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Lag
om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund;

Utkom från trycket
den 8 juli 1998

utfärdad den 11 juni 1998.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3, 12, 25, 27, 29, 33 och 34 §§ lagen (1976:997) om vattenförbund skall ha följande lydelse.
3 §2 Den som enligt miljöbalken eller äldre lag har medgivits rätt att inverka på vattenbeskaffenheten eller i övrigt på vattenförhållandena inom
verksamhetsområdet skall vara medlem i förbundet.
Den som inverkar på vattenförhållandena inom verksamhetsområdet utan
att det föreligger fall som avses i första stycket skall vara medlem i förbundet, om hans medlemskap är av särskild betydelse för förbundets verksamhet.
Har någon som enligt första eller andra stycket skall vara medlem i förbundet av särskilt skäl motsatt sig medlemskap, får han stå utanför förbundet, om dess verksamhet ej avsevärt försvåras därigenom.
Kommun samt sammanslutning av fiskerättsägare får ingå som medlem i
vattenförbund, även om skyldighet icke föreligger enligt första eller andra
stycket.
12 §3 I fråga om förrättning enligt denna lag skall bestämmelserna i
12 kap. vattenlagen (1983:291) fortfarande gälla i tillämpliga delar, i den
mån ej annat följer av vad nedan sägs. Vad som sägs i 12 kap. vattenlagen
om vattendomstol skall gälla miljödomstol.
25 §4 I fråga om talan mot beslut eller åtgärd vid förrättning enligt denna
lag gäller fortfarande i tillämpliga delar bestämmelserna i 13 kap. vattenlagen (1983:291) om förrättningsmål. Vad som sägs i 13 kap. vattenlagen om
vattendomstol respektive Vattenöverdomstolen skall gälla miljödomstol respektive Miljööverdomstolen. Vad som sägs om nämndemän respektive vattenrättsråd skall gälla sakkunniga ledamöter respektive miljöråd.
Kungörelse som avses i 13 kap. 58 § vattenlagen (1983:291) skall jämte
avskrift av besvärshandlingarna tillställas statens naturvårdsverk och länsstyrelsen.
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27 § Angår besvär fråga som avses i 26 §, skall miljödomstolen med eget
yttrande hänskjuta frågan till regeringens avgörande.
29 § Sammanträde som avses i 28 § hålles av förrättningsmannen. I övrigt
gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om bildande av samfällighetsförening i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Därvid skall vad
som föreskrives om fastighetsdomstol i stället gälla miljödomstol och vad
som föreskrives om förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) i stället
gälla förrättning enligt denna lag.
33 § I fråga om vattenförbund gäller i övrigt i tillämpliga delar 31 § första
stycket, 32–38, 40–43, 45–47 §§, 48 § första, andra och tredje styckena, 49–
51 §§, 52 § första stycket, 53 och 54 §§ samt 67 § andra och tredje styckena
lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Dock skall vad som föreskrives om fastighetsdomstol i stället gälla miljödomstol. Talerätt som avses i 53 § nämnda lag tillkommer ej innehavare av särskild rätt i fastighet.
34 §5 När enligt 29 eller 33 § talan skall föras hos miljödomstol, gäller i
tillämpliga delar bestämmelserna om stämningsmål i lagen (1998:812) med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
På regeringens vägnar
LAILA FREIVALDS
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)
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