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Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20, 27 och 33 §§ ledningsrättslagen
(1973:1144) ska ha följande lydelse.
20 §2 Om en fråga om inlösen uppkommer, tillämpas 8 kap. 10 § första
stycket fastighetsbildningslagen (1970:988).
27 §3 Ledningsrättshavaren ska svara för förrättningskostnaderna i den mån
inte annat följer vid en motsvarande tillämpning av 18 kap. 6 eller 8 § rättegångsbalken.
Om en ledningsrättsfråga har tagits upp utan ansökan eller, i fall som avses
i 33 §, på ansökan av någon annan sakägare än ledningsrättshavaren, ska förrättningskostnaderna fördelas mellan sakägarna efter vad som är skäligt. Till
den del förrättningen avser upphävande av en ledningsrätt som inte längre behövs gäller dock första stycket. Första stycket gäller också om förrättningen
endast sker för att ett inskrivet servitut eller en inskriven nyttjanderätt som avser rätt att dra fram och behålla en ledning ska förändras till ledningsrätt.
Om en ledningsrättsfråga handläggs gemensamt med en fastighetsbildningsåtgärd vid en förrättning, ska kostnader som är gemensamma för skilda
åtgärder fördelas på dessa efter vad som är skäligt.
Till förrättningskostnader hänförs taxeavgift, ersättning till sakkunnig,
utgift för hantlangning som inte ingår i taxeavgiften samt ersättning för sådan
skada som avses i 4 kap. 38 § tredje stycket fastighetsbildningslagen
(1970:988).
33 §4 Om det, sedan en ledningsrättsfråga har avgjorts slutligt, inträder ändrade förhållanden som väsentligt inverkar på frågan, kan denna prövas vid en
ny förrättning. Även om några sådana förhållanden inte har inträtt, får det hållas en ny förrättning, om det har framkommit ett klart behov av omprövning.
En ledningsrätt kan då ändras, upphävas och, om det sker med anledning av
upphävandet, upplåtas. Om förrättningen avser en ledning som koncession
har meddelats för, tillämpas 17 §.
Ledningsrättshavaren och den som av ledningsrättshavaren har fått rätt att
dra fram och använda en sådan ledning som avses i 11 a § är berättigad till ersättning för skada som åsamkas honom eller henne på grund av en åtgärd en1
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ligt första stycket. Kostnaderna för detta fördelas mellan övriga sakägare efter
vad som bedöms vara skäligt med hänsyn främst till den nytta varje sakägare
har av åtgärden. Om det har beslutats att ledningsrätten ska höra till en fastighet eller inskriven tomträtt, tillämpas 5 kap. 16 § fastighetsbildningslagen
(1970:988) i fråga om ersättningen, såvida åtgärden medför en värdeminskning för fastigheten eller tomträtten.
Andra stycket gäller inte om ledningsrätten har upphävts på grund av att
den inte längre behövs.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. För förrättningar som har inletts före den 1 juli 2013 gäller 27 och 33 §§
i sin äldre lydelse.
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