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Lag
om ändring i lagen (1976:839) om Statens
va-nämnd;

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

utfärdad den 18 maj 2006.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 2, 3, 10 och 14 §§ lagen
(1976:839) om Statens va-nämnd skall ha följande lydelse.
1 §2 Statens va-nämnd prövar mål enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster.
2 §3 Nämnden består av ordföranden och fem andra ledamöter. Ordföranden skall vara lagfaren och erfaren i domarvärv. Av de övriga ledamöterna
skall en ha sakkunskap och erfarenhet i tekniska frågor avseende vatten och
avlopp. Två ledamöter skall vara väl förtrogna med förvaltning och skötsel
av en allmän va-anläggning. En ledamot skall vara väl förtrogen med bostadsfastigheters va-förhållanden. En ledamot skall vara väl förtrogen med
va-förhållanden för annan bebyggelse än bostäder.
För ordföranden skall det finnas en ersättare (vice ordförande). För övriga
ledamöter skall det finnas ersättare i den utsträckning det behövs. Bestämmelserna om ledamöter gäller också för ersättare.
3 § Regeringen förordnar ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter
och ersättare i nämnden. Ledamot förordnas för viss tid.
10 § Nämnden skall hålla förhandling om det behövs för frågans avgörande. Förhandlingen skall hållas på en plats som är välbelägen för parterna.
Om sökanden trots kallelse inte infinner sig till en förhandling, skall målet
avskrivas. Motparten kan vid vite föreläggas att inställa sig.
14 §4 I mål om inlösen eller ersättning enligt 39, 40 eller 44 § lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster skall huvudmannen svara för kostnaderna på ömse sidor vid nämnden. Dock skall 18 kap. 6 § och 8 §§ rättegångsbalken tillämpas.
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I annat mål än som avses i första stycket kan part på begäran tillerkännas
ersättning av motparten för kostnad vid nämnden, om det finns särskilda
skäl för det.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
På regeringens vägnar
MONA SAHLIN
Egon Abresparr
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)
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