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utfärdad den 27 maj 2004.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 19 §§ lagen (1971:1037) om
äganderättsutredning och legalisering skall ha följande lydelse.
2 §2 Äganderättsutredning sker vid förrättning, som handläggs av lantmäterimyndigheten.
Om äganderättsutredningen är av betydelse för en annan förrättning som
handläggs av lantmäterimyndigheten, får myndigheten handlägga äganderättsutredningen och den andra förrättningen gemensamt.
Bestämmelserna i 4 kap. 1–7, 12 och 13 §§, 14 § första och fjärde styckena, 16–23, 28 och 29 §§, 30 § första stycket samt 31 och 33–40 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988) tillämpas också i fråga om äganderättsutredning.
Lantmäterimyndigheten skall underrätta den eller de kommunala nämnder
som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet om tid och plats för
sammanträden, om en sådan nämnd kan antas ha ett intresse i ärendet.
19 §3 Bestämmelserna i 2 § första stycket och 3 § denna lag samt 4 kap. 1–
10, 12–14, 15 § första och andra styckena, 16–23, 28 och 29 §§, 30 § första
stycket och 31–40 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988) tillämpas också i
fråga om legalisering.
Handläggs en förrättning utan sammanträde, skall lantmäterimyndigheten
underrätta en sådan nämnd som avses i 2 § fjärde stycket om förrättningen
innan denna avslutas, om nämnden kan antas ha ett intresse i ärendet. Om
sammanträde hålls, gäller 2 § fjärde stycket.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. I fråga om förrättningar som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 2
och 19 §§ i sina äldre lydelser. Därvid skall, i fråga om underrättelse till den
eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, hänvisningarna i 2 och 19 §§ till 4 kap. 15 och 24 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988) avse paragrafernas lydelse vid utgången av
juni 2004.
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