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SFS 1989:1051 Lag
Utkom från trycket
oiH änndring 1 bostadsförvaltningslageii (1977:792);
den 28 december 1989

utfärdad den 18 december 1989.
Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 2 §§ bostadsfbrvaltni ngslagen (1977:792) skall ha följande lydelse.
1 § Denna lag äger tillämpning på fastighet där det finns bostadslägenhet
som är uthyrd eller kan hyras ut av fastighetens ägare for annat ändamål än
fritidsändamål och som ej utgör del av hans egen bost ad. Fastighet som
tillhör staten eller kommun kan ej bli foremål for ingripande enligt 2 § .
När byggnad til lhör innehavare av inskriven tomträtt äger bestämmel
serna i den na lag om fastighet motsvarande tillämpning på tomträtten. I
fråga o m byggnad som annars tillhör annan än ägaren av marken gälle r
lagen i tillämpliga delar. Såsom ägare av fastighet anses, när omständighe
terna föranleder det, annan som innehar fastigheten.
2 § Försummar fastighetsägaren vården av fastigheten eller underlåter
han att vidtaga angelägna åtgärder för att bevara sundhet, ordning och
skick inom fastigheten eller framgår det på annat sätt att han icke förvaltar
fastigheten på ett för de boende godtagbart sätt, får hyresnämnden besluta
om särskild förvaltning av fastigheten.
Beslut om särskild förvaltning får också meddelas om fastighetsägaren
underlåter att hyra ut lägenheter fÖr bostadsändamål i fastigheten oc h det
med hänsyn till bostadsförsöijningen är uppenbart oförsvarligt att lägen
heterna står tomma.
I beslut enligt första eller andra stycket skall hyresnämnden ålägga
fastighetsägaren att Överlämna förvaltningen till särskild förvaltare
(förvaltningsåläggande). Kan det antagas att sådant åläggande ej är till
räckligt för att uppnå en tillfredsställande förvaltning, skall nämnden i
stället besluta att ställa fastigheten un der förvaltning av särskild förvaltare
(tvångsförvaltning).
Om möjlighet att i visst fall ställa fastighet under tvångsförvaltning
enligt denna lag finns bestämmelser i bostadssaneringslagen ( 1973:531).
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Denna lag träder i kraft den I janu ari 1990.
På regeringens vägnar
ULF LÖNNQVIST
Nina Pripp
(Bostadsdepartementet)
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