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Utkom från trycket
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utfärdad den 11 maj 2000.
Regeringen föreskriver att 8–10, 14, 16, 17 och 19 §§ expropriationskungörelsen (1972:727) skall ha följande lydelse.
8 § När stämning utfärdas i expropriationsmål, skall fastighetsdomstolen
skriftligen underrätta inskrivningsmyndigheten om målet för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Första stycket gäller ej, om målet angår endast upphävande av särskild rätt
som ej är inskriven.
9 § Avskrivs helt eller delvis ett expropriationsmål, om vilket underrättelse har lämnats enligt 8 §, och vinner beslutet laga kraft, skall domstolen
genast underrätta inskrivningsmyndigheten om beslutet för borttagande av
anteckningen i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
10 § Om särskild rätt som är inskriven skall lämnas orubbad enligt 1 kap.
3 § expropriationslagen (1972:719), skall domstolen så snart frågan blivit
slutligt avgjord underrätta inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel .
14 §1 När en expropriation som innebär att en fastighet har tagits i anspråk
med äganderätt har blivit fullbordad, skall länsstyrelsen genast underrätta inskrivningsmyndigheten om detta förhållande för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Innebär expropriationen att fastighetsindelningen ändras eller att servitut
bildas, ändras eller upphävs, skall underrättelse lämnas också till den lantmäterimyndighet inom vars område fastigheten är belägen.
När en expropriation, som innebär att fastigheten har tagits i anspråk med
endast nyttjanderätt eller servitutsrätt har fullbordats, skall länsstyrelsen genast underrätta lantmäterimyndigheten om detta förhållande för anteckning i
fastighetsregistrets allmänna del. Detsamma skall gälla om särskild rätt har
upphävts eller begränsats genom expropriationen utan att fastigheten samtidigt har tagits i anspråk.
Första–tredje styckena skall tillämpas på motsvarande sätt när en tomträtt
eller en rättighet i tomträtt exproprieras.
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16 §2 När en anmälan görs enligt 6 kap. 10 § expropriationslagen
(1972:719), skall länsstyrelsen genast underrätta den domstol där expropriationsmålet är anhängigt. I fråga om underrättelse till inskrivningsmyndigheten och lantmäterimyndigheten samt anteckning i fastighetsregistrets olika
delar skall 14 § tillämpas.
17 § Exproprieras en eller flera av gemensamt intecknade fastigheter eller
en del av en intecknad fastighet eller en tomträtt och utfaller vid fördelning
som avses i 6 kap. 18 § expropriationslagen (1972:719) betalning på pantbrevs belopp, tillämpas 13 kap. 20 § andra stycket utsökningsförordningen
(1981:981). I fastighetsregistrets inskrivningsdel skall det antecknas med
vilket belopp inteckningen efter fördelningen gäller i fastigheten eller tomträtten.
Avser fördelningen förskott enligt 5 kap. 17 eller 20 § expropriationslagen och har egendomen ej övergått på den exproprierande enligt 6 kap. 10 §
expropriationslagen, gäller första stycket även när i annat fall än som där
nämns betalning utfaller på pantbrevs belopp.
19 § Bildas, ändras eller upphävs servitut genom expropriation, skall uppgift om åtgärden införas i fastighetsregistrets allmänna del.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.
På regeringens vägnar
LAILA FREIVALDS
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)
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