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Lag
om ändring i expropriationslagen (1972:719);

Utkom från trycket
den 26 april 2005

utfärdad den 14 april 2005.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om expropriationslagen
(1972:719)
dels att 6 kap. 2 och 18 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 kap. 2 a § och 5 kap.
5 a §, av följande lydelse.

3 kap.
2 a § Om ansökan om expropriationstillstånd avser en fastighet som ägs av
ett upplöst bolag eller en annan upplöst sammanslutning, får överförmyndaren förordna god man som avses i 11 kap. föräldrabalken att företräda
sammanslutningen i frågor som rör expropriationen.
Om en god man behöver förordnas enligt första stycket, skall regeringen
eller den myndighet som avses i 1 § andra stycket anmäla detta hos överförmyndaren.

5 kap.
5 a § Om talan avser en fastighet som ägs av ett upplöst bolag eller en annan upplöst sammanslutning, får överförmyndaren förordna god man som
avses i 11 kap. föräldrabalken att företräda sammanslutningen i frågor som
rör expropriationen.
Om en god man behöver förordnas enligt första stycket, skall domstolen
anmäla detta hos överförmyndaren.

6 kap.
2 § Nedsättning enligt 1 § första stycket skall inte ske, om fastigheten inte
svarar för beviljad eller sökt inteckning eller om de borgenärer som har panträtt i fastigheten medgett att ersättningen utbetalas till den ersättningsberättigade. Om fastigheten besväras av gemensam inteckning, gäller vad som
sagts nu endast om dessutom de medgivanden från fastighetsägare och fordringshavare som i 22 kap. 11 § jordabalken föreskrivs för relaxation föreligger. Medgivande fordras dock inte av den för vars rätt expropriationen är väsentligen utan betydelse.
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Nedsättning skall alltid ske om god man enligt 11 kap. föräldrabalken förordnats att företräda en upplöst sammanslutning i frågor som rör expropriationen.
18 § Nedsatta eller uttagna medel skall jämte upplupen ränta utbetalas av
länsstyrelsen till den som är berättigad till medlen.
Vid utbetalning av medel som enligt domstolens bestämmande skall nedsättas skall, med de avvikelser som anges i tredje–femte styckena, bestämmelserna om fördelning av köpeskilling för fast egendom som sålts på exekutiv auktion tillämpas. Om rätt för innehavare av pantbrev att avstå från sin
rätt till betalning och verkan därav finns särskilda bestämmelser.
Är fastigheten, förutom av inteckning, besvärad av särskild rätt som minskar fastighetens värde och har sämre rätt än inteckningen, skall borgenär
som har panträtt på grundval av inteckningen erhålla betalning som om fastigheten icke besvärades av rättigheten, i den mån det krävs för att han skall
få full betalning för sin fordran. Ersättningen för rättigheten skall minskas i
motsvarande mån.
Har löseskilling eller intrångsersättning av domstolen bestämts till högre
belopp än fastighetens ägare har yrkat och uppstår efter betalning av de fordringar som skall utgå ur ersättningen överskott som ej faller inom det yrkade
beloppet, skall överskottet återställas till den exproprierande.
Om en god man förordnats för en upplöst sammanslutning, skall dennes
ersättning betalas med nedsatta medel före andra fordringar.
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.
På regeringens vägnar
JENS ORBACK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)
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