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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-08-23
Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf
Sandström, justitierådet Dag Victor.

Enligt en lagrådsremiss den 22 augusti 2002 (Näringsdepartementet)
har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
lag om ändring i lagen (1997:620) om upphävande av lagen
(1939:608) om enskilda vägar.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn
Maria Braun.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Enligt den nu gällande lydelsen av 2 § lagen om ändring i lagen
om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar skall nya
grunder för fördelning av kostnaderna för vissa vägar och andra
anläggningar fastställas med verkan senast från och med den
1 januari 2003. Enligt det remitterade förslaget skall denna tidsfrist
förlängas med två år men omprövningen av tidigare gällande
andelstal vara obligatorisk enbart i de fall då de gällande andelstalen
grundas på de berörda fastigheternas taxeringsvärden. Enligt vad
som upplysts vid föredragningen är skälet till denna begränsning att
det i de fall då andelstalen grundas på annat än taxeringsvärdena
ofta saknas skäl till en omprövning och att det därför i många sådana
fall anses onödigt att hålla en förrättning som föranleder kostnader
för fastighetsägarna. Om däremot i något sådant fall en fastighets-
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ägare önskar få till stånd en ändring av andelstalen, har han möjlighet att med stöd av 18 § anläggningslagen begära en förrättning.

Lagrådet har i sak inte något att invända mot de föreslagna ändringarna i 2 §.

I remissen föreslås vidare att lagändringen skall träda i kraft den
1 januari 2003. En följd härav blir emellertid att den obligatoriska
omprövningen av grunderna för fördelning av kostnader enligt den
nuvarande lydelsen av 2 § kommer att bestå fram till utgången av år
2002. De samfälligheter som genom lagändringen kommer att från
och med den 1 januari 2003 befrias från skyldigheten att fastställa
nya andelstal kommer alltså att under återstoden av år 2002 alltjämt
vara underkastade en sådan skyldighet. Lagrådet finner detta otillfredsställande och förordar att den nya lydelsen av 2 § träder i kraft
så snart som möjligt och i vart fall tidigare än den 1 januari 2003.

