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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

 

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 2 kap. 4 § och 4 kap. 7 § fastighets-
taxeringslagen (1979:1152) skall ha följande lydelse.

 

2 kap. 

 

4 §
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Mark skall indelas i de ägoslag som anges i det följande. Mark som är
vattentäckt skall indelas endast om den är täktmark. Indelningen får inte på-
verkas av förekomsten av byggnad som skall rivas (saneringsbyggnad) eller
av byggnad eller byggnader vars sammanlagda basvärde inte skulle uppgå
till 50 000 kronor.

Tomtmark Mark som upptas av småhus, hyreshus, industribygg-
nad, specialbyggnad eller övrig byggnad samt träd-
gård, parkeringsplats, upplagsplats, kommunika-
tionsutrymme m.m., som ligger i anslutning till sådan
byggnad.

Mark till fastighet, som är bebyggd med småhus,
hyreshus, industribyggnad, specialbyggnad eller öv-
rig byggnad, skall i sin helhet utgöra tomtmark, om
fastigheten ligger i ett ägoskifte och har en total areal
som inte överstiger två hektar. Detta skall dock ej
gälla om fastighetens mark till någon del skall taxe-
ras tillsammans med annan egendom enligt reglerna i
4 kap.

Vad nu har sagts om tomtmark skall också gälla
mark till obebyggd fastighet, som har bildats för
byggnadsändamål under de senaste två åren. Har
fastigheten bildats längre tillbaka i tiden skall marken
utgöra tomtmark endast om det är uppenbart att den
får bebyggas. I övriga fall skall obebyggd mark anses
som tomtmark endast om marken enligt detaljplan
utgör kvartersmark för enskilt bebyggande och det
inte är uppenbart att bebyggelsen inte skall genom-
föras. Detsamma gäller om det finns giltigt bygglov
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eller tillstånd enligt ett förhandsbesked enligt plan-
och bygglagen (1987:10), avseende sådan byggnad
som anges i andra stycket.

Täktmark Mark för vilken täkttillstånd enligt 18 § naturvårdsla-
gen (1964:822), vattenlagen (1983:291) eller miljö-
balken gäller. Med täkttillstånd skall jämställas pågå-
ende täkt. Byggnad på täktområde för täktens utnytt-
jande hindrar inte att marken indelas som täktmark.

Åkermark Mark som används eller lämpligen kan användas till
växtodling eller bete och som är lämplig att plöjas.

Betesmark Mark som används eller lämpligen kan användas till
bete och som inte är lämplig att plöjas.

Skogsmark Mark som är lämplig för virkesproduktion och som
inte i väsentlig utsträckning används för annat ända-
mål. Mark där det bör finnas skog till skydd mot
sand- eller jordflykt eller mot att fjällgränsen flyttas
ned.

Mark som ligger helt eller i huvudsak outnyttjad
skall dock inte anses som skogsmark, om den på
grund av särskilda förhållanden inte bör tas i anspråk
för virkesproduktion.

Mark skall anses lämplig för virkesproduktion, om
den enligt vedertagna bedömningsgrunder kan pro-
ducera i genomsnitt minst en kubikmeter virke om
året per hektar.

Skogsimpediment Mark som inte är lämplig för virkesproduktion utan
produktionshöjande åtgärder men som bär skog eller
har förutsättningar att bära skog.

Övrig mark Mark som inte skall utgöra något av de tidigare
nämnda ägoslagen.

 

4 kap. 

 

7 §
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Består täktmark av skilda markområden skall varje sådant område ut-
göra en taxeringsenhet. Omfattas områden av samma täktplan enligt miljö-
balken eller motsvarande äldre bestämmelser skall de dock utgöra en taxe-
ringsenhet.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid
fastighetstaxering år 1999.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS
Per Sjöblom
(Finansdepartementet)
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