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dels att 29 § skall upphöra att gälla,
dels att 18, 25, 26, 31, 33 och 34 §§ skall ha nedan angivna lydehe.
jg § Täkt av sten, grus, sand eller lera för annat ändamål än m ark
innehavarens husbehov må ej ske utan länsstyrelsens tillstånd. V ad n u
sagts avser dock ej täkt inom vattenområde och inkräktar ej heller p å
rätt som meddelas genom inmutning enligt gruvlagen eller ge nom beslut
av Konungen
Länsstyrelsen äger förelägga den som söker täkttillstånd att, v id även
tyr att ansökningen avvisas, framlägga täktplan av erforderlig o mfattning. I samband med tillstånd må länsstyrelsen meddela sådana fö reskrifter att företagets menliga inverkan på landskapsbilden såvitt m öj
ligt begränsas eller motverkas. Tillstånd må för sin giltighet göras b e
roende av att säkerhet ställes för fullgörandet av sålunda förcskrh-na
åtgärder. Visar sig sådan säkerhet otillräcklig, kan länsstyrelsen före
skriva att tillståndet skall gälla endast öm ytterligare säkerhet ställes.
Om fullgörandet av föreskriven åtgärd ankommer på annan än m ar
kens innehavare, ä r innehavaren skyldig tåla att åtgärden vid tages.
Ha tio år förflutit från det täkttillstånd vunnit laga kraft, kan lä ns
styrelsen upphäva tillståndet helt eller delvis eller förena tillståndet
med ä ndrade föreskrifter. Visar det sig att meddelade föreskrifter ej i
erforderlig mån begränsa eller motverka företagets menliga inverkan
på landskapsbilden, kan länsstyrelsen före utgången av angivna tid
förena tillståndet med sådana ändrade föreskrifter som ej kunna an ses
oskäligt betungande.
25 § Ägare av fastighet och innehavare av särskild rätt till fa stighet
äro berättigade till ersättning av kronan i den utsträckning som anges i
26, 28 och 30 §§. Att i vissa fall även borgenär, som har panträtt i fas
tigheten, är berättigad till ersättning framgår av 34 § andra stycket.
Om inlösen av fastighet stadgas i 27 §.
I fråga om ersättning och inlösen skall expropriationslagen (1972;
719) i tillämpliga delar lända till efterrättelse i den mån avv ikande be
stämmelser ej meddelas i denna lag. 4 kap. 3 § expropriationslagen
skall äga tillämpning i fråga om värdeökning som ägt rum un der ti den
från dagen tio år före det talan väcktes vid domstol.

¬

26 §s Medföra föreskrifter enligt 8 eller 9 § att pågående markan
vändning avsevärt försvåras eller att mark tages i anspråk, äro fa stig
hetsägaren och innehavare av särskild rätt till fastigheten berättiga e
till ersättning av kronan för den skada de härigenom lida.
Innebär föreskrift enligt 8 § förbud att vidtaga viss åtgärd ut an läns
styrelsens tillstånd, må ersättning i anledning av den föreskriften ej u'g
med mindre tillstånd vägrats eller förenats med särskilda villkor. ^
Har förbud meddelats enligt 11 § och vägras tillstånd som
'
ager vad i förs ta stycket stadgas om föreskrifter enligt 8 eller 9 s ^
svarande tillämpning.
t
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31 § Ersättning enligt 26 § tredje stycket skall bestämmas att ^
med visst årligt belopp. Ersättningen må, om särskilda shäl afo
avraknas å gottgörelse som se dermera kan komma att utgå jåmli
fopta stycket eller 27 § .
' Ändringen innebar alt tredje stycket upp hävs.

om särsk ilda skäl äro därtill, må jämväl ersättning enligt 26 § första
stycket, 2 S eller aO pa bcgaran antingen av kronan eller av fasUghetsägaren elle r annan sakagarc fastställas att utgå med visst årligt belopp
med rätt för kronan och den ersatningsberättigade att erhålla ompröv
ning vi d ändr ade förhållanden,
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33 ^ Har ej Överenskommelse tr äffats om ersättning enligt 26, 28 ell,.r 30 i! ell er om inpen av fastighet enligt 27 § och har icke den, som
vill gö ra anspråk på ersättning eller fordra inlösen, jämlikt 32 g förs ta
stycket förlorat sin talan, åligger det honom att väcka talan mot kronan
hos fastighetsdomstolen Inom et t år från det laga kraft åkommit det be
slut var å anspråket grundas, vid påföljd att han eljest går ratten därtill
förlustig.
Kronan äger, dä fråga uppkommit om meddelande av föreskrifter
enligt 8 eller 9 §, vid fastighetsdomstolen väcka talan mot sakägare om
fasiställande av de villkor som, därest föreskrifterna meddelas, skola
gälla beträffande ersättning eller inlösen. Meddelas ej föreskrifter av
det innehåll, som förutsatts vid fastighetsdomstolen, inom ett år från det
målet avg jorts genom lagakraft ägande dom, skall domen ej längre vara
bindande for parterna.
3J § Ar fastighetsägaren enligt 26 § första stycket eller 28 § tillkom
mande ersättni ng bestämd att utgå på en gång och har fastigheten ge
nom det beslut, som föranlett rätten till ersättning, undergått sådan
minskning i värde att den kan antagas ej utgöra full säkerhet för borge
när, som då rätten till ersättning uppkom hade panträtt i fastigheten,
skall ersättn ingen neds ättas hos länsstyrelsen.
¬
Om borgenä r som avses i första stycket lider förlust till följ d av att
nedsättning ej skett, har han rätt till ersättning av kronan för förlusten
mot avsk rivning å fordringshandlingen. Detsamma gäller, om borgenär
lider förlust därigenom alt ersättning blivit för lågt beräknad och ersätt
ningen till följd av överenskommelse rnellan kronan och den ersattningsberättigade eller av annan anledning ej blivit prövad av domstol.
Talan om ersättning enligt detta stycke skall väckas vid fastighetsdom
stolen..
T Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.
-• i fråga om täktlillstånd som vunnit laga kraft före denna lags
ikraftträdande räknas i 18 § fjärde stycket angiven tid f rån lagens ikraft'rådande.
Talan om ersättning till följd av att tillstånd sora avses i 18 § vägrats elle r förenats med föreskrifter prövas enligt äldre bestämmelser,
om ans ökan om täkttillstånd har inkommit till länsstyrelsen före ut
gången av oktober 1972.
Oet alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter
mera viss o hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 25 maj 1973.

GUSTAF ADOLF
S.)

INGEMUND BENGTSSON
(Jordbruksdepartementet)
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