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LAGRÅDET                  

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-11-18 

 

Närvarande:  f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina 

Pripp och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. 

 

Enligt en lagrådsremiss den 14 oktober 2004 (Näringsdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429). 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Anders 

Nauclér. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

8 § 

 

Genom paragrafen införs ett utvidgat ansvar för skogsägare som har 

ställt säkerhet för fullgörande av återväxtåtgärder och som genom 

försäljning, byte eller gåva har överlåtit den skogsmark på vilken åt-

gärderna skall vidtas. Enligt ett nytt andra stycke blir överlåtaren i ett 

sådant fall, solidariskt med en ny ägare, ansvarig för kostnader som 

uppkommer om åtgärderna efter beslut av skogsvårdsstyrelsen ut-

förs på ägarens bekostnad. Ansvaret upphör emellertid, om en ny 

ägare ställer säkerhet för fullgörandet av återväxtåtgärderna och sä-

kerheten godkänns av skogsvårdsstyrelsen (se paragrafens tredje 

stycke). Om det föreligger särskilda skäl, kan skogsvårdsstyrelsen 

enligt fjärde stycket också i andra fall besluta att en överlåtares an-

svar skall falla bort. 
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Vid föredragningen har upplysts att avsikten inte bara är att den  som 

har ställt säkerhet och som sedan överlåter skogsmarken kan bli so-

lidariskt ansvarig med den till vilken överlåtelsen har skett. Avsikten 

är också att, om skogsmarken överlåts vidare, den förste ägaren 

skall kunna bli solidariskt ansvarig med en senare förvärvare.  

Enligt Lagrådets mening framgår det inte med önskvärd tydlighet av 

lagtexten att bestämmelserna skall tolkas på det sättet. Inte heller 

har saken utvecklats i den allmänna motiveringen eller i författnings-

kommentaren. Tvärtom tyder vissa uttalanden på att det solidariska 

ansvaret bara gäller de kostnader som den förste förvärvaren har 

ådragit sig.  Lagrådet anser att lagtexten bör göras klarare och att 

författningskommentaren bör byggas ut. 

 

I författningskommentaren anges inte närmare i vilka fall det skall 

anses föreligga sådana särskilda skäl som enligt fjärde stycket ger 

skogsvårdsstyrelsen rätt att låta en överlåtares ansvar falla bort. Det 

sägs endast att det skulle kunna inträffa en händelse som medför att 

det skulle vara stötande om det solidariska ansvaret kvarstod. Enligt 

Lagrådets mening är det önskvärt att författningskommentaren förses 

med konkreta exempel på situationer då bestämmelsen bör vara till-

lämplig. 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 

 

I bestämmelsernas punkt 2 sägs att 8 och 36 §§ skall gälla i sin äldre 

lydelse för säkerhet som har godkänts av skogsvårdsstyrelsen före 

lagens ikraftträdande. 

 

Enligt Lagrådets mening är det en lämpligare ordning att knyta an till 

den tidpunkt då skogsvårdsstyrelsen beslutar att säkerhet skall stäl-

las. Vidare anser Lagrådet att det inte behövs någon särskild över-

gångsbestämmelse rörande 36 §, eftersom de föreslagna ändringar-
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na i allt väsentligt gäller förutsättningarna för att skogsvårdsstyrelsen 

skall få besluta att säkerhet skall ställas. Lagrådet föreslår därför att 

andra punkten i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ges 

följande lydelse: ”Har skogsvårdsstyrelsen före ikraftträdandet beslu-

tat att säkerhet skall stä llas enligt 36 § första stycket, gäller 8 § i sin 

äldre lydelse.” 

 

 

 


