffenhet att 
vattendomstolens medgivande där
till skall inhämtas. 1·idtagas utan fö
regående prövning av vattendom
stolen. \/idtager 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 pilföljd för under
låtenhet att göra sädan ansökan 
skall vad i 1·attenlagen stadgas för 
fall. som avses i 2 kap. 20§ I 1110111. 

tredje stycket samma lag. iiga mot
svarande tillämpning. 

Säkerhet. som avses i I I kap. 66 
eller 67 § \'liften/agen, skall i mål. 
varom är fråga i denna lag. gälla all 
ersättning. som icke skall erläggas 
innan meddelat tillständ tages i an
språk, ävensom kostnader för åt
gärd, som vattendomstolen mä 
harn föreskrivit med stöd av 4 * 
andra stycket. 
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skild rätt att befara därav. fur för
ordnande meddelas endast om riket 
iir i krig. 

När synnerliga skäl .fi"ireliggcr. 
fdr \'liftendomstolen i mål enligt 
denna lag medge sökanden att utan 
hinder av bestämmelsen i 4 kap. 
I§ andra sty<"ket l'llttcn/agcn 
( 1982:000) påbö1ja arbete. som där 
avses. 

Fattendomstolens hes/ut enligt 
denna paragrc(( giiller 0111edelh11rt. 
men det kan iindras niir .fi'irhällan
dena fiiranlccler det. 

Är riket i krig m:h är med hänsyn 
till kraftförsör:iningcn oundgängli
gen erforderligt att åtgiird. som 
avses i 2 *· 1·idtas utan dröjsmM . .filr 
regeringen eller elen myndighet 
som regeringen besWmmer. för
ordna att åtgärden.får. iin•n 0111 den 
är av beskaffenhet att vattendom
stolens medgivande därtill skall in
hämtas. 1·idtas utan föregående 
prövning av vattendomstolen. Vid
tar någon ätgärd med stöd av vad 
nu sagts, skall han ofördröjligen ef
ter dess vcrkstiillande göra ansökan 
hos vattendomstolen om godkiin
nande av åtgärden. 

I fråga om ansökan. som i första 
stycket s~igs. och päföljd för under
låtenhet att göra sådan ansökan 
gäller vad i.\'llttenlagen ( 1982:0001 
stadgas för fall som avses i 4 kap. 
4 § samrria lag. 

19 * 
Säkerhet, som avses i 13 kap. 49 

ocli 50 §§ 1·attenlagen (1982:000), .· 
skall i mål, varom är fråga 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. 
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Lag om ändring i naturvårdslagen (1964: 822) 

Härigenom föreskrivs att i 16, 18 och 20 §§ naturvårdslagen (1964: 822) 1 

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

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. I fråga om företag, vartill 
tillstånd har lämnats enligt vattenlagen ( 1918: 523). gäller äldre bestämmel
ser. 

7 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att i I 0 § lagen ( 1966: 314) om kontinentalsockeln 1 

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

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

8 Förslag till 

Lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387) 

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ miljöskyddslagen ( 1969: 387) 1 skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Denm1 Jag är tillämplig på 
I. 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 l'atten. 

1 Lagen omtryckt 1974: 1025. 
1 Senaste lydelse av JO~ 1974: 891. 
' Lagen omtryckt 1981: 420. 

1 * 
Föreslagen 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. 
om åtgärden inte utgör vattenföre
tag enligt l'attenlagen (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 vatten
faretag enligt 1·attenlagen 
( 1982:000}, 
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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 pä 
störning i radiomottagningsapparat. Ej heller är lagen tillämplig i fråga om 
joniserande strålning eller inverkan av elektrisk ström från elektrisk an
läg~ning. varom särskilda bestämmelser gäller. 

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

2 § 

Utöver bestämmelserna i denna lag gäller om miljöfr1rlig verksamhet vad 
som föreskrivs i hälsovårds-. byggnads- och naturvårdslagstiftning eller i 
annan lagstiftning. I fråga om viss miljöfarlig verksamhet giiller särskilda 
bestämmelser enligt lagen ( 1971: 850) med anledning av gränsälvsövcrens
kommelscn den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland. 

Har regeringen enligt 136 a § byggnadslagen ( 1974: 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 sådan ledning, är beslutet bindande vid prövning enligt 
denna lag. 

I fr11ga om byggande i 1·atte11 jl>r 
att motl'erka 1·atten.tiJroreninR och 
om ianspråktagande a1· mark jiJr 
ledning eller annan anläggning för 
avloppvatten finns he.1·tiimmelser i 
l'attenlagen ( 1918: 523 ). 

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger meddela 

särskilda bestämmelser till förebyggande av vattenförorening genom fast 

avfall. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

9 Förslag till 

Lag om ändring i jordabalken 

Härigenom föreskrivs att I kap. 6 ~och 9 kap. 33 §jordabalken 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

I kap. 

Har fastighet blivit skild från an
gränsande vattenområde genom att 
stranden förskjutits, har fastighe-

1 Balken omtryckt 1971: 1209. 

6§ 

Har fastighet blivit skild från an
gränsande vattt:nområde genom att 
stranden förskjutits, har fastighe-
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tens ägare rätt att nyttja området 
mellan fastigheten och vattnet un
der förutsättning att området är av 
ringa omfattning och att dess ägare 
icke lider skada eller olägenhet av 
betydelse. Fastighetens ägare har 
därvid samma rätt som enligt I kap. 
J § 1·attenlagen (1918: 523) tillkom
mer strandägare. 
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tens ägare rätt att nyttja omradet 
mellan fastigheten och vattnet un
der förutsättning att området är av 
ringa omfattning och att dess ägare 
icke lider skada eller olägenhet av 
betydelse. Fastighetens ägare har 
därvid samma rätt som enligt 2 kap 
6 § 1·attenlagen (1982:000) tillkom
mer strandägare. 

9 kap. 
33§ 

Har jordägaren utgivit ersättning 
för torrläggning ar mark enligt rnt
tt?nlagen (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 markmTattning enligt 1·attenla
gen ( 1982:000) eller för byggande 
av enskild väg enligt lagen 
( 1939: 608) om enskilda vägar eller 
anliiggningslagen ( 1973: 11./9), 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 torrliiggning 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 ~2 

Servitut m·seende skogsfång eller 
rätt attframdraga annan sädan led
ning som {l\"Ses i ledningsrättslagen 
(1973: 1144) iin avloppsled11i11g j('jr 
enfiistighet får ej bildas genom fas
tighetsreglering. 

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

Servitut som avser skogsfång el
ler rätt att dra ledning enligt led
ningsriittslagen ( 1973: 1144) får inte 
bildas genom fastighetsreglering. 
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Servitut. som kan upplåtas enligt 
vatten/agen eller efter prörning vid 
särskild förrättning enligt annan 
lag <>C"h som ej omj{mas m· fi:irbu
det i fiJrsta stycket, får bildas ge
nom f{1sti14/zetsreglering endast om 
ätgärclen sker i samband med en 
annan j{l.l'tiglzetsbildningså tgiird 
och är m· betydelse jlir denna. I 
fråga om servitut som arses i 2-6 
kap. vatten/agen fordras vidare att 
ägaren av den tjiinande j{1sti1d1eten 
ej motsätter sig serl'itutsbildning
en. 

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

Föreslagen lydelse 

Servitut som kan upplåtas enligt 
8 kap. l § 1·attenla14e11 (!982:000) 
Jllr bildas genom fastiglzetsreg/cr
ing. Andra servitut som kan upplå
tas enligt 1·attenla14cn .filr inre bil
das genom fastiglzetsreglering. 

Serl'itut, som kan uppltltas efter 
pri"irning 1·id siirskild fi'irriittning i 
mzdra.tlill än som anges ifi'irsta och 
andra styckena, får bildas genom 
fi1stighetsrcglering endast 0111 ät
gärden sker i samband med en an
mm f{1stighetsbildningsåtgiird och 
iir ar betydelse fi.ir denna. 

Första-tre«ie styckena gäller 
inte servitut som avser al'/opps
lednin14 .fi:ir en ftl.l'tiglzet eller led
ning för vatten till husbehovsför
brukning. 

9 §3 

Servitut som bildats enligt 2-6 
kap. vattenlagen eller motsvarande 
äldre lagstiftning får ej ändras eller 
upphävas genom fastiglzetsregle
ring. Om servitut tillkommit med 
stöd ai• 7 eller 8 kap. i•attenlagen 
eller motsvarande äldre bestäm
melser eller enligt lagstiftningen 
om ägofred eller enskilda vägar el
ler enligt anläggnings/agen 
( 1973: 1149) eller motsvarande 
äldre bestämmelser. får åtgärd 
som nyss nämnts företagas endast 
om åtgärden sker i samband med 
en annanfastighetsbildningsåtgärd 
och är av betydelse för denna. 

J Senaste lydelse 1973: 1157. 

Serritut, som har tillkommit med 
stöd av 8 kap. 1 § vatten/agen 
( 1982:000) eller motsvarande äldre 
bestämmelser, får ändras eller upp
hävas genom fi1stighetsreglerin14. 
Andra sen•itut som har tillkommit 
med stöd ar vatten/agen eller mot
svarande äldre lagstiftning fär inte 
ändras eller upphävas genom fas
tighetsreg/ering. 

Servitut, som har tillkommit en
ligt lagstiftningen om ägofred eller 
enskilda vägar eller enligt anlägg
nings/agen (1973: 1149) eller mot
svarande äldre lagstiftning, får 
ändras eller upphävas genom fas
tighetsreglering e11dast om åtgär
de11 sker i samband med e11 annan 
fastighetsbildningsåtgärd och är a1• 
betydelse för denna. 
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9 kap. 
1 *4 

Anläggningsarbetc eller liknande åtgärd skall efter beslut av fastighets
bildningsmyndighetcn verkställas under förrättningen som ett för sak
ägarna gemensamt arbete enligt denna lag, om det främjar fastighctsregle
ringens syfte och arbetet ej lämpligen bör ombesörjas av enskild sakägare. 

Beslut enligt första stycket för l'.i Beslut enligt första stycket får 
avse sädant företag som skulle vii- inte avse företag som skulle väsent-
scntligt ändra arten och omfattning- ligt ändra arten och omfattningen 
en av regleringen och ej heller an- av regleringen c//a andra i·atten-
nat fiiretag enligt i·attenlagen iin J(:iretag iin sådana markan·att
dikning. 11i11g.1ji"irctag, .fi"ir i·i/ka tillständs-

plikt fi"ircligger enhart pil grund ui· 
../ kap. 2 .~ andra stycket 1·attenla
gen ( 19N2:000J. 

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

14 kap. 

Uppkommer i·id fastighetshild
ning fråga om fastighetsindelning
ens beskaffenhet eller om beståndet 
eller omfånget av ledningsrätt eller 
av servitut, som bildats ptl annat 
sätt iin enligt 2-6 kap. i·atten/agen 
eller motsmrande äldre lagstiji
ning. skall frågan prövas vid fas
tighetsbestämning, om det behövs 
för fastighetsbildningen. 

På ansökan av sakägare får även i 
annat fall fastighetsbestämning ske 
för prövning av fråga om fastighcts
indclningens 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 

4 Senaste lydelse 1973: 1157. 

I *~ 
Om det l'id fastighetshildning 

uppkommer frågor om fastighctsin
delningens be . .;kaffcnhet eller om 
bestfmdet eller omfånget av 
lcdningsrätt eller av servitut. skall 
frågan prövas vid fastighetsbc
stämning, om det behövs för fastig
hctsbildningen. I fråga om serl'itut 
som har tillkommit med stad m· 
1·at1en/age11 ( 1982:000) eller mot
s1·ara11de äldre lagst{ftning får en 
sädan hestiimning endast m·se ser
l'illll enligt 8 kap. I ~ 1•attl'lllage11 
eller 111otn·arw1de iildre hestiim
me/ser. 

På ansökan av sakägare får även i 
annat fall fastighetsbestämning ske 
för prövning av fråga om fastighets
indelningcns beskaffenhet eller om 
beståndet eller omfånget av led
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 § vat
ten/agen eller motsvarande äldre 

-' Senaste lydelse 1973: 1146 ljfr 1973: 1157 och rskr 1973: 390). 
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frågans avgörande uppenbarligen är 
utan betydelse för sökanden. Sam
ma rätt att påkalla fastighetsbe
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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bestämmelser. såvida icke frågans 
avgörande uppenbarligen är utan 
betydelse för sökanden. Samma 
rätt att påkalla fastighetsbestäm
ning tillkommer byggnadsnämnden 
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 l 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 4H§ lagen ( 1973: 1150) om 
förvaltning av samfälligheter skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

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

heterna i en socken. 
3. servitut eller annan sä~skild 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 
av delägarfastighet. 

5. san~fi"il/ighl'I enligt 1·attenla
gen !1982:000). 

Med delägarfastighet förstås i la
gen en fastighet som har del i en 
samfällighet och med delägare Ji'ir
stå.1· ägaren av en delägarfastighet 
och andra som deltar i en sa111jl"il-
li1d1et enligt färs ta stycket 5. Vad 
som i lagen sägs 0111 deliigw:fi1s
tighets andelstal gäller i fråga 11111 

samfällighet enligt .fi'irsta stycket 5 
delägares andelstal. 
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Nurnrande lydelse 

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. 

3§ 

126 

Föreslagen lydelse 

Lagens bestämmelser om fastig
het äger motsvarande tillämpning 
på sådan tomträt\. 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. 

20§ 

I fri/ga om .rnm.fi"illighcter enligt 
I § fi.irsta stycket 5 skall lagens he
stii111111elser om f{1stiglietsdc1111.1tol i 
stiillet gälla rattendom.1·10/. Niir ta
lan skall fi"iras hos 1·attendo111stol, 
giiller 1·a11cnlagens I 1982:000) he
stiim111clser 0111 .1·1iimni11gsmäl. 

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

Sammanträde enligt första stycket hålles av den som fastighetsdomstol
en förordnat därtill. Sådant förordnande meddelas på begäran av delägare. 
Dock skall i samham.I med förrättning enligt fastighctshildningslagen 
( 1970: 988) eller anläggningslagen ( 1973: 1149) fastighetsbildningsmyndig
heten eller. om särskild förriittningsman förordnats enligt 4 ~ sistnämnda 
Jag, denne hålla sammanträde enligt första stycket betriiffande samfällighet 
som beröres av förrättningen, om delägare i samfälligheten bcgiir det eller 
om det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt att samfällighetsför
ening bildas. 

I fråga 0111 .1·a111fiilligheter enligt 
I§ fi"irsta stycket 5 skall l'lld som i 
andra styck.c't siigs 0111 fiirriillning 
och ji'irriittningsman gälla .fdrriitt
ning och .fi"irriittningsman enligt 
1·attenlagen ( 1982:000). Om det iir 
m· 1·äsent/ig betydelse från allmiin 
synpunkt att en sa11(/'iillighet.1:fi"ire-
11i11g hi/Jas Ji"ir fi"irl'(l/t11i11ge11 m• en 
hel'{lttning.1·- eller 1·attenrcgleri11gs
sa111ji'illighet, filr do111stole11 ./("ir
ordna någon att hel/la sammantrii
de enligt första stycket iil'l'n om 
i11gen delägare i samfiilligheten har 
hegiirt det. 
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Numra11de lydelse Föres/age11 lydelse 

21 § 

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
läggningslagen ( 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. 

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), anlägg
ningslagen ( 1973: 1149) eller vatte11-
lage11 ( 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* 1 

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 anliigg11ingshes/11tet 
vinner laga kraft eller, i fråga om 
anliigw1ingshesl11t, att förodnande 
meddelas enligt 27 a § anläggnings
lagen ( 1973: 1149). 

44* 

Har fastighetsbildnings- eller an
läggningsbeslut eller tillståndsdom 
eller tillståndsheslut e11ligt mtten
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
bildnings-, anläggnings- eller till
ståndsbeslutet eller tillståndsdo
men vinner laga kraft eller att för
ordnande meddelas enligt 27 a § an
läggningslagen (1973: 1149) eller 13 
kap. 50 .~ första stycket vatten/a
gen. 

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 

1 Senaste lydelse 1977: 365. 
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Nu\'llrande lydelse FöreslaRen lydelse 

än ett år före den bestämda tillträdesdagcn. Mot den nye ägaren anses 
beloppet förfallet tillträdesdagen. om ej beloppet enligt debiteringslängden 
förfaller först efter denna dag. 

I fråga om samfälligheter enligt 
I§ första stycket 5 skall md som i 
första stycket sägs om ny ägare till 
en delägarfiwighet äl'en gälla den 
på 1·ilken delaktigheten i samfiil
ligheten har c'irergått på annat sätt 
än genom ö1·ergäng m• iiRtmderiit
ten till en delägarfastighet. 

Denna lag träder i kraft den I 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 att 18-20~* lagen ( 1973: 1151) om införande av 
anläggningslagen (1973: 1149) och lagen (1973: 1150) om förvaltning av 
samfälligheter skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu\'arande lydelse Fiireslagen lydelse 

18 ~ 

I fråga om sådan samfällighet enligt lagen (1966: 700) om vissa gcmen
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. 

19§ 

1 fråga om sådana företag enligt 
3 kap. 27§, 7 kap. 61§eller8 kap. 
40§ vatten/agen (1918:523) eller 
motsvarande äldre bestämmelser 
som inte kan förvärra rättigheter 
och ikläda sig skyldigheter gäller 
l'ad som i lagen (1973: 1150) om.för
valtning av samfälligheter före
skrivs om san~flilligheter enligt vat
ten/agen ( 1982:000). 

På samfällighetsstämma i samfällighet som avses i 17 * kan beslutas att 
samfälligheten 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. 
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Nul'arande lydelse Föreslagen lydelse 

Första stycket gäller icke samfällighet som åtnjuter förmånsrätt enligt 
lagen ( 1966: 70 I) 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 
motsl'arande äldre lagstiftning som 
kan förvärva rättigheter och ikläda 
sig skyldigheter. 

20§ 

När samfällighetsförening som 
bildats enligt 19§ registrerats, skall 
den anses ha övertagit samfällighe
tens samtliga tillgångar och förplik
telser. Den anläg1:ning, som förval
tas av samfälligheten, skall vid till
lämpningen av lagen (l 973: 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
.rnmhetsanläggningar enligt anlägg
ningslagen (1973: 1149) eller, såvitt 
avser företag enligt l'attenlagen 
(1918:523) eller motsvarande äldre 
bestämmelser, med gemensamma 
anläggningar i samfälligheter en
ligt vatten/agen ( 1982:000). 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

14 Förslag till 

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

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 

9 Riksdagen 19fi2183. I sam/. Nr 26 

Föreslagen lydelse 

Med samfällighetsförenings ford
ran på belopp, som vid uttaxering 
enligt lagen (1973: 1150) om förvalt
ning av samfälligheter påförts nå-. 
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Nuvarande lydelse 

av fastighet eller innehavare av 
tomträtt, följer förmånsrätt enligt 
6 ~ 1 eller 7 § 2 förmånsrättslagen 
( 1970: 979), om beloppet icke förfal
lit till betalning tidigare än ett år 
före utmätning eller konkursansö
kan. 
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Föreslagen lydelse 

gon säsom ägare av fastighet eller 
innehavare av tomträtt. som 011(ftlf

tas m· 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. 

15 Förslag till 

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 l, 3. 12, 13. 15, 16, 22, 24. 25 och 34§§ skall ha nedan angivna 

lydelse 

Nuvarande lydelse 

Enligt denna lag kan bildas sam
manslutning (vattenförbund) med 
uppgift att genom rensning, vatten
re!f/ering 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
tenförbund prövas vid förrättning. 

Den som enligt vatten/agen 
(1918: 523) 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. Detta gäller även den 
som inverkar pä vattenj{jrhäl/an
dena efter med{fivande som avses i 
JO.~ andra stycket eller 17 § andra 
stycket miljöskydds/agen. 

1 § 

Föreslagen lydelse 

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

Den som enligt i·attenlagen 
(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 
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Nul'llrande lydelse 

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 skiil motsatt sig medlemskap. får han slå 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. 

l fråga om förrättning enligt den
na lag skall bestämmelserna i mt
tenlagerz (1918:523) om synefiir
riittning riirande 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 för
riittningsman av två gode män. 
Sakkunnigt bitriide får ickl' förord
na.i·. 

Med synemän förstås i denna lag 
förrättningsmannen. biträdande 
ji)riittning.mzan och gode männen. 

l fråga om förrättning enligt den
na lag skall bestämmelserna i /2 
kap. 1·attenlagen (1982:000) gälla i 
tillämpliga delar, i den mån ej annat 
följer av vad nedan sägs. 

13 § 

Vid förrättningen biträdes fiir
rättning.rnzannen av två gode män. 

Med synemän förstås i denna lag 
förrättningsmannen och gode män
nen. 

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

Kungörelse som avses i JO kap. 
38§ 1·attenlagen (/9/8:523) skall 
utfärdas. om det ej är uppenbart 
obehövligt. l kungörelsen skall 
anges det vattenområde s_om avses. 

Fiirriittningsmannen skall, om 
det l'.i är uppenbart ohelzövligt . .fi"ir
ordna ak(färl'arare som lll'.\'l'.\' i JO 
kap. 39 § 1·attenlagen. 

15 § 

Kungörelse som avses i 12 kap. 
14 § 1·attenlagen (1982:000) 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. 

Underrättelse som avses i första stycket skall alltid sändas till vederbö
rande kommun samt till sammanslutning av fiskerättsägare som är känd för 
förrättningsmannen. 

Vid kallelse till nytt sammanträ
de får första och andra styckena 
tilllämpas i stället för bestämmelsen 

Vid kallelse till nytt sammanträ-. 
de får första och andra styckena 
tilllämpas i stället för bestämmelsen 
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Numrande lydelse 

i JO kap. 65 § andra stycket vatten
/agen (/918:523) om delgivning 
med samtliga sakägare. 

22§ 

Framlägger synemännen förslag 
till utlåtande som avses i /0 kap. 
68 § vatten/agen (1918: 523), skall 
avskrift av förslaget sändas till sta
tens 11aturvårdsverk och länsstyrel
se11. 

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

132 

Föreslage11 lydelse 

i I 2 kap. 21 § mttenlagen 
( 1982:000) om delgivning med 
samtliga sakägare. 

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 OITI 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 § 
vatte11/agen (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 vattenlage11 (1918:523) 
om besvärsmå/, som a11går syne
förrättni11g rörande företag e11/igt 
3,7 eller8 kap. 

A11går besvären fråga om med
lemskap eller andelstal. gäller 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 ersätt
ning. 

Kungörelse som avses i I I kap. 
87 § vatten/agen skall ej införas i 
Post- och Inrikes Tidningar. 1 stäl
let för att införas i ortstidning får 
kungörelsen delges varje sakägare. 
Kungörelsen jämte avskrift av be
svärshandlingarna skall tillställas 
statens naturvårdsverk och länssty
relsen. 

I fråga om talan mot beslut eller 
åtgärd vid förrättning enligt denna 
lag gäller i tillämpliga delar bestäm
melserna i vatten/agen ( 1982:000) 
om fiirrätf!lingsmål. 

Kungörelse som avses i 13 kap. 
58§ vatten/agen (1982:000) skall 
jämte avskrift av besvärshandling
arna tillställas statens naturvårds
verk och länsstyrelsen. 
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Nul'l1rande lydelse 

När enligt 29 eller 33 § talan skall 
föras hos vattendomstol. gäller i 
tilllämpliga delar bestämmelserna i 
vatten/agen ( 1918:523) om stäm
ningsmål. 

34§ 
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Föreslagen lydel.~e 

När enligt 29 eller 33 § talan skall 
föras hos vattendomstol, gäller i 
tilllämpliga delar bestämmelserna i 
vallen/agen ( 1982:000) om stäm
ningsmål. 

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 1 januari 1983. Beträffande mark för vilken 
täkttillstånd vid ikraftträdandet gäller enligt vattenlagen (1918: 523) tilläm
pas 2 kap. H i äldre lydelse. 

17 Förslag till 

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

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

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

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

tvister, 
2. mål vid fastighetsdomstol som inte avser en arrende-, hyres- eller 

bostadsrättstvist, 

3. ansökningsmål enligt 11 kap. 
17§ vatten/agen (1918:523), 

4. växelmål och checkmål. 

3. ansökningsmål enligt /3 kap. 
13 § vatten/agen (1982:000), 

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 I januari 1983. 
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LAGRÅDET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammanträde 

I 982-tl6-22 

134 

Närvarande: justitierådet Fredlund. regeringsrf1dct Broden. justitierttdet 

Palm. 

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 25 mars 1982 har rege

ringen på hemställan av statsrådet och chefen för justitiedepartementet 

beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till 

I. lag om ändring i lagen I 1919: 426) om flottning i allmän llollled. 

2. lag om ändring i lagen I 1933: 269) om ägofred. 

3. lag om ändring i lagen <1942: 335) om siirskilda skyddsåtgärder för 

vissa kraftanläggningar m. m., 

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

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

vattenkraft vid krig m. m., 

6. lag om ändring i naturvårdslagen I 1964: 822t. 

7. lag om ändring i lagen I 1966: 314) om kontinentalsockeln, 

8. lag om iindring i miljöskyddslagen ( 1969: 387). 

9. lag om ändring i jordabalken, 

10. lag om ändring i fastighetsbildningslagen I 1970:988), 

11. lag om ändring i expropriationslagen I 1972: 719), 
12. lag om ändring i lagen I 1973: 115()) om förvaltning av samfälligheter, 

13. lag om ändring i lagen ( 1973: 1151) om införande av anliiggningslagen 

( 1973: 1149) och lagen ( 197]: 1150) om förvaltning av samfälligheta, 

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 lagen I 1976: 997) om vattenförbund. 

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

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

rande att ställa säkerhet för rättegångskostnader. 

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovriittsassessorn Rolf 

Strömberg. 

förslagen föranleder följande yttrande av lagrädet: 

Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1919: 4261 om flottning i allmän 
flottled 

Lagstiftningen om allmiinna llottlcder och llottning i dessa är för närva

rande behäftad med brister i fråga om bl. a. systematik och överskådlighet. 

/,a!fräclets 
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Någon mera väsentlig förbiittring härutinnan kommer inte all intriida ge

nom de reformer som behandlats i proposition 1981/82: 130 med förslag till 

ny vattenlag m. m. Med hänsyn till !lottningens minskade betydelse har det 

nämligen inte ansetts motiverat att göra nägon genomgripande omarbet

ning av flottningslagstiftningcn (se nämnda prop. s. 146). Nu angivna 

förhållanden medför att det ibland inte är möjligt att f1stadkomma tillfreds

ställande lösningar när det gäller all på tlottningslagstiftningens område 

vidta följdändringar till den föreslagna nya vattenlagen (i fortsiittningen 

kallad nya vattenl<\gen). Olägenheterna härav torde med flottningens nuva

rande omfattnin11: få anses begränsade. 

Enligt ~4 * flottniagslagen räknas framförande av flottgods i samman

lagda flottar - s. k. buntflottning - inte som flottning i lagens mening. I 

lagrådsremissef! föreslås att tlottningslagcn skall tillämpas också på hunt

tlottning och att den angivna bestämmelsen i 84 * följaktligen skall upphä

vas. Motiverin~t:n till detta förslag har upptagits i anslutning till I * flott

ningslagen. Av vad som anförs där kan det förefalla som om begreppen 

flottning och sjöfart skulle vara två varandra uteslutande alternativ. Lagrå

det vill därför anmärka att förhållandet att llottningslagen görs tillämplig 

självfallet inte innebär att sjövägsreglerna och andra regler för sjöfart och 

sjötralik inte skulle gälla när buntllottning med hjälp av fartyg sker. 

5 a - 5 c ** 
Bestämmelserna i 5 a och 5 c ** har sådant samband med det ämne som 

behandlas i den i prop. 1981/82: 130 föreslagna lagen om inrättande. utvidg

ning och avlysning av allmän flottled att de med fördel skulle kunna 

placeras i den lagen. Om de överförs dit. kan reglerna i 5 h * lämpligen 

inarbetas i 16 § flottningslagen. Skulle bestämmelserna i 5 a §. pii sätt 

förordats i det remitterade förslaget. placeras i tlottningslagen. iir det 

erforderligt att paragrafen kompletteras med en föreskrift som anger vilken 

myndighet som har att besluta i de frågor som avses i paragrafen (jfr 

beträffande beslutskompctensen i 4 *-ns fall hänvisningen i den paragrafen 

till 3 *lagen om inrättande. utvidgning och avlysning av allmän flottled). 

Regleringen i 5 a och 5 h §§ tar sikte på fall dft fråga iir om inrättande av 

allmiin farled. Eftersom regleringen ocksfa hör kunna göra tjänst i fall då 

det är fråga om utvidgning av allmiin flottled. bör den kompletteras med 

bestämmelser för sådant fall Ufr 6 kap. 22 * nuvarande vattenlag). 

7 * 
I den nya vattenlagen har termen "byggande i vatten". som förekommer 

i den gällande vattenlagen, utmönstrats och ersatts av uttrycket ··vatten

företag" (prop. 1981/82: 130 s. 393). Lagtexten i förevarande paragraf bör 

anpassas hiirtill. 
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Lagrådet föreslår att 7 § ges följande lydelse: 

"'Om någon i strid mot lag eller givna föreskrifter utför anläggning eller 

annan anordning i en allmän flottled skall han själv stå för den skada som 

flottningen orsakar på anordningen. Utför någon anläggning eller anord

ning i en allmän flottled utan att begära och invänta skyddsbestämmelser 

enligt andra stycket. skall han själv stå för den skada som flottningen 

orsakar under tiden. 

Menar någon som utfört eller avser att utföra vattenföretag där en 

allmän flottled finns. att särskilda anläggningar eller åtgärder till skydd mot 

skada eller intrång till följd av flottningen bör bekostas av de flottande. får 

han väcka talan mot flottningsföreningen hos vattendomstolen rörande 

bestämmelser om erforderliga skyddsanordningar. I fråga om en sådan 

talan gäller bestämmelserna i vattenlagen ( 1982: 000) om stämningsmål." 

13 § 

Förslaget tar i andra stycket första meningen upp ett stadgande av 

innebörd att bestämmelserna i 16 kap. nya vattenlagen om betalning av 

ersättning skall tillämpas i fråga om vissa ersättningar för flottningsskada. 

Av styckets andra mening framgår att crsättningsbeloppet skall nedsättas 

hos länsstyrelsen i fall då skiljemännen beslutar det. För sådant fall avses 

även bestämmelserna i 16 kap. 13-15 §§om länsstyrelsens befattning med 

de nedsatta ersättningsmedlen vara tillämpliga. Den föreslagna hänvisning

en till 16 kap. nya vattenlagen bör för tydlighetens skull uttryckligen 

inbegripa bestämmelserna om länsstyrelsens befattning med nedsatta er

sätlningsmedel. 
Sista stycket i paragrafen avses vara en motsvarighet till 6 kap. 23 § i 

gällande vattenlag med endast det tillägget att frågan om ändrade ersätt

ningsbestämmelser skall kunna prövas inte bara i samband med att nya 

eller ändrade anordningar eller föreskrifter för flottleden beslutas utan 

också på särskild talan efter det att sådant beslut meddelats. Enligt lagrå

dets mening kommer detta bättre till uttryck om 13 ~ sista stycket utformas 
i närmare anslutning till den nuvarande bestämmelsen enligt följande för

slag, där lagrådet ansett det påkallat att hänvisa också till beslut som 

meddelats med stöd av äldre bestämmelser: 

"Har genom beslut enligt denna lag eller enligt 9 kap. 3 § andra stycket 

vattenlagen (1982: 000) eller motsvarande äldre bestämmelser ersättning 

för skada eller intrång fastställts att utgå med årliga belopp, utgör den 

omständigheten att beslutet härom har vunnit laga kraft inte hinder för 

vattendomstolen att i samband med beslut om nya eller ändrade anord

ningar eller föreskrifter för flottleden, eller senare efter talan i den ordning 

som enligt vattenlagen gäller för stämningsmål, meddela sådana ändrade 

bestämmelser om ersättningen och sättet för betalning som föranleds av de 

ändrade förhållandena." 

Lagrådets 
yttrande 



Prop. J 982/83: 26 137 

20 * 
Nu gällande flottningslag upptar i 20 * tredje stycket bestämmelser om 

hur syssloman för interimsflottning skall redovisa flottledsavgifter som han 

uppburit av interimsflottande. Bestämmelserna skiljer mellan tvä fall. I det 

ena fallet, nämligen när beslutad allmän flottled upplf1tits till allmänt begag

nande och flottningsförening bildats. skall redovisning ske till flottnings

styrelsen (20 * tre\lje stycket första meningen). Nägon ändring i denna del 

föreslås inte i remissen. I det andra fallet skall redovisning ske till Hinssty

relsen. nämligen när beslut om inrättande av allmän llottled jämlikt 6 kap. 

14 * nuvarande vattenlag förklaras förfallet. därför att den utsedde anläg

garen av flottleden avsagt sig arbetet eller förverkat riitten att utföra det 

och ny anläggare inte kunnat erhållas t20 *tredje stycket andra meningen). 

Någon redovisni11gsregel för detta fall har inte upptagits i förslaget. Som 

skäl härför har anförts, att 6 kap. 14 ~inte får någon motsvarighet i den nya 

vattenlagstiftnin~en. Även utan en sådan motsvarighet behöver emellertid 

lagstiftningen ge besked om till vem sysslomannen skall redovisa uppburna 

medel. när beslutad allmän flottled ink kan upplåtas till allmänt begag

nande därför att erforderliga anläggningsarbeten inte kommit till utföran

de. Möjligen by~t:ier förslaget på tanken att flottleden i dylikt fall skall 

avlysas och 82 * Oottningslagen tillämpas. Emellertid är 2 * i den föreslagna 

lagen om inriittanoe. utvidgning och avlysning av allmän flottled inte så 

avfattad att c;len medger avlysning i det berörda fallet. Förevarande para

graf bör därför kompletteras med en regel motsvarande bestämmelsen i 

20 § tredje stycket andra meningen nuvarande flottningslag. 

79 s 
Bctriiffande denna paragraf föreslås i remissen bl. a. en anpassning till 

brottsbalkens terminologi genom utbyte av ordet "dagsbökr'" mot 

"böter". Lagråd~! vill ifrågasätta. om en slidan anpassning bör ske utan att 

motsvarande änqring görs i de övriga strat1bestämmclserna i nottningsla

gen. 

ÖvergångsbestäIT)melser 

Vissa av vatterilagsutredningen föreslagna övergångsbestämmelser till 

ändringar i nottnjngslagen har av departementschefen funnits onödiga och 

har inte fått n~gon motsvarighet i lagrftdsremissen. Lagrf1det har i den 

delen inte någon erinran utom såvitt rör 4 *· Genom att den föreslagna 

lagtexten i den paragrafen uttryckligen hänvisar till beslut '"enligt 3 ~lagen 

( 1982: 000) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmiin flottled" 

torde motsvarande beslut av vattendomstolen enligt den nu gällande vat

tenlagen inte - som avsett är - kunna innefattas. 

En övergångsbestämmelse med anledning av vad som nu har sagts kan 

utformas i princip på samma sätt som den som fogats vid förslaget till 

ändring i fastighetstaxeringslagen. Ett alternativ. som synes ligga närmare 

10 Riksdagen 1982183. I suml. Nr 26 

/,agrddets 

.\·11ra11de 



Prop. 1982/83: 26 138 

till hands, är en motsvarighet till remissens övergångsbestämmelse vid 

förslaget till lag om ändring i jordabalken. exempelvis med följande inne

håll: 

"Vad som sägs i 4 §angående beslut om separatflottning enligt 3 §lagen 

(1982: 000) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän flottled 

gäller också motsvarande beslut av vattendomstol enligt vattenlagen 

( 1918: 523)." 

Slutligen finns möjligheten att direkt i 4 § flottningslagen hänvisa också 

till beslut enligt vattenlagen ( 1918: 523) - jfr 3 § förslaget till lag om ändring 

i lagen (1976: 997) om vattenförbund. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1962: 627) om vissa åtgärder för 
utnyttjande av vattenkraft vid krig m. m. 

1962 års ovannämnda lag är en vattenrättslig krislag som träder i till~imp

ning i krig och efter förordnande vid krigsfara och i vissa andra krissitua

tioner. Lagen innefattar beträffande särskilt angivna åtgärder i vattenom

råde lättnader i förhållande till den ordinära vattenlagstiftningen i fråga om 

förutsättningarna och villkoren för åtgärdernas genomförande och fö1fa

randet. Bestämmelserna i 1962 års lag har karaktii.r av undantag från nu 

gällande vattenlag. I den mån inte annat följer av dessa undantagsbestäm

melser är således vattenlagens regler tillämpliga. Såsom framgår av 3 § i 

förslaget till lag om ändring i 1962 års lag är avsikten att vad nu sagts om 

vattenlagen i fortsättningen skall gälla den nya vattenlagen. 

2 och 5 §§ 

I 2 § i dess nuvarande lydelse anges de åtgärder i vattenområde som 

lagen är tillämplig på. Dessa är åtgärd som avses i 2 kap. I§ vattenlagen. 

tillfällig reglering av avrinningen ur sjö eller annan vattensamling eller i 

vattendrag samt ändring av bestämmelser för hushållning med eller fram

släppande av vatten. Enligt det remitterade förslagd skall lagen vara 

tillämplig på vattenföretag som avses i I kap. 3 § första stycket 1 i den nya 

vattenlagen, på tillfällig vattenreglering och på ändring av bestämmelser 

om innehållande eller tappning av vatten. Mot den anpassning till den nya 

vattenlagen som sålunda föreslagits finns i sak ej anledning till erinran. 

Den föreslagna lagtexten bör emellertid jämkas så, att det framgår att 

tillfällig vattenreglering ingår bland vattenföretag som avses i I kap. 3 § 

första stycket 1. 

För att åtgärd. på vilken 1962 års lag är tillämplig, skall vara tillåtlig, 

krävs enligt 2 § i dess nuvarande lydelse. att åtgärden prövas ur allmän 

synpunkt medföra fördel. som väsentligt överväger därmed förenade olä

genheter. Detta tillåtlighetsrekvisit gäller i stället för det allmänna ekono

miska tillåtlighetsrekvisitet i 2 kap. 3 § första stycket gällande vattenlag. 

Lagriidct.1· 
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Bestämmelsen i detta lagrum är nämligen enligt 5 § i 1962 ilrs lag inte 

tillämplig på företag som avses i lagen. I nya vattenlagen har det ekonomis

ka tillätlighetsrekvisitet utformats på annat sätt än i 2 kap. 3 * första 

stycket nuvarande vattenlag. Enligt 3 kap. 4 §i nya vattenlagen får sålunda 

ett vattenföretag komma till stånd om fördelarna från allmän och enskild 

synpunkt av företaget överväger kostnaderna samt skadorna och olägen

heterna av det. 

I det remitterade förslaget förordas. att den ekonomiska tillåtlighetsrc

geln i 2 ~ i 1962 års lag bibehålls i sak oförändrad. Om förslaget till ny 

vattenlag antas och 3 kap. 4 § i förslaget således blir lag, kommer den 

ekonomiska tillåtlighetsregcln i den ordinära vattenlagstiftningen inte att 

ställa krav på annat än att de positiva effekterna av ett vattenföretag skall 

överväga de negativa. Någon fordran på kvalificerad övervikt för de posi

tiva effekterna kommer alltså inte att gälla. Att ställa längre gående tillåt

lighctskrav i den vattenrättsliga krislagstiftningen står ej väl samman med 

denna lagstiftnings syfte. Kravet på väsentlig övervikt i 2 § i 1962 [trs lag 

bör därför utgå. Beskrivningen i nämnda paragraf av åtgärdens negativa 

effekter torde kunna ändras till överensstämmelse med motsvarande be

skrivning i 3 kap. 4 § nya vattenlagen utan att någon ändring i sak därige

nom uppkommer. 

I remissen föreslås också. att 5 §i 1962 års lag skall upphävas. Som skäl 

härför anförs. att den prövning som skall göras enligt 2 § i 1962 års lag i 

huvudsak motsvarar den som skall göras enligt 3 kap. 4 § nya vattenlagen. 

Tillåtlighetsreglerna i dessa båda lagrum är visserligen nära besläktade 

men inte helt identiska. Vid bedömning av ett vattenföretags positiva 

effekter skall sålunda vid prövning enligt 2 * i 1962 års lag hänsyn tas 

endast till fördelar ur allmän synpunkt. medan vid prövning enligt 3 kap. 

4 § nya vattenlagen fördelar ur såväl allmän som enskild synpunkt skall 

beaktas. Reglerna i de båda lagrummen bör med hänsyn till denna olikhet 

inte vara tillämpliga samtidigt. Lagrådet föreslår. att den specidla tillåt

lighetsregcln i 2 ~ i 1962 års lag liksom hittills skall. med uteslutande av den 

ekonomiska tilliitlighetsregeln i den ordinära vattenlagstiftningcn. vara 

tillämplig på vattenföretag enligt 1962 års lag. H bör följaktligen inte 

upphävas utan endast ändras så att hänvisningen avser den nya vattenla

gen. 

Beaktas vad ovan anförts kan. efter erforderlig justering av första och 

tredje att-satsen i den föreslagna lagens ingress. 2 och 5 ~* få förslagsvis 

följande lydelse: 

.. .., ~ - ~ 

För bättre utnyttjande av vattenkraft får. efter ansökan hos vattendom

stolen enligt 13 kap. vattenlagen (1982: 000). tillstånd enligt denna lag 

lämnas till tillfällig vattenreglering eller annat vattenföretag. som avses i 1 

kap. 3 § första stycket I vattenlagen. eller också ändrade hestämmclser 
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meddelas om innehållande eller tappning av vatten. om iltgiirden prövas ur 

allmiin synpunkt medföra fördelar. som överväger kostnaderna samt ska

dorna och oliigenheterna av den." 

··5 * 
Hestämmclsen i 3 kap. 4 * vattenlagen I 1982: 000) skall inte äga tilliimp

ning i fråga om företag enligt denna lag." 

7 * 
Det avsedda innehållet i 7 * första stycket kommer enligt lagnidets 

uppfattning till tydligare uttryck om stycket rnr följande lydelse: 

"I stället för bestämmelserna i 11 kap. I och 2 ~* vattenlagen ( 1982: 0001 

gäller vid tillämpning av denna lag i lhiga om vattenföretag som diir avses 

bestämmelserna i 11 kap. 3 * vattenlagen ... 

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

I remissen har föreslagits den ändringen i 2 ~ miljöskyddslagen. att 

paragrafens tredje stycke skall utg{1. Om så sker. bör hänvisningen i 45 * 
fösta stycket I miljöskyddslagen till 2 * ljärde stycket ändras till att avse 2 * 
tredje stycket. Lagförslagets ingress fftr därvid justeras. 

Förslaget till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970: 988) 

7 kap. 2 * 
I denna paragraf upptas bl. a. bestämmelser om fastighetsbildningsmyn

dighetens riitt alt genom fastighetsreglering bilda servitut som kan upplfltas 

enligt vattenlagen ( 1918: 523 ). Den nuvarande regleringen har ansetts vara 

svårtillämpad och har givit upphov till samordningsproblem i fastighets

bildningsarbetet. Den ersiitts enligt förslaget av en bestämmelse i paragra

fens andra stycke enligt vilken sådana servitut som kan upplåtas enligt 8 

kap. I * nya vattenlagen får bildas genom fastighetsreglering. Förslaget 

motiveras av önskem{tl om en förenkling och en utvidgning av nuvarande 

möjligheter att bilda vattenriittsliga servitut genom fastighetsreglering. 

Enligt lagrådets mening får ett visst m{itt av övertäckning mellan fastig

hetsbildningslagen och vattenlagen godtas för att fastighetsrättsliga åtgär

der skall kunna genomföras så smidigt som möjligt. Förslaget synes emel

lertid ge en alltför långtgi"iende befogenhet för fastighetsbildningsmyndig

heten att pröva frågor om bildande av vattenrättsliga servituL Att förriitt

ningslantmätaren kan bilda vattenlagsservitut genom fastighetsreglcring i 

fall då vattendomstol änd<'i skall ta upp servitutsfrägorna i samband med 

prövning av frågan om tillstånd till ett vattenföretag framst;lr knappast som 
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en rationell ordning vare sig från proccssckonomisk synpunkt eller med 

hänsyn till vattendomstols särskilda sakkunskap på området. Närmast till 

hands synes vara att i anslutning till den nya vattenlagens besliimmclscr 

om tillståndsplikl för vattenföretag (4 kap. nya vattenlagen) söka en griins 

för befogenheten att handlägga vattcnlagsservitut enligt fastighelsbild

ningslagcn. Står frågan om all bilda servitut i sakligt sammanhang med ett 

vattenföretag som kräver tillständ enligt huvudregeln i 4 kap. 2 § första 

stycke! nya vattenlagen. bör servitutsfrågan naturligcn ingå i den tillätlig

hetsprövning som skall utföras av vattendomstol. Frågan om scrvitutsbild

ning torde också i flertalet sådana fall initieras genom ansökningen hos 

domstolen. Föreligger däremot inte n{1gon tillståndsplikt för vattenföreta

gcl enligt huvudregeln härom i 4 kap. 2 § första stycket nya vattenlagen -

dvs. omständigheterna är sådana att det är uppenbart att varken allmänna 

eller enskilda intressen skadas genom vattenföretagets inverkan på vatten

förhållandena - synes något hinder ej höra uppställas mot att scrvituts

bildningen sker med stöd av fastighetsbildningslagcn. Hinder häremot bör 

givetvis ej heller finnas om vattenföretagets tillåtlighet redan har prövats 

och tillstånd meddelats. Förrättningslantmätaren bör då kunna bilda etl 

vattenrätlsligt servitut genom fastighetsreglering t. ex. i sådana fall niir 

behov därav uppkommer i anslutning till vattenföretagets utförande, jfr 

vad som anförs i motiveringen om servitut för. rätt att använda annans 

mark för brygg- eller badplats i s. k. skadeförebyggande syfte. 

Vad angår den tillståndsprövning som under vissa förutsättningar skall 

ske i fråga om markavvattningsföretag enbart enligt den särskilda regeln i 4 

kap. 2 §andra stycket innebär det sagda inte någon begränsning av lantmä

tares befogenhet. Tillståndsprövningcn förestavas emellertid i dessa fall av 

andra skäl än företagets inverkan på vattenförhållandena. Det torde enligt 

förarbetena också vara här som behovet av en utvidgad kompetens gör sig 

särskilt gällande. 

Mot bakgrund av det nu anförda förordar lagrådet au del till det föreslag

na stadgandet i 7 kap. 2 ~ fogas ett inskriinkande villkor av den innebörd 

som angetts i det föregf1ende. Paragrafens andra stycke kan därvid ges 

förslagsvis följande lydelse: 

"Servitut som kan upplåtas till förmån för ett vattenföretag enligt 8 kap. 

I § vattenlagen (1982: 000) fär bildas genom fastighetsrcglering endast om 

tillstånd till företaget har meddelats enligt vattenlagen eller om det är 

uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom före

tagets inverkan på vattenförhållandena." 

7 kap. 9 § 

Stadgandet avgränsar fastighetsbildningsmyndighetens möjligheter att 

genom fastighetsreglcring ändra eller upphäva servitut som tillkommit 

enligt bestämmelser i vattenlagen. Med avseviird utvidgning i förhållande 

till vad som gäller nu föreslås att servitut. som tillkommit med stöd av 8 
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kap. I~ nya vattenlagen eller motsvarande äldre bestämmelser, får iindras 

eller upphiivas genom fastighetsreglering. I motiveringen anförs att det 

torde vara dessa tvångsrätter som i de allra flesta fall blir aktuella i 

fastighetsbildningssammanhang. 

I yttranden över de lagförslag som föregått det remitterade förslaget 

läggs bland annat från kraftprodueenthåll vikt vid. att servitut som utgör en 

nödviindig förutsättning fört. ex. en kraftanläggning inte får ändras eller 

upphävas i annan ordning än enligt bestämmelser i vattenlag. Enligt en 

regel i nya vattenlagen om vattendomstols omprövning av villkoren för 

meddelat tillstånd till ett vattenföretag gäller även att vid omprövning bl. a. 

för tillgodoseende av allmänna intressen villkor inte får föreskrivas som 

medför att förutsättningarna för företaget rubbas avsevärt. 

De vid remissbehandlingen framförda önskemålen om begränsningar i 

bestämmelsen om ändring och upphävande av servitut med hänsyn till 

åtgärdernas inverkan på ett vattenföretag avvisas emellertid av departe

mentschefcn. Han hänvisar därvid till att de restriktioner i 7 kap. fastig

hetsbildningslagen som gäller i fråga om ändring och upphävande utgör en 

garanti mot en alltför långtgående tillämpning av lagförslaget. Såvitt lagrå

det kan finna ger emellertid fastighetsbildningslagens bestiimmdser om 

fastighetsreglering inte ett tillräckligt skydd för en av tillståndshavare 

utverkad rätt att ta annans mark i anspråk för anläggning eller anordning 

som behövs för vattenföretaget. Enligt lagrådets mening bör det säkerstäl

las att fögärder vid fastighetsreglering inte inkräktar på en åt vattenföreta

garen enligt nya vattenlagen upplåten tvår.gsrätt. Den föreslagna bestäm

melsen bör därför kompletteras med ett villkor av innebörd att ändring och 
upphävande av vattenrättsligt servitut fär ske genom fastighetsreglering 

endast om åtgärden inte medför olägenhet av någon betydelse för företa

get. 

Lagrådet föreslår med hänsyn till det anförda att första meningen i första 

stycket av förevarande paragraf ges förslagsvis följande lydelse: 

"Servitut. som har tillkommit till förmån för ett vattenföretag med stöd 

av 8 kap. I* vattenlagen ( 1982: 000) eller motsvarande äldre bestiimmclser. 

får i-indras eller upphi-ivas endast om åtgärden inte medför olägenhet av 

någon betydelse för företaget." 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1973: 1150) om förvaltning av 
samfälligheter 

Enligt propositionen med förslag till ny vattenlag skall lagen om förvalt

ning av samfälligheter tillämpas när samverkan mellan deltagare i vatten

företag skall ske i form av samfällighet. I remissen föreslås en bestämmelse 

om detta i en ny punkt 5 i I§ första stycket. Vidare föreslås vissa ändrade 
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begreppsbestämningar i paragrafens andra stycke. Lagrådet förordar här 

en något ändrad lydelse av författningstexten. Bestämmelsen blir tydligare 

om den såvitt avser samfälligheter enligt första stycket 1-4 behålls oför

iindrad. Ändringen föranleds nämligen uteslutande av att för de vatten

rättsliga samfälligheterna det enligt den nya vattenlagen inte skall förekom

ma att delägarskap i samfällighet representeras av fastigheter (se härom 

förutom vad dcpartementschefen anfört i förevarande remiss också t. ex. 

uttalandena av lagrådet i prop. 1981/82: 130 s. 289 n. I följande förslag av 

1<1grådet har också tagits med en för samfälligheter enligt punkt 5 speciell 

definition av ordet "delägarfastighet''. Ordet förekommer utan samman

hang med ordet andelstal på flera håll i samfällighctslagen. I 44 § bör en 

ändring ske så som föreslagits i remissen. I 49 och 52 §§saknar i och för sig 

ordets betydelse relevans. Vad gäller 12 §sista stycket, 15 *tredje stycket, 

48 §sista stycket och 53 § första stycket torde en "översättning" av ordet 

delägarfastighet såvitt gäller vattenrättsliga samfälligheter sakna större 

praktisk betydelse men bör enligt lagrådets mening ändå göras. 

Lagrådet föreslår följande lydelse av andra stycket: 

''Med delägarfastighet förstås i lagen fastighet som har del i samfällighet 

och med delägare ägaren av delägarfastighet. I fråga om samfällighet enligt 

första stycket 5 förstås dock med delägarfastighet fastighet som på annat 

sätt än genom delaktighet omfattas av samfälligheten och med delägare 

den som deltar i samfälligheten. Beträffande sådan samfällighet skall vi

dare vad som sägs i lagen om delägarfastighets andelstal i stället gälla 

delägares andelstal." 

I ett tillägg till denna paragraf föreslås i remissen en regel om att 

bestämmelserna om stämningsmål i nya vattenlagen skall gälla när enligt 
samfällighetslagen talan skall föras hos vattendomstol. Beträfhnde andra 

frågor som vattendomstol tllr befattning med enligt samfällighetslagen i 

föreslagen ny lydelse - såsom förordnande att hålla sammanträde enligt 7 

eller 20 § - anmärker dcpartcmentschcfen i specialmotiveringen att de 

kommer att handliiggas som ärenden. Vad som därmed skall gälla om 

handläggningen synes emellertid vara oklart. Beträffande domförhet synes 

den närmast liggande tolkningen bli att handläggning skall ske på fullsutten 

avdelning enligt 13 kap. 3 s nya vattenlagen. Vad som i prop. 1981/82: 130 

(s. 623) i anslutning till 22 kap. 5 § nya vattenlagen har anförts om att 

ärende kan handläggas av ordföranden ensam motsägs av att den i 13 kap. 

4 § nya vattenlagen angivna möjligheten för en ensamdomare att besluta är 

förbehållen handläggningen av "mål" och att enligt 13 kap. 12 § nya 

vattenlagen termen mål inte kan innefatta ärenden. (Jfr beträffande mot

svarande spörsmål i fråga om fastighetsdomstol prop. 1971: 106 s. 91 och 

t 21 samt den ändring i I ~ andra stycket fastighetsdomstolslagen som 

införts på grundval av prop. 1974: 144.) 
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Lagrädct anser att ett klargörande i det angivna avseendet är påkallat 

och att i första hand en reglering inom ramen för 13 kap. nya vatknlagen 

hör övervägas. 

Fiirslaget till lag om ändring i lagen (1973: 1151) om införande av 
anläggningslagen (1973: 1149) och lagen (1973: 1150) om förvaltning 
av samfälligheter 

Enligt 22~ andra stycket i den i prop. 1981/82: 130 föreslagna lagen 

(1982: 000) om införan_de av vattenlagen ( 1982: 000) skall en samfällighet 

enligt nuvarande vattenlag eller motsvarande iildrc bestämmelser !hiir i 

forts~ittningen kallad iildre samfällighet) efter beslut om ändring av kretsen 

av deltagare eller kostnadsfördelningen mellan dem anses ombildad till en 

samfällighet enligt den nya vattenlagen. Några niirmare bestämmelser om 

hur ombildningen skall ske meddelas inte. 

Den angivna övergångsbestämmelsen får. om det nu föreliggande försla

get antas. inte någon betydelse i fråga om äldre samfällighet som inte är 

juridisk person, eftersom enligt 18 * riirevarande lagförslag de nya reglerna 

i samfiillighetslagen skall bli utan vidare tillämpliga på sådana samfällig

heter. Beträffande sådana äldre samfälligheter som har ställning av juridisk 

person följer däremot av 19 * förslaget till ändring av införandclagen för 

samfällighetslagen att den gamla ordningen blir gällande, om inte delägarna 

själva beslutar en övergång. 

Ett beslut enligt sistnämnda paragraf kan inte avse annat iin s. k. för

eningsförvaltning enligt samfiillighetslagen. I linje med vad som sålunda 

skall gälla för "'frivillig" övergång bör en regel införas om föreningsför

valtning ocksä för äldre samfällighet som är juridisk person och som på 

grund av ändrad deltagarkrets eller kostnadsfördelning skall falla in under 

den nya ordningen. Vidare kan.det vara lämpligt med en bestämmelse om 

att förordnande skall rm:ddelas om att den äldre samfälligheten skall upplö

sas (jfr 11 * förevarande lag). 
Den bestämmelse som nu har förordats kan - med erforderlig justering 

av ingressen - tas in som en ny 21 * i den förevarande lagen och få 
förslagsvis följande lydelse: 

'"I samband med beslut. som avses i 22 §andra stycket lagen ( 1982: 000) 

om införande av vattenlagen ( 1982: 000) och som rör en samfällighet som 

kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. skall förordnas att 

samfälligheten skall upplösas och att en samfiillighetsförcning skall bildas 

för att förvalta den nya samfälligheten. 

När en samfällighetsförening som har bildats enligt första stycket har 

registrerats. äger 20 * motsvarande tillämpning." 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1976: 997) om vattenförbund 

I motiven till förslaget om ändrad lydelse av 13 * förordas att någon 

bitriidande förriittningsman inte vidare skall förordnas vid förriittningar 
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enligt lagen om vattenförbund. I enlighet härmed föreslås där att benäm

ningen biträdande förrättningsman skall tas bort i 13* andra stycket. Om 

detta förslag genomförs. bör äwn bestämmelserna om biträdande förrätt

ningsman i 11 ~ första och tredje styckena utgå. 

Förslaget till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen ( 1979: l 152) 

I den föreslagna övergångsbestämmelsen till denna lag har inte beaktats. 

att i mål som pågår vid nya vattenlagens ikraftträdande täkttillstånd enligt 

vattenlagen (1918: 5231 kan komma att meddelas också efter det att änd

ringen i fastighetstaxeringslagen har trätt i kraft. Orden "'vid ikraftträdan

det giiller"' bör därför ersättas av ordet "meddelats". En annan möjlighet 

är att i 2 kap. 4 * fastighetstaxeringslagen. i definitionen av ägoslaget 

"Tiiktmark". byta ut orden ''eller vattenlagen ( 1918: 523)'' mot orden 

"vattenlagen 0918: 523) eller vattenlagen ( 1982: 000)'' - jfr vad lagrådet 

anfört betriiffande övergångsbesttimmelserna till llottningslagen. 

Övriga lagförslag 

Li1grådet lämnar förslagen utan erinran. 
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Föredragande: statsrådet Petri 

Proposition med förslag till följdlagstiftning till den nya vattenlagen 

1 Anmälan av lagrådsyttrande 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag till 

I. lag om ändring i lagen ( 1919: 426) om flottning i allmän flottled, 

2. lag om ändring i lagen ( 1933: 269) om ägofrcd. 

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 lagen (1966: 3141 om kontinentalsockeln, 

8. lag om ändring i miljöskyddslagen ( 1969: 3871, 

9. lag om ändring i jordabalken, 

IO. 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 lagen ( 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. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande. 

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 25 mars 1982. 
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Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1919: 426) om flottning i allmän flottled 

Vad lagrådet under I .9 har anfört rörande begreppen flottning och sjö

fart föranleder inte någon erinran från min sida. 

Som lagrådet påpekar kan vissa invändningar från systematisk synpunkt 

riktas mot placeringen av de nya 5 a-5 c §§ i tlottningslagen. Jag anser 

emellertid att olägenheterna därav inte är större än att de med hänsyn till 

flottningens nuvarande omföttning bör kunna accepteras. Jag biträder där

emot lagrådets förslag till kompletteringar av 5 a och 5 h §§. Av den nya 

formuleringen av 5 a * första stycket framgår att det är regeringen eller. 

efter regeringens bemyndigande länsstyrelsen. som är beslutsmyndighet 

rörande frågor om antagande av anläggare. 

Jag godtar lagrådets förslag till ändrad utformning av 7. 13 och 20 §. 

Dessutom bör 4 §jämkas så att den iiven omfattar äldre beslut av vatten

domstol. 

I överensstämmelse med terminologin i övriga straftbestämmelser i tlott

ningslagen bör termen "'dagsböter"' behållas i 79 §. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1962: 627) om vissa åtgärder för 

utnyttjande av vattenkraft vid krig m. m. 

Jag har inte något att erinra mot vad lagrådet har anfört i anslutning till 2 

och 5 §§ och biträder lagrådets förslag till utformning av dessa paragrafer 

liksom av 7 § .forsta stycket. 

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

Jag biträder lagrådets förslag till jämkning i ./5 §.fors ta stycket I. 

Förslaget till lag om ändring i fastighetsbildningslagen ()970: 988) 

Avsikten med de i lagrådsremissen föreslagna ändringarna i 7 kap. 2 och 

9 §§ är att tillgodose välmotiverade önskemål om förenkling och utvidg

ning av nuvarande möjligheter att bilda, ändra och upphäva vattenrättsliga 

servitut genom fastighetsreglering. Lagrådet anser emellertid att förslagen 

ger alltför långtgående befogenheter för fastighetsbildningsmyndigheten 

att pröva frågor om vattenrättsliga servitut. Lagrådet föreslår därför be

gränsningar i dessa befogenheter. 

7 kap. fastighetsbildningslagen innehåller särskilda regler om förutsätt

ningarna för bildande. ändring och upphävande av servitut. Dessa servi

tutsregler utgör påbyggnader till de allmänna bestämmelserna om fastig

hetsreglering i 5 kap. (jfr prop. 1969: 128 s. B 1137). De sistnämnda bestäm

melserna skall alltså tillämpas i första hand också när det gäller prövningen 

av frågor om vattenrättsliga servitut, och dessutom skall iakttas de all

männa villkoren för fastighetsbildning i 3 kap. 
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Reglerna i nämnda tre kapitel anger alltså förutsiittningarna för fastig

hetsbildningsmyndighetens befattning med frågor rörande vattenrättsliga 

servitut och innebär i sig viktiga begränsningar i myndighetens befogen

heter rörande sådana frågor. Med den utformning som lagtexten har fått i 

det remitterade förslaget kan det dock göras gällande att fastighetsbild

ningsmyndighetens befogenheter har blivit mer långtgående iin som kan 

anses motiverat av de önskemål om lagändringar som har framförts. bl. a. 

när det gäller bildande av servitut för ett vattenföretag som ändå måste 

tillståndsprövas enligt vattenlagen. Jag delar därför lagrådets uppfattning 

att man bör införa vissa begränsningar av befogenheten att handlägga 

frågor om valtcnlagsservitut enligt fastighetsbildningslagen. Jag kan anslu

ta mig till vad lagrådet har anfört rörande sådana begränsningar och biträ

der lagrådets förslag till utformning av 7 kap. 2 ~ andra stycket första 

meningen och 9 §första stycket första meningen. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1973: 1150) om förvaltning a\' samfäl

ligheter (LFS) 

Jag biträder lagrådets förslag till ändrad utformning av I §andra stycket. 

Lagrådet har i anslutning till J §efterlyst ett klargörande om vilka regler 

som skall gälla rörande handläggningen av ärenden vid vattendomstol. Jag 

återkommer till denna fråga i det följande. 

I detta sammanhang vill jag ta upp en fråga som rör genomförandet av ett 

vattenföretag, som skall utföras inom ramen för en samfällighet, sedan 

beslutet om tillstånd till vattenföretaget har vunnit laga kraft. Tillstånd till 
markavvattnings- och vattenregleringsföretag tillkommer i angivna fall 

samfälligheten. se 5 kap. 2 ~ och 7 kap. 2 och 4 §§ nya vattenlagen. Som 

jag har uttalat i prop. 1981/82: 130 s. 438 är alltså förfogandet över tillstån

det en gemensam angelägenhet varom beslut skall fattas enligt reglerna i 

LFS. 
En fråga som därvid har stor betydelse är om- en majoritet av delägare i 

samfälligheten, som kanske har anslutits till denna mot sin vilja. kan på 

grund av omröstningsreglerna i LFS stoppa genomförandet av företaget 

mot den åsikt som företräds av minoriteten. däribland främst sökanden till 

företaget. 

Vid granskningen av det remitterade förslaget till ny vattenlag har lagrå

det vänt sig mot ett uttalande i remissprotokollct att ett beslut att inte 

utföra företaget fick anses strida mot LFS och det grundläggande till

ståndsbeslutet (se prop. 1981/82: 130 s. 291 och bilagedelcn s. 582). Enligt 

lagrådet utgår uttalandet från en felaktig analogi med anläggningslagen. 

Den som förfogar över ett tillstånd enligt den nya vattenlagen har enligt 

lagrådet full frihet att välja mellan att utnyttja tillståndet eller att avstå från 

detta, medan ett anläggningsbesluts rättsverkningar i princip är av samma 

karaktär som ett fastighetsbildningsbesluts. 
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Det av lagrådet kritiserade uttalandet synes närmast ha avsett det fallet 

att samtliga delägare i en vattenrättslig samfällighet är ense om att inte 

utföra företaget. Därvid biträder jag lagrådets ståndpunkt att någon laglig 

skyldighet att genomföra företaget .inte föreligger. Om däremot några del

ägare vill genomföra företaget men röstas ned av majoriteten, anser jag att 

frågan bör bedömas annorlunda. Genom tillståndsdomen eller tillstånds

beslutet har de tvistiga frågorna om bl. a. tvångsanslutning rättskraftigt 

avgjorts. Av 15 och 19 §§ LFS framgår att varje delägares enskilda intres

sen skall beaktas i skälig omfattning. Ett beslut av majoriteten mot minori

tetens vilja att inte genomföra företaget måste anses strida mot det gru·nd

läggande tillståndet och mot LFS. En överröstad delägare måste dä kunna 

få beslutet att inte genomföra företaget undanröjt efter klandcrtalan enligt 

15 eller 53 § LFS (jfr prop. 1973: 160 s. 387). Detsamma giiller också beslut 

av majoriteten om avvikelser i andra avseenden från tillståndet. 

Vad jag nu har anfört föranleder ingen lagändring. 

Slutligen vill jag i detta sammanhang anmärka att regeringen. sedan nu 

föreliggande förslag remitterades till lagrådet. till riksdagen har överlämnat 

prop. 1981/82: 221 med förslag till lag om exploatcringssamverkan m. m. I 

den propositionen föreslås bl. a .. liksom i förevarande förslag. ändringar i 

I. 20. 21 och 23 §§ LFS samt i lagen (1973: 1152) om förmånsrätt för 

fordringar enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lag

förslagen i prop. 1981/82: 221 avses träda i kraft den I juli 1983. medan 

lagstiftningen enligt förevarande förslag· avses träda i kraft den I januari 

1983. Det bör överlämnas åt riksdagen att vidta de jämkningar i de olika 

lagförslagen som kan vara erforderliga. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1973: 1151) om införande av anlägg

ningslagen (]973: J 149) och lagen ( 1973: 1150) om förvaltning av samfällig

heter 

Jag biträder lagrådets förslag om att till lagen foga en ny 21 * med 

huvudsak den av lagrådet föreslagna lydelsen. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1976: 997) om valtenförhund 

Jag biträder lagrådets förslag om att bestämmelserna om biträdande 

förrättningsman i 11 *.första och tredje styckena utgår. 

Förslaget till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152) 

I enlighet med lagrådets påpekande bör den föreslagna övergångsbe

stämmelsen ändras så att den också omfattar tillstånd enligt den äldre 

vattenlagen som meddelas efter det ändringen i fastighetstaxeringslagen 

har trätt i kraft. 

S/111protokoll 
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Utöver vad som har nämnts i det föregående bör vissa redaktionella 

jämkningar göras i lagförslagen. 

Ändring i den i prop. 1981182: 130 föreslagna vattenlagen (1982: 000) 

Som tidigare berörts har lagrådet i anslutning till den föreslagna ändring

en i 3 § lagen om förvaltning av samfälligheter anmärkt att förslaget till ny 

vattenlag inte reglerar frågan om vattendomstols handläggning av dom

stolsärenden. Jag delar lagrådets uppfattning att denna fråga bör regleras i 

den nya vattenlagen. Jag föreslår därför att i 13 kap. 2 § nya l'atten/agen 

görs ett tillägg av innebörd att vad som är föreskrivet om allmän domstol 

också gäller vattendomstols handläggning av ärenden, om inte annat är 

särskilt föreskrivet. Vad beträffar domförheten blir 6 § lagen (1946: 807) 

om handläggning av domstolsärenden tillämplig. I fall då enligt denna 

paragraf domstolen skall ha full sammansättning, bör det enligt min mening 

utan särskild bestämmelse stå klart att vattendomstolen skall ha den sam

mansättning som anges i 13 kap. 3 § första stycket nya vattenlagen (jfr 

prop. 1971: 106 s. 121). 

2 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta 

dels de av lagrådet granskade förslagen med vidtagna ändringar, 

dels inom justitiedepartementet upprättat förslag till 
18. lag om ändring i vattenlagen (1982: 000). 

3 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan

den har lagt fram. 
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