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Lag
om ändring i anläggningslagen (1973:1149);

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

utfärdad den 14 juni 2012.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 och 29 §§ anläggningslagen
(1973:1149)2 ska ha följande lydelse.
18 §3 Rätt att begära förrättning enligt denna lag har
1. ägaren av en fastighet som ska delta i anläggningen,
2. ägaren av en fastighet som enligt en detaljplan helt eller till viss del ska
användas för allmän plats för vilken kommunen inte är huvudman eller för
trafikanläggning som är gemensam för flera fastigheter,
3. kommunen,
4. hyresgästorganisation.
En samfällighetsförening får, efter beslut av föreningsstämman, begära en
förrättning som angår gemensamhetsanläggning under föreningens förvaltning.
Länsstyrelsen kan begära förrättning för inrättande av anläggning som
styrelsen finner vara av större betydelse från allmän synpunkt.
Vid expropriation eller liknande tvångsförvärv får förvärvaren begära
förrättning för inrättande av sådan anläggning varigenom olägenhet av
förvärvet kan undanröjas, minskas eller förebyggas.
Bestämmelser om rätt för väghållare och den som bygger eller innehar
järnväg att begära förrättning enligt denna lag finns i 20 a § och 25 § tredje
stycket väglagen (1971:948) samt i 2 kap. 20 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.
29 §4 Förrättningskostnaderna ska, om anläggningsbeslut meddelats, fördelas mellan ägarna av de fastigheter som ska delta i anläggningen efter vad
som är skäligt.
Om en förrättning har påkallats enligt 20 a § eller 25 § tredje stycket väglagen (1971:948) ska den som begärt förrättningen svara för förrättningskostnaderna.
Om en förrättning har begärts enligt 2 kap. 20 § lagen (1995:1649) om
byggande av järnväg, ska den som begärt förrättningen svara för förrättningskostnaderna.
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I övrigt tillämpas 2 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988) på förrättning enligt denna lag.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter i 29 § andra stycket gäller fortfarande om förrättning
har begärts före den 1 januari 2013.
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