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Enligt sändlista

BESTÄMMELSE OM GRUNDER FÖR FASTSTÄLLANDE AV SAMT BELOPP FÖR DET ARVODE,
DE ERSÄTTNINGAR OCH DET DAGTRAKTAMENTE SOM BETALAS ÅT GOD MAN VID FASTIGHETSFÖRRÄTTNING
Lantmäteriverkets centralförvaltning har med stöd av 6 § 4 mom. i fastighetsbildningslagen, 554/1995, fastställt grunderna för fastställande av samt
beloppet för det arvode, de ersättningar och det dagtraktamente som betalas åt god man vid fastighetsförrättning, och har utfärdat en bestämmelse
MML 3892/01 03 00 00/2017 som träder i kraft den 1 november 2017. Med
denna bestämmelse upphävs Lantmäteriverkets centralförvaltnings föreskrift MML/19/00/2011 av den 30 september 2011 om grunder för fastställande av samt belopp för det arvode, de ersättningar och det dagtraktamente som betalas åt god man vid fastighetsförrättning.
Lantmäteriverkets centralförvaltnings bestämmelse sänds per e-post till de
som nämns i sändlistan och till de som får bestämmelsen för kännedom.
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SÄNDLISTA

Gode män
Kommunernas fastighetsingenjörer / registerförare
Kommuner

FÖR KÄNNEDOM

Jord- och skogsbruksministeriet
Finlands Kommunförbund
Lantmäteriverkets centralförvaltning
Verksamhetsenheten för produktion inom Lantmäteriverket
Resultatenheten för värderingsförrättningar vid verksamhetsenheten för
produktion inom Lantmäteriverket
Resultatenheten för basförrättningar vid verksamhetsenheten för produktion
inom Lantmäteriverket
Resultatenheten för ägoregleringar vid verksamhetsenheten för produktion
inom Lantmäteriverket
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LANTMÄTERIVERKETS CENTRALFÖRVALTNINGS BESTÄMMELSE OM GRUNDER FÖR FASTSTÄLLANDE AV SAMT BELOPP FÖR DET ARVODE, DE ERSÄTTNINGAR OCH DET DAGTRAKTAMENTE SOM BETALAS ÅT GOD MAN VID FASTIGHETSFÖRRÄTTNING

Behörighet

6 § 4 mom. i fastighetsbildningslagen, 554/1995, sådant det lyder i lagarna
914/2011 samt 901/2013.

Giltighetstid

Fr.o.m. den 1 november 2017 tillsvidare

Upphäver

Med denna bestämmelse upphävs Lantmäteriverkets centralförvaltnings
föreskrift MML/19/00/2011 av den 30 september 2011 om grunder för fastställande av samt belopp för det arvode, de ersättningar och det dagtraktamente som betalas åt god man vid fastighetsförrättning.

Bestämmelse

Lantmäteriverkets centralförvaltning har med stöd av 6 § 4 mom. i fastighetsbildningslagen beslutat fastställa grunderna för fastställande av samt
beloppet för det arvode, de ersättningar och det dagtraktamente som betalas åt god man vid fastighetsförrättning enligt följande:
1. Arvode
Arvode betalas åt god man vid fastighetsförrättning för deltagande i förrättning eller förrättningar enligt längden av förrättningsdagen enligt följande:




65 euro om förrättningsdagen tar högst sex timmar.
90 euro om förrättningsdagen tar mer än sex timmar, eller
115 euro om förrättningsdagen tar mer än nio timmar.

2. Ersättning för inkomstbortfall och de kostnader som föranletts av
uppdrag som god man
Till en god man betalas ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som
på grund av uppdrag som god man föranleds av avlönande av vikarie, anordnande av barnavård eller något motsvarande.
Ersättning för inkomstbortfall betalas endast ifall inkomst verkligen gått förlorad. Ansöker en god man som är i arbets- eller något annat tjänsteförhållande om ersättning för inkomstbortfall, ska godemannen uppvisa ett intyg
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av arbetsgivaren om att den tid som använts för uppdraget som god man
eller resor i detta sammanhang hade varit arbetstid och att ingen lön betalas för denna tid.
En god man som förvärvsarbetar eller dylikt utan att vara i arbets- eller något annat tjänsteförhållande ska framlägga tillräcklig skriftlig utredning om
inkomstbortfallet.
Ersättning betalas för varje påbörjad timme som använts för sammanträdet
eller resorna, dock för högst åtta timmar per dag. Beloppet på inkomstbortfallet är enligt ovan nämnda intyg eller utredning, dock högst 18 euro per
timme.
Ersättning för andra kostnader som på grund av uppdraget som god man
föranleds av avlönande av vikarie, anordnande av barnavård eller något
motsvarande betalas ifall de styrks med kvitton och de inte överlappar ersättningen för inkomstbortfallet. Ersätts inkomstbortfallet för en god man
kommer det inte i fråga att kostnaderna för avlönande av vikarie ersätts.
Det går inte heller an att ansöka om ersättning för anordnande av barnavård ifall barnet normalt är i dagvård på grund av att den gode mannen förvärvsarbetar eller något annat och den gode mannen ersätts för inkomstbortfall. Leder anordnandet av barnavård till större kostnader än för normal
dagvård kan dessa ersättas.
Det totala beloppet på ersättningen för inkomstbortfall och andra kostnader
som nämns i denna punkt är högst 180 euro per dag. Beloppet på ersättningen ska styrkas med ovan nämnda kvitton eller utredningen.
Intyget eller utredningen ovan krävs inte om beloppet på ersättningen är
högst 9 euro per timme eller 72 euro per dag. Den gode mannen ska i så
fall lämna en skriftlig försäkran om inkomstbortfallet och de kostnader som
föranletts.
Ersättning betalas inte för det inkomstbortfall eller de kostnader som eventuellt föranleds av givandet av gode mans försäkran.
3. Ersättning för resekostnader och dagtraktamente
Gode män betalas ersättning för resekostnaderna och dagtraktamente för
förrättningsdagen enligt samma grunder som statens tjänstemän.
Dagtraktamente eller ersättning för eventuella resekostnader betalas inte
för givandet av gode mans försäkran.
4. Övriga bestämmelser
Deltar en gode man på inbjudan av förrättningsingenjören i beslutsöverläggning av ett ärende som ska behandlas vid en lantmäteriförrättning,
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prissättningsmöte eller något motsvarande, kan arvode och ersättning betalas som för förrättningssammanträden.
Deltar en gode man i utbildning eller något annat evenemang som arrangerats eller godkänts av Lantmäteriverket eller kommunen, kan ersättning för
inkomstbortfall och resekostnader samt dagtraktamente betalas enligt
Lantmäteriverkets eller kommunens bedömning.

Tilläggsuppgifter

Denna bestämmelse finns tillgänglig hos registratorskontoret vid Lantmäteriverket.
Adress:
E-postadress:
Telefon:

PB 84 (Semaforbron 12 C)
00521 HELSINGFORS
registratorskontoret@lantmateriverket.fi
029 530 1115

Dessutom är bestämmelsen tillgänglig i elektronisk form i statens författningsdatabank (Finlex) i den del som innehåller myndighetsnormer på
adressen www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/.
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