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L a g
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om ändring av fastighetsbildningslagen

Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fastighetsbildningslagen (554/1995) 75 §, 157 § 2 mom., 158 § 2 mom. och 282 §,
av dem 75 § sådan den lyder i lag 96/2000, 157 § 2 mom. sådant det lyder i lag

1159/2005 och 158 § 2 mom. sådant det lyder i lag 273/1998, som följer:

75 §
Om en dikning gäller bara ett nyskiftesom-

råde eller anläggande av ett dike som avses i
73 § 3 mom., beslutar förrättningsmännen om
dikningen, såvida inte dikningen kräver så-
dant tillstånd av regionförvaltningsverket
som avses i 5 kap. 3 § i vattenlagen
(587/2011) eller undantag från ett sådant för-
bud som avses i 2 kap. 11 § i vattenlagen.
Detsamma gäller beslut om dikning även i de
fall då ägare till fastigheter utanför nyskifte-
sområdet samtycker till samfälld dikning. I
övriga fall fattas beslut om saken i enlighet
med vad som i vattenlagen bestäms om sam-
fälld dikning.

157 §
— — — — — — — — — — — — —

Ett servitut får inte stiftas, om det enligt
annan lagstiftning vore förbjudet att utnyttja
det. Om det enligt annan lagstiftning fordras
tillstånd av en myndighet för att utnyttja ett
servitut, ersätter stiftandet av servitutet inte
ett sådant tillstånd. Utnyttjandet av ett servi-
tut som avses i 154 § 1 mom. 1 och 2

punkten förutsätter inte sådant samtycke av
ägaren som avses i 4 kap. 4 § 3 mom. i
vattenlagen.

158 §
— — — — — — — — — — — — —

Förutsätter utnyttjandet av ett servitut eller
av en rätt som avses i 156 § 3 mom. att en
väg anläggs eller att en byggnad, konstruk-
tion eller anordning byggs eller att servituts-
området iståndsätts på något annat sätt, och
är det inte fråga om en väg vars delägare
bildar ett väglag eller om en rätt som tillhör
delägarna i väglaget gemensamt, ska det vid
förrättningen utfärdas behövliga bestämmel-
ser om hur ägarna till de berättigade fastighe-
terna och ägaren till det belastade området
ska delta i iståndsättningskostnaderna, om
någon av sakägarna fordrar detta eller om det
annars behövs. Om sakägarna inte kommer
överens om fördelningen av iståndsättnings-
kostnaderna, ska fördelningsgrunden vara
den nytta som varje sakägare har av servitu-
tet. I fråga om ett servitut som stiftats för
torrläggning bestäms nyttan enligt 5 kap. i
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vattenlagen. I ett sådant fall kan det också
bildas en dikningssammanslutning enligt vat-
tenlagen. Vad som i detta moment bestäms
om iståndsättningskostnader tillämpas även
på kostnaderna för underhåll av servitutsom-
rådet. På underhållet av ett servitut som har
stiftats för torrläggning tillämpas vad som i
vattenlagen bestäms om underhåll av dike.
— — — — — — — — — — — — —

282 §
Om samfälld dikning företas vid en fastig-

hetsförrättning, tillämpas på bildandet av en
dikningssammanslutning i samband med för-
rättningen vad som i vattenlagen bestäms om
bildande av dikningssammanslutning vid en
dikningsförrättning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
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