Svensk författningssamling

SFS 2002:386

Förordning
om ändring i förordningen (2000:308) om
fastighetsregister;

Utkom från trycket
den 7 juni 2002

utfärdad den 30 maj 2002.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:308) om fastighetsregister
dels att 45 § skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas en ny paragraf, 45 a §, av följande lydelse.
45 § Införs en uppgift enligt 44 § 4 om att lagfart omfattar endast en andel
av fastigheten, skall även en uppgift om den motsvarande inskränkningen i
fångesmannens innehav föras in.
Om förvärvaren har förvärvat fastigheten eller en del av fastigheten genom flera förvärv, gäller föreskrifterna i 44 § det förvärv på vilket lagfart
först söks. Beslut om ansökan om lagfart på övriga förvärv skall föras in i
anslutning till den första ansökan. En sådan införing skall innehålla en hänvisning till akten samt de uppgifter som anges i 44 § 3, 7, 10 och 11. Om ansökan bifalls, skall uppgiften om sökandens och fångesmannens innehav
ändras i överensstämmelse med beslutet.
I fråga om fastighet som har bildats genom avstyckning skall det föras in
en uppgift om den dag då lagfart söktes första gången, om denna uppgift är
av betydelse för att bedöma fastighetens ansvar för gällande inteckningar.
Om lagfart har beviljats eller sökts för staten, skall det anges vilken myndighet som förvaltar egendomen.
45 a § I fråga om lagfart som har beviljats eller sökts med stöd av 2 § lagen (2002:385) om lagfart i vissa fall för Svenska kyrkan m.m. gäller 44 och
45 §§ med följande avvikelser.
1. För egendom som avses i 10 § första stycket lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan skall i stället för uppgift
som avses i 44 § 1 anges att egendomen utgör en prästlönetillgång.
2. 44 § 5 och 6 skall inte tillämpas.
3. Det skall anges att egendomen förvaltas av Svenska kyrkan.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.
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