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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i jordförvärvslagen (1979:230);

 

utfärdad den 11 november 1999.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 3 och 17 §§ jordförvärvslagen
(1979:230)

 

2

 

 skall ha följande lydelse.

 

3 §

 

3

 

    

 

Lagen gäller inte
1. om egendomen förvärvas från staten genom överlåtelse av regeringen,

länsstyrelsen eller Statens jordbruksverk,
2. om egendomen förvärvats av staten genom annan myndighet än statens

affärsdrivande verk,
3. om kommun förvärvar egendomen från staten eller utövar förköpsrätt

enligt förköpslagen (1967:868),
4. om egendomen förvärvas av kreditinrättning som enligt lag eller enligt

reglemente eller bolagsordning, som regeringen har fastställt, är skyldig att
åter avyttra egendomen,

5. om förvärvaren är gift med överlåtaren och inte heller om förvärvaren
eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens avkom-
ling, allt under förutsättning att överlåtaren inte är skyldig att avyttra egen-
domen enligt 16 §,

6. om egendomen enligt detaljplan eller områdesbestämmelser är avsedd
för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk,

7. om förvärvet omfattar område som är avsett för annat ändamål än jord-
bruk eller skogsbruk eller sådan fastighet som har nybildats för annat ända-
mål än jordbruk eller skogsbruk och som därefter inte har undergått taxering,

8. om andel i fastighet förvärvas av någon som redan äger till samma taxe-
ringsenhet hörande andel i fastigheten och som inte är skyldig att avyttra
sistnämnda andel enligt 16 §.

 

17 §    

 

Har länsstyrelsen beslutat om auktion enligt 16 § och har inroparen
dessförinnan eller senare avyttrat egendomen, skall beslutet trots detta gå i
verkställighet, om inte länsstyrelsen bestämmer något annat.

I övrigt skall så anses och med ärendet i tillämpliga delar så förfaras som
om egendomen hade blivit utmätt för fordran med bästa förmånsrätt efter så-
dana rättigheter som besvärade egendomen redan vid den exekutiva auktio-
nen och som har företräde framför alla befintliga fordringar. Även om det i
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enlighet härmed bestämda skyddsbeloppet täcks, får försäljning inte ske, om
inte den bjudna köpeskillingen täcker även det värde som i ärendet har åsatts
egendomen enligt 12 kap. utsökningsbalken eller, om ägaren eller inneha-
vare av fordran som är förenad med panträtt i egendomen i god tid före auk-
tionen har påkallat särskild värdering, det värde vartill egendomen kan upp-
skattas av värderingsmän som länsstyrelsen utser. Egendomen får säljas en-
dast till den som har fått förvärvstillstånd eller enligt 3 § 1, 2, 4 eller 8 får
förvärva egendomen utan sådant tillstånd. Avges vid auktionen bud som så-
lunda får antas, skall försäljning ske, även om innehavare av fordran bestri-
der det.

Kommer försäljning inte till stånd vid auktionen, får länsstyrelsen inom
två år efter det att auktionen har vunnit laga kraft besluta om ny auktion.
Meddelas inte något sådant beslut inom föreskriven tid eller avges inte heller
vid den senare auktionen bud som får antas, är frågan om försäljning av
egendomen förfallen. 

Kostnad i samband med auktion som inte har lett till försäljning betalas av
statsmedel.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)


