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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

 

utfärdad den 19 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 4 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) skall ha följande lydelse.

 

4 kap.

 

5 §

 

2

 

Taxeringsenhet skall omfatta byggnadstyper och ägoslag enligt en av
följande kombinationer, om inte annat sägs i andra och tredje styckena, och
ha en av följande beteckningar för typ av taxeringsenhet

1. småhus och tomtmark för sådan byggnad (småhusenhet)
2. hyreshus och tomtmark för sådan byggnad (hyreshusenhet)
3. industribyggnad, övrig byggnad, tomtmark för sådana byggnader, vat-

tenverk på annans grund samt sådan fiskefastighet som avses i 10 § lagen
(1970:995) om införande av nya jordabalken (industrienhet)

4. täktmark samt industribyggnad och övrig byggnad på sådan mark (in-
dustrienhet)

5. specialbyggnad och tomtmark för sådan byggnad (specialenhet)
6. ekonomibyggnad, åkermark, betesmark, skogsmark och skogsimpedi-

ment (lantbruksenhet)
7. kraftverksbyggnad, tomtmark till kraftverksbyggnad och fallrätt (elpro-

duktionsenhet). Som elproduktionsenhet betecknas också en taxeringsenhet
vars värde till övervägande del utgörs av rätt till andels- eller ersättnings-
kraft.

Småhus och tomtmark för sådan byggnad som ligger på fastighet med
åkermark, betesmark, skogsmark eller skogsimpediment, skall ingå i den
lantbruksenhet som omfattar marken.

Saneringsbyggnad och övrig mark kan ingå i samtliga taxeringsenheter
under punkterna 1–7 i första stycket. Övrig mark skall i regel ingå i lant-
bruksenhet. I annat fall skall övrig mark taxeras tillsammans med den tomt-
mark eller täktmark som ligger närmast. Har övrig mark stor omfattning och
saknar den samband med annan mark, som har samma ägare, skall den dock
bilda en taxeringsenhet. Taxeringsenhet, som består av endast övrig mark,
betecknas industrienhet, om den ligger till övervägande del inom tätort, och
lantbruksenhet, om den ligger till övervägande del utanför sådan ort.
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Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185.
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Senaste lydelse 1999:630.

SFS 2000:244
Utkom från trycket
den 9 maj 2000
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Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2000

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Per Sjöblom
(Finansdepartementet)


