SFS 1971; 541 Lag
Utkom från trycket om ändring i n aturvårdslagen (1964:822);
den 19 juli 1971

given Sofiero den 4 juni 1971.
V i GUSl AF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes
och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit gott förordna, att 33—36 §§ naturvårdslagen (1964: 822)
skall ha nedan angivna lydelse.

¬

33 § Har ej överenskommelse träffats om ersättning enligt 25, 27, 28
eller 29 § eller om inlösen av fastighet och har icke den, som vill göra
anspråk på ersättning eller fordra inlösen, jämlikt 32 § första stycket
förlorat sin talan, åligger det honom att väcka talan mot kronan hos
fastighetsdomstolen inom ett år från det laga kraft åkommit det beslut
varå anspråket grundas, vid påföljd att han eljest går rätten därtill förlustig.
Kronan äger, då fråga uppkommit om meddelande av föreskrifter
enligt 8 eller 9 §, vid fastighetsdomstolen väcka talan mot sakägare om
fastställande av de villkor som, därest föreskrifterna meddelas, skola
gälla beträffande ersättning eller inlösen. Meddelas ej föreskrifter av
det innehåll, som förutsatts vid fas tighetsdomstolen, inom ett år från det
målet avgjorts genom lagakraftägande dom, skall domen ej längre vara
bindande för parterna.
34 § Är fastighetsägaren enligt 25, 28 eller 29 § tillkommande ersätt
ning bestämd att utgå på en gång och har fastigheten genom det beslut,
som föranlett rätten till ersättning, undergått sådan minskning i värde
att den kan antagas ej utgöra full säkerhet för fordran för vilken fastig
heten svarade då rätten till ersättning uppkom, skall ersättningen ned1430
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sättas hos länsstyrelsen; och skall om fördelning och utbetalande av be
loppet samt verkan därav i tillämpliga delar gälla vad som är stadgat för
det fall att enligt lagen om expropriation nyttjanderätt eller servituts
rätt upplåtes.
Har förlust å fordran som avses i första stycket uppstått till följd av
att nedsättning ej skett, skall fordringens innehavare njuta ersättning
av kronan för förlusten mot avskrivning å fordringshandlingen. Det
samma gäller, om förlust tillskyndas fordringens innehavare därigenom
att ersättning blivit för lågt beräknad och densamma till följd av över
enskommelse mellan kronan och den ersättningsberättigade eller av
annan anledning ej blivit prövad av domstol. Talan om ersättning en
ligt detta stycke skall väckas vid fastighetsdomstolen.
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35 § Har ersättning utgått med anledning av föreskrifter eller tiliståndsvägran enligt denna lag och upphävas sedermera föreskrifterna
helt eller delvis eller gives tillstånd, må markens ägare eller innehavare,
om med hänsyn till hans nytta av beslutet och omständigheterna i övrigt
så finnes skäligt, förpliktas att återgälda ersättningen eller del därav.
Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning, om åtgärd företagits i
strid mot föreskrifterna eller mot beslutet om tillståndsvägran samt
länsstyrelsen och envar annan, som enligt 39 § äger söka handräckning,
beslutar att icke påkalla rättelse.
Talan om återbetalning skall väckas vid fastighetsdomstolen inom ett
år från det laga kraft åkommit det beslut varå anspråket grundas och
senast tio år efter det ersättningen utbetalades, vid påföljd att rätten
därtill eljest förloras.
¬
36 § I mål, som enligt denna lag skall upptagas av fastighetsdomstol,
skola bestämmelserna om domstol och rättegång i expropriationsmål i
tillämpliga delar gälla, där ej annat är särskilt stadgat. Är fråga om in
lösen av fastighet, skola jämväl i övrigt de allmänna bestämmelserna
i lagen om expropriation i tillämpliga delar lända till efterrättelse.
Kronan skall vidkännas å ömse sidor uppkomna kostnader å målet,
såframt ej domstolen med hänsyn till omständigheterna finner skäligt
förordna annat.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt hos expropriationsdomstol
prövas av fastighetsdomstol, om huvudförhandling ej påbörjats dessför
innan. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt hos allmän domsto!
handläggas enligt äldre bestämmelser.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter
mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

SVEN-ERIC NILSSON
(Jordbruksdepartementet)
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