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KÖPVITTNETS JOURNAL OCU MEDDELANDE OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE

Behörighet 16 § köpvittnesförordningen (958/1996)

Giltighetstid Fr.om. 1.12.2000 tills vidare

Mottagare Offentliga köpvittnen

Justitieministeriet har beslutat bestämma att offentliga köpvittnen skall iaktta
följande anvisningar då de för journal och gör det meddelande som avses i 7 §
köpvittnesförordningen.

1 Köpvittnets journal Köpvittnet skall förse sina bestyrkanden med löpande nummer årligen och på ett
bestående sätt förvara ett exemplar av de handlingar på vilka köpvittnets bevis har
antecknats. Dessa handlingar och meddelandena om fastighetsöverlåtelse utgör
köpvittnets journal.

Köpvittnet är skyldigt att på basis av den journal som han för lämna uppgifter och
av de handlingar som han förvarar utge avskrifter åt envar som anhåller därom.

Då ett av tingsrätten förordnat köpvittne avgår från sin syssla eller avlider, överläm-
nas journalerna till tingsrätten för förvaring. 

Då tjänsteman i egenskap av köpvittne avgår från sin syssla eller avlider i tjänst,
överlämnas köpvittnets journal till vederbörande ämbetsverk för förvaring.

2 Anvisningar för ifyllande av meddelande om fastighetsöverlåtelse 

Köpvittnet skall fylla i uppgifterna om överlåtelser på en tryckt eller elektronisk
blankett för meddelande om fastighetsöverlåtelse som justitieministeriet har fastställt
eller på motsvarande utskrift. Anteckningarna görs utgående från de uppgifter som
finns i överlåtelsehandlingarna och de uppgifter som parterna uppgivit.

Enligt 7 § köpvittnesförordningen skall meddelandet sändas till kommunen samt till
den lantmäteribyrå inom vars område föremålet för överlåtelsen finns. Meddelande-
na kan även skickas per fax eller ifall det inte finns bilagor, som elektroniskt med-
delande enligt överenskommelse.

Blanketten Meddelande om fastighetsöverlåtelse kan beställas under adress: Oy
Edita Ab, PB 800, 00043 EDITA, tfn (09) 566 0266, e-post: asiakaspalvelu@edita.fi

Meddelandet om fastighetsöverlåtelse bör fyllas i noggrant och tydligt med skriv-
maskin. De anvisningar som finns på baksidan av blanketten skall följas.

Den elektroniska formulären (PDF-formulären) jämte ifyllningsråd finns på justitie-
ministeriets Internetsida på adressen www.om.fi under punkten “Blanketter” samt på
Lantmäteriverkets sidor www.nls.fi/kii/kaupanvahvistaja/.
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Nedan finns närmare anvisningar om hur man fyller i blanketten och de saker som
man bör fästa särskild uppmärksamhet vid.

2.1 Köpvittnes- och identifieringsuppgifter 

Överst på meddelandet om fastighetsöverlåtelse antecknas köpvittnesbeteckningen,
köpvittnets namn och kontakuppgifter, överlåtelsens ärendenummer samt datum för
bestyrkande. Kontaktuppgifterna behövs bl.a. i fall lantmäteribyrån är tvungen att be
om tilläggsuppgifter om överlåtelserna.

2.2 Typ av överlåtelse Meddelandet om fastighetsöverlåtelse skall utöver fastighetsöverlåtelse även ifyllas
om föravtal. Föravtalet är ogiltigt om formföreskrifterna för fastighetsköp inte har
iakttagits. Uppgifterna i föravtalet införs i köpeskillingsregistret samt i lagfarts- och
inteckningsregistret. 

Det kan i samma överlåtelse ibland förekomma två olika typer av överlåtelse som
båda antecknas på blanketten.

4.2.3 Parterna På meddelandet om fastighetsöverlåtelse antecknas följande uppgifter om parterna:
efter- och förnamn, personbeteckning eller AS-signum, utdelningsadress, post-
nummer och postanstalt. Man bör fästa särskild uppmärksamhet vid att personbe-
teckningar och AS-signum blir rätt angivna.

Om dödsbodelägarna är försäljare, skall man ange vilket dödsbo det är fråga om
(namnet på den avlidne).

Om man överlåter fast egendom för under bildning varande bostadsaktiebolags räk-
ning, görs en anteckning om detta (för under bildning varande bostadsaktiebolags
räkning) efter uppgift om förvärvaren under punkt 5. Vid köp för annan bolags räk-
ning antecknas “för under bildning varande bolags räkning”.

På meddelandet om fastighetsöverlåtelse kryssas punkt 6 för om det är fråga om
överlåtelse mellan släktingar. En överlåtelse mellan sambor räknas också som över-
låtelse mellan släktingar. 

Köpvittnet ska fråga förvärvarna om de ger sitt samtycke till att adressuppgifterna
lämnas till direktmarknadsföring som gäller vissa branscher och opinions- eller
marknadsundersökningar. Punkt 7 kryssas för om alla förvärvare ger sitt samtycke
till överlåtelse av adressuppgifterna.

2.4 Föremål för överlåtelse Föremål för överlåtelse kan vara:
- hela fastigheter, 
- nya outbrutna områden, 
- kvotdelar av en fastighet, 
- separat överlåtna andelar i samfällda områden eller 
- tidigare registrerade outbrutna områden eller andelar i samfällda.

När det är fråga om överlåtelse av ett outbrutet område, sätts ett kryss (x) i en av
rutorna för outbrutet område. Lantmäteribyrån (eller kommunens fastighetsregisterfö-
rare) tilldelar det nya outbrutna området en beteckning för outbrutet område, anteck-
nar det i fastighetsregistret samt märker ut det på fastighetsregisterkartan. 

På blanketten anges om det rör sig om vidareöverlåtelse av ett outbrutet område. I
fråga om vidareöverlåtelse kryssas alternativet “tidigare registrerat outbrutet område”
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för och antecknas beteckningen för det outbrutna området. Om en anteckning om vi-
dareöverlåtelse saknas i meddelandet eller handlingarna, erhåller det outbrutna områ-
det felaktigt två olika beteckningar. Om man inte vet beteckningen för det outbrutna
området, bör man fråga parterna om tidpunkten för den tidigare överlåtelsen av det
outbrutna området och anteckna datumet i stället för beteckningen för outbrutet om-
råde.

När man överlåter en kvotdel av ett outbrutet område (som inte har avstyckats till
en egen lägenhet efter den tidigare överlåtelsen), sätts ett kryss både i rutan för kvot-
del och rutan för tidigare registrerat outbrutet område. Bredvid denna rutan anteck-
nas beteckningen för outbrutet område.

På meddelandet om fastighetsöverlåtelse skall antecknas namnet på den kommun, by
eller stadsdel där föremålet för överlåtelsen är beläget. Man bör fästa särskild upp-
märksamhet vid att fastighetsbeteckningen eller registernumret anges korrekt. Nam-
net på kommun, by eller stadsdel anges alltid, fast man skulle ha antecknat fastig-
hetsbeteckningen.

Lägenhetens namn antecknas på blanketten. Tomtfastighetens näradress antecknas
alltid, också i fråga om en fastighet inom glesbygdsområde om den har tilldelats ad-
ress.

När föremålet för överlåtelsen är en kvotdel av en fastighet, anges kvotdelens stor-
lek som bråktal under “andelens storlek”. Under areal antecknas fastighetens total-
areal; enhet (m2 eller ha) skall också anges. Däremot lämnas punkten “Föremålens
totala markareal” tom, ifall det i överlåtelsen finns med en överlåtelse av en kvotdel.

När överlåtaren har förbehåll om ett outbrutet område eller andelar i samfällda om-
råden i samband med överlåtelse av en hel fastighet, antecknas uppgifterna om den
förbehållna egendomsdelen under punkt “Förbehåll om”.

2.5 Totalarealer Markarealer antecknas separat enligt markanvändning. Under punkterna 9-12 anges
arealer enligt olika användningsändamål. Den enhet som använts (m2 eller ha) skall
anges.

Vid köp av jord- och skogsbruksmark är det särskilt viktigt att arealerna av odlad
jord och skogsmark antecknas separat. Att det är fråga om köp av enbart åker eller
skog framgår just av arealerna för odlad jord och skogsmark. Ifall markanvändning-
en är samma inom hela överlåtna området (t.ex. hela området är byggnadsmark),
kan man sätta ett kryss (x) under ifrågavarande användningsändamål (se exempel 1).

Om överlåtelsen omfattar både mark- och vattenområde, antecknas siffran för de
överlåtna fastigheternas totala markareal under punkt 8 och vattenareal under punkt
13. Om överlåtelsen omfattar endast vattenområde, antecknas arealen enbart under
punkt 13.

 
2.6 Överlåtelsens villkor Köpeskillingens storlek anges tydligt och entydigt. Som myntenhet anges antingen

euro (EUR) eller mark (FIM). Om man använder enhetspris vid överlåtelsen anteck-
nas det under punkt 14. Om lös egendom (t.ex. bostadsaktier, anordningar) ingår i
överlåtelsen antecknas dess värde av köpeskillingen under punkt 15. Då antecknas
totala köpeskillingen, i vilken lösöre ingår, under punkt 14.
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Under punkt 16 antecknas överlåtelsehandlingens övriga villkor. Överföring av
äganderätten är villkorlig t.ex. när säljaren förbehåller sig äganderätten till fastig-
heten tills köpeskillingen i sin helhet är betald.

Upplösande villkor kan gälla t.ex. när köparen inte beviljas byggnadslov till fastig-
heten.

Typiska förbehåll om särskilda rättigheter är sytning, legorätt och avverkningsrätt.

.2.7 Det överlåtna föremålets egenskaper

Föremålets avsedda användningsändamål antecknas under punkt 17 på blanketten.
Ifall det finns flera användningsändamål, anges dem alla.

Med råmark avses huvudsakligen obebyggt område, för vilket detaljplan ännu inte
framställts, men som man inom en nära framtid har för avsikt att planlägga för plan-
mässigt samhällsbyggande. Som köpare av råmark är vanligtvis kommun, samkom-
mun, byggnadsfirma eller penninginrättning.

Köpvittnet bör be parterna lämna uppgift om eventuell planläggning och huruvida
området gränsar till strand eller inte. 

Det är viktigt att uppgifterna om byggnader är riktiga både för de enskilda överlåtel-
sernas och för köpeskillingsstatistikens skull. Kryssrutan “enbart värdelösa byggna-
der” kryssas för om det bara finns rivningsfärdiga byggnader inom området. Rutan
“byggnaderna hör inte till köpet” används t.ex. vid inlösning av arrendetomt.

2.8 Tilläggsuppgifter Markanvändningsavtal: ifall ett avtal om planläggningen har ingåtts mellan av-
talsparterna enligt 11 § markanvändnings- och bygglagen (132/1999), sätts ett kryss
i kryssrutan 22. 

Lantmäteribyrån eller kommunen tilldelar de outbrutna områdena beteckningar för
outbrutna områden, antecknar dem i fastighetsregistret och märker ut dem på fastig-
hetsregisterkartan. Av denna anledning är det viktigt att registermyndigheten erhåller
korrekta uppgifter om det outbrutna områdets läge. Att ange den fastighet som fastig-
heten är avsedd som tillskottsområde till (punkt 21), hjälper till att märka ut det out-
brutna området på fastighetsregisterkartan.

Man ska bifoga en karta över det outbrutna området till det meddelande som skickas
till lantmäteribyrån.Som dylik karta används i första hand ett tidsenligt utdrag ur
fastighetsregisterkartan. Utdrag ur fastighetsregisterkartan kan erhållas från lantmäte-
ribyråerna. Man kan också fråga efter utdrag ur fastighetskartan hos fastighetsmyn-
digheterna i den kommun där fastigheten är belägen. 

Avdelningschef
Regeringsråd Tuomo Rapola

Regeringsekreterare Merja Väisänen


