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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och 3 och 5 
§ i lagen om fastighetsförrättningsavgift 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att fastig-
hetsbildningslagen och lagen om fastighets-
förrättningsavgift ska ändras. Syftet med 
propositionen är att den reglering som berör 
fastighetsförrättningsavgiften ska förenklas 
och bli mer flexibel. Samtidigt strävar man 
efter att främja genomförandet av de sampro-
jekt som berör statsförvaltningens informa-
tionssystem och ekonomiska angelägenheter. 

Det föreslås att en stor del av de förrätt-
ningsutgifter som avses i fastighetsbildnings-
lagen ska inkluderas i fastighetsförrättnings-
avgiften. Förrättningsutgifterna består bl.a. 
av hyreskostnader och andra kostnader för 
sammanträdeslokaler, arvoden till handräck-
ningsmanskap vid terrängarbeten, utrustning 
och arbetsredskap som behövs för utmärk-

ning av rån och för andra arbeten i terrängen 
samt av ersättningar för olägenheter eller 
skador som uppkommer vid de terrängarbe-
ten som utförs i samband med fastighetsför-
rättningen. 

Enligt propositionen ska sakägarna i en 
styckningsförrättning sinsemellan få avtala 
om hur den fastighetsförrättningsavgift som 
fastställs för styckningsförrättningen ska för-
delas. Styckningsfastigheten eller den motta-
gande fastigheten kommer dock fortsätt-
ningsvis att utgöra pant för fastighetsförrätt-
ningsavgiften för styckningen i enlighet med 
8 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2014. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

För fastighetsförrättningar och åtgärder 
som avses i fastighetsbildningslagen 
(554/1995) uttas en fastighetsförrättningsav-
gift, som regleras i lagen om fastighetsför-
rättningsavgift (558/1995). Fastighetsförrätt-
ningsavgift tas även ut för förrättningar och 
åtgärder som grundar sig på andra lagar än 
fastighetsbildningslagen. Sådana lagar är 
bl.a. lagen om inlösen av fast egendom och 
särskilda rättigheter (603/1977), landsvägsla-
gen (503/2005), lagen om enskilda vägar 
(358/1962), banlagen (110/2007) och gruvla-
gen (621/2011). 

Fastighetsförrättningsavgiften tillfaller sta-
ten då fastighetsförrättningen utförs av en 
tjänsteman vid Lantmäteriverket. Då fastig-
hetsförrättningen utförs av en tjänsteman 
som är anställd hos kommunen tillfaller fas-
tighetsförrättningsavgiften kommunen. 

I 6 § i lagen om grunderna för avgifter till 
staten (150/1992) bestäms det att storleken 
på den avgift som staten tar ut för en offent-
ligrättslig prestation ska motsvara beloppet 
av statens totalkostnader för prestationen 
(självkostnadsvärde).För en eller flera myn-
digheters prestationer av samma slag får en 
lika stor avgift fastställas även om kostna-
derna för utförandet av prestationerna är oli-
ka. När storleken av en sådan fast avgift be-
stäms, ska den genomsnittliga totalkostnaden 
för prestationen beaktas. 

I lagen om fastighetsförrättningsavgift, 
som reglerar hur fastighetsförrättningsavgif-
ten fastställs, är grunden att avgiften fast-
ställs i enlighet med självkostnadsvärdet. En-
ligt lagen utgör de genomsnittliga totalkost-
naderna för förrättningen eller åtgärden 
grund för den avgift som tas ut till staten 
(Lantmäteriverket). 

Beslutet om hur fastighetsförrättningsav-
giften och förrättningsutgifterna fördelas 
mellan sakägarna fattas i enlighet med 16 
kap. i fastighetsbildningslagen i samband 
med fastighetsförrättningen. Beslutet kan 
överklagas hos jorddomstolen. 

Enligt 13 § i lagen om fastighetsförrätt-
ningsavgift får ett beslut om bestämmande av 
fastighetsförrättningsavgift inte överklagas 
genom besvär. I fråga om fastighetsförrätt-
ningsavgiften gäller lagen om verkställighet 
av skatter och avgifter (706/2007). Grundbe-
svär som avses i lagen anförs hos förvalt-
ningsdomstolen. 
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Genom den lag om fastighetsförrättnings-
avgift som trädde i kraft vid ingången av år 
1997 upphävdes lagen om lantmäteriavgift 
(320/1972) jämte ändringar. Lagen innehåller 
endast bestämmelser om grunderna för hur 
avgifterna fastställs. Storleken på en enskild 
avgift och dess beräkningsgrunder regleras 
genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet eller fastställs, i de fall där kom-
munen eller staden är fastighetsregisterföra-
re, i enlighet med den fastighetsförrättnings-
avgift som kommun- eller stadsfullmäktige 
godkänt. I denna förordning eller taxa kan 
avgiftens belopp regleras på basis av de ge-
nomsnittliga kostnaderna för varje typ av för-
rättning eller genom att beräkningsgrunder 
fastställs för den avgift som tas ut för en en-
skild förrättning. 

I 207 § 1 mom. i fastighetsbildningslagen 
finns en bestämmelse av definitionskaraktär 
där det konstateras, att förrättningskostna-
derna innefattar både förrättningsutgifter och 
en fastighetsförrättningsavgift. 

Med förrättningsutgifter avses sådana ut-
gifter som enligt den gällande lagen upp-
kommer i samband med att en förrättning ut-
förs. I 207 § 2 mom. i fastighetsbildningsla-
gen finns en förteckning med exempel på så-
dana utgifter. Till dessa utgifter hör t.ex. 
kostnader för sammanträdeslokaler, löner för 
det handräckningsmanskap som behövs för 
terrängarbeten och övriga därmed jämförbara 
utgifter, kostnader för anskaffning och trans-
port av råmärken samt ersättningar för skador 
som orsakas i samband med terrängarbetena. 
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För ersättningarnas del grundar sig betal-
ningsskyldigheten på bestämmelserna i 182 § 
2 mom. i fastighetsbildningslagen. Till för-
rättningsutgifterna hör även arvoden och er-
sättningar till sysslomän och sakkunniga. 

Förrättningsutgifterna betalas, frånsett det 
undantag som anges i 180 § i fastighetsbild-
ningslagen, i förskott av statens eller kom-
munens medel och återkrävs till staten eller 
kommunen efter att förrättningen vunnit laga 
kraft. För att alla de avgifter som förrättning-
en medför för parterna ska kunna debiteras 
med hjälp av en och samma faktura, har de-
biteringen av förrättningsutgifter förenats 
med fastighetsförrättningsavgiftens debite-
ring på det sätt som anges i 208 § 2 mom. i 
fastighetsbildningslagen. 

I 209 § i fastighetsbildningslagen finns be-
stämmelser om hur förrättningskostnaderna 
fördelas mellan parterna. Enligt huvudregeln 
fördelas förrättningskostnaderna i enlighet 
med den nytta förrättningen medför. Det har 
även varit möjligt att avtala om fastighetsför-
rättningsavgiftens fördelning i samband med 
förrättningen. Ett undantag har emellertid ut-
gjorts av de allmännast förekommande fas-
tighetsförrättningarna, nämligen styckning-
arna, för vars del fastighetsförrättningsavgif-
tens fördelning regleras i 209 § 2 mom. i fas-
tighetsbildningslagen. Enligt detta moment är 
styckningsfastighetens ägare eller den motta-
gande fastighetens ägare vid s.k. överförings-
styckning skyldig att betala förrättningskost-
naderna för styckningen. 
 
 
2.2 Lagstiftningen i utlandet 

Sverige 

Bildandet av fastigheter och de övriga fas-
tighetsförrättningarna är i Sverige myndig-
hetsuppgifter liksom i Finland. År 2010 
fanns det 21 statliga och 38 kommunala 
lantmäterimyndigheter i Sverige. Registre-
ringen av fastigheter hör till samma process 
som själva fastighetsbildningen. Den statliga 
myndigheten utför omfattande förrättningar 
och s.k. specialförrättningar också i sådana 
kommuner som har en egen lantmäterimyn-
dighet. 

I Sverige grundar sig systemet med fastig-
hetsförrättningsavgifter på självkostnadsprin-
cipen. Lantmäteriets styrelse fattar beslut om 
fastighetsförrättningarnas priser. För en fas-
tighetsförrättning kan avgiften fastställas på 
basis av arbetstiden eller en fast avgift tas ut. 
Vid ägoregleringar kan fastighetsförrätt-
ningsavgiften grunda sig på det s.k. garanti-
priset. 

Lantmäterimyndigheten kan på eget initia-
tiv eller på begäran av en part ge ett anbud 
angående ett fast pris för en avstyckningsför-
rättning och någon annan förrättning som ut-
förs i samband med den eller för en klyvning. 
Om parten godtar anbudet, iakttas detta pris 
för förrättningens del. Enligt uppgifter från år 
2006 var avgiften för en avstyckningsförrätt-
ning i Sverige ca 1,6 gånger högre än avgif-
ten för en styckning i Finland. 

Ägoregleringarna berörs av det ovan 
nämnda garantiprissystemet. Vid förrättning-
ens inledningssammanträde fattar förrätt-
ningsmännen i samband med beslutet om att 
förrättningen ska inledas även beslut om fast-
ställelse av priskalkylen, i enlighet med vil-
ken den andel av fastighetsförrättningsavgif-
ten som tas ut hos parterna bestäms. Detta 
beslut motsvarar lantmäterimyndighetens an-
bud angående det fasta priset för en omar-
rondering. Sakägarna har rätt att överklaga 
förrättningsmännens beslut genom besvär 
hos mark- och miljödomstolen. Garantipriset 
framgår av det lagakraftvunna beslutet om 
priskalkylen. Trots intensiv uppföljning av 
enskilda projekt har det dock i praktiken vi-
sat sig vara utmanande att på förhand upp-
skatta vilken arbetsmängd och vilka resurser 
som krävs för omfattande omarronderings-
projekt. 
 
Norge 

I Norge grundar sig fastighetsförrättnings-
avgiften för styckningsförrättningar på själv-
kostnadspriset. Beslutet om avgiftens storlek 
fattas emellertid av den kommun som funge-
rar som fastighetsbildningsmyndighet, vilket 
innebär att statens rekommendation om 
självkostnadspriset de facto bestämmer den 
övre gränsen för kommunens taxa för fastig-
hetsförrättningsavgifter. Sedan år 2007 har 
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också privata företag inom lantmäteribran-
schen kunnat utföra styckningar. I praktiken 
är det dock sällan som privata företag har ut-
fört styckningar i Norge. Alla fastighetsre-
gleringar, rågångar, tvångsinlösningar samt 
vägförrättningar utförs av statliga myndighe-
ter (jordskifterettene). 

Statens fastighetsförrättningsavgifter grun-
dar sig på självkostnadsvärde. Enligt uppgif-
ter från år 2006 var avgifterna i Norge ca 40 
procent högre än motsvarande fastighetsför-
rättningsavgifter i Finland. År 2006 var av-
gifterna för styckningsförrättningar ca 2,6 
gånger högre än motsvarande avgifter i Fin-
land. 
 
Danmark 

I Danmark råder fri konkurrens för fastig-
hetsförrättningarnas del. Det finns således 
inte några enhetliga timtaxor eller prislistor 
för fastighetsförrättningar. I Danmark utförs 
fastighetsförrättningarna, med undantag för 
vissa kommuner i landet, av privata legitime-
rade lantmätare. Fastighetsregistret förs av 
Geodatastyrelsen, som är en statlig myndig-
het. Enligt uppgifter från år 2006 var avgif-
terna för fastighetsförrättningar utanför de-
taljplaneområden i Danmark 3,6 gånger hög-
re än i Finland. 
 
2.3 Bedömning av nuläget 

Enligt den gällande lagen kan fastighetsför-
rättningsavgiften fastställas antingen som ar-
betsersättning eller som en fast förrättnings-
ersättning. Den fastighetsförrättningsavgift 
som tas ut för en förrättning kan även fast-
ställas delvis som arbetsersättning och delvis 
som förrättningsersättning. 

Arbetsersättningen fastställs på grundval av 
den arbetstid som används för förrättningen, 
de genomsnittliga lönekostnaderna samt i en-
lighet med vad som närmare bestäms genom 
statsrådets förordning om fastighetsförrätt-
ningsavgift (1560/2001), på grundval av de 
övriga kostnader som Lantmäteriverket eller 
kommunen orsakas för verkställandet av för-
rättningen. Till arbetstiden räknas inte den tid 
som gått åt för färden till och från förrätt-
ningsplatsen. Till de genomsnittliga totala 

kostnaderna på basis av vilka arbetsersätt-
ningen fastställs, hänförs utöver särkostna-
derna för förrättningarna även den andel av 
förvaltnings-, lokal- och kapitalkostnaderna 
samt av andra gemensamma kostnader som 
hänför sig till förrättningen. Kostnaderna kan 
även fastställas särskilt för olika deluppgifter 
i samband med förrättningarna. 

Förrättningsersättningen fastställs å sin sida 
enligt förrättningsslag till jämnstort belopp 
på grundval av de genomsnittliga totala kost-
nader som förrättningarna orsakar. 

Antalet förrättningar för vilka ett fast pris 
fastställs har ökat. För huvuddelen av förrätt-
ningarna debiteras förrättningsersättning, vil-
ket har förbättrat förutsebarheten i fråga om 
fastighetsförrättningsavgifternas belopp. År 
2011 debiterades en fast avgift för ca 85 pro-
cent av de fastighetsförrättningar som Lant-
mäteriverket utförde. Arbetstiden för dessa 
förrättningar motsvarade ca 60 procent av 
den totala arbetstid som Lantmäteriverket 
använde för fastighetsförrättningar. 

Arbetsersättning tas ut t.ex. för klyvningar, 
vägförrättningar som gäller enskilda vägar, 
inlösningsförrättningar, landsvägsförrätt-
ningar och sammanslagningar av samfällda 
vattenområden. Det har nämligen i praktiken 
varit svårt att på förhand uppskatta beloppet 
av de totala kostnaderna för dessa förrätt-
ningar och att beräkna fastighetsförrättnings-
avgiftens slutsumma. 

Eftersom de kostnader, utgifter, ersättning-
ar och arvoden som enligt 207 § 2 mom. i 
fastighetsbildningslagen betraktas som för-
rättningsutgifter inte ingår i den fastighets-
förrättningsavgift som fastställs för en fastig-
hetsförrättning, är fastighetsförrättningsav-
giftssystemet otydligt ur den betalningsskyl-
diga kundens synvinkel. Systemet är även ur 
statsförvaltningens synvinkel invecklat och 
svårtolkat. 

Vid styckningar har enligt 209 § 2 mom. i 
fastighetsbildningslagen styckningsfastighe-
tens eller den mottagande fastighetens ägare 
svarat för fastighetsförrättningsavgiften. 
Denna princip som berör styckningar har 
t.ex. gällt s.k. skiftesavtalsstyckningar, där 
frågan om vilken fastighet som är stomfas-
tighet ofta har avgjorts slumpmässigt.  
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När det gällt rågång som utförts som en 
särskild förrättning i samband med styckning 
har det varit möjligt att fördela förrättnings-
kostnaderna i förhållande till den nytta som 
erhållits av förrättningen. Kostnaderna har 
alltså ofta fördelats i förhållande till längden 
av de rår rågången gällt. I de fall där den fas-
tighet för vars del fastighetsförrättningsavgift 
har fastställts utgör pant för fastighetsförrätt-
ningsavgiften och räntan på avgiften i enlig-
het med 20 kap. i jordabalken (540/1995), 
skulle det vara ändamålsenligt att kostnader-
na för sådan rågång och grundande av vägrätt 
för utomstående som utförs som en särskild 
förrättning i samband med styckningen skul-
le ingå i förrättningsersättningen för styck-
ningsförrättningen. Den faktura kunden får 
för förrättningen skulle därmed bli tydligare. 
Detaljerna beträffandeavgiften skulle regle-
ras genom jord- och skogsbruksministeriets 
förordning om fastighetsförrättningsavgift. 

Lantmäteriverket har ett mycket detaljerat 
datasystem för fastighetsförrättningsavgifter 
och noggranna system för uppföljning av 
projekthanteringen och arbetstiden. Den per-
sonal vid Lantmäteriverket som utför fastig-
hetsförrättningar använder varje år uppskatt-
ningsvis ca 12 årsverken för registrering av 
arbetstiden, vilket motsvarar en årlig kostnad 
på ca 500 000 euro. Råmärkena och bokfö-
ringen av de kostnader dessa orsakar samt 
den övriga behandlingen av dem kräver årli-
gen uppskattningsvis ca 3,4 årsverken, vilket 
motsvarar en årlig kostnad på ca 150 000 
euro. Dessutom krävs en arbetsmängd som 
motsvarar ca 1,5 årsverken för beräkning av 
fastighetsförrättningarnas taxa, vilket mot-
svarar en årlig kostnad på ca 90 000 euro. De 
totala årliga personalkostnader som systemet 
medför uppgår således till ca 740 000 euro. 
 
3  Målsättning och de v ikt igaste  

förslagen 

3.1 Målsättning 

Syftet med propositionen är att den re-
glering som berör fastighetsförrättningsavgif-
ter ska förenklas och bli mer flexibel. Till 
målsättningarna hör samtidigt att främja ge-
nomförandet av de samprojekt som berör 

statsförvaltningens informationssystem och 
ekonomiska angelägenheter. 

Eftersom faktureringen av de fastighetsför-
rättningsavgifter som tas ut till staten i fram-
tiden kommer att överföras till ett mer cent-
raliserat nytt system inom statskoncernen, 
måste det nuvarande synnerligen detaljerade 
systemet för fastighetsförrättningsavgifter 
förenklas och förtydligas. Faktureringen och 
redovisningen av fastighetsförrättningsavgif-
ter kommer uppenbarligen inte längre i fort-
sättningen att utföras så att lantmäteriverkets 
personal deltar i processens olika arbetsske-
den, vilket är fallet för närvarande. 

Vidare strävar man efter att skapa större 
flexibilitet i regleringen av fastighetsförrätt-
ningsavgiftens fördelning när det gäller fas-
tighetsförrättningar till fast pris, i synnerhet 
styckningsförrättningar, genom att avgifts-
grunderna för fastighetsförrättningsavgift re-
videras. 
 
3.2 De viktigaste förslagen 

Den avgift som enligt lagen om fastighets-
förrättningsavgift tas ut för en fastighetsför-
rättning kan fastställas antingen som arbets-
ersättning eller som förrättningsersättning, 
dvs. som en avgift till ett fast pris. Det tredje 
alternativet är att fastighetsförrättningsavgif-
ten fastställs både som arbetsersättning och 
som förrättningsersättning utökad med even-
tuella övriga ersättningar. 

De förrättningsutgifter som uppkommer 
vid en fastighetsförrättning är inte desamma 
vid olika typer av förrättningar. Kostnaderna 
kan variera avsevärt även i samband med för-
rättningar av samma typ. Dessutom kan 
kostnadernas faktiska belopp vara stort i för-
hållande till den egentliga fastighetsförrätt-
ningsavgiften. De fasta avgifterna eller tim-
priserna för sådana förrättningar som fakture-
ras på basis av arbetstiden, ska således inte 
innefatta t.ex. sakkunnigkostnader i anslut-
ning till sådana inlösningsärenden och lands-
vägsförrättningar som avses i markanvänd-
nings- och bygglagen, kostnader för hand-
räckningsmanskap vid förrättningar som fak-
tureras på basis av arbetstiden eller kostnader 
för värdering av trädbeståndet vid skiftesav-
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talsstyckningar, klyvningar eller ägore-
gleringar. 

I propositionen föreslås det att den indel-
ning av förrättningskostnaderna i förrätt-
ningsutgifter och fastighetsförrättningsavgift 
som anges i 207 § 1 mom. i fastighetsbild-
ningslagen ska slopas. Det föreslås att be-
stämmelserna om förrättningsutgifter ska 
överföras från fastighetsbildningslagen till 
lagen om fastighetsförrättningsavgift. De 
kostnader och ersättningar som räknas upp i 
207 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen och 
betraktas som förrättningsutgifter ska kunna 
inkluderas i den fastighetsförrättningsavgift 
som tas ut för en fastighetsförrättning i form 
av arbetsersättning eller förrättningsersätt-
ning. Den detaljerade regleringen ska tas in i 
jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om fastighetsförrättningsavgift. 

De föreslagna lagändringarna medför ett 
behov av att se över jord- och skogsbruksmi-
nisteriets förordning om fastighetsförrätt-
ningsavgift, så att de kostnader som orsakas 
av användningen av råmärken och handräck-
ningsmanskap samt hyrorna för sammanträ-
deslokaler inkluderas i de fasta priserna för 
styckningsförrättningar liksom i fastighets-
förrättningsavgifterna för de övriga typer av 
förrättningar för vilka en fast avgift tas ut. 
När det gäller fastighetsförrättningar för vil-
ka priset fastställs på basis av arbetstiden, ska 
kostnaderna för användningen av råmärken 
och hyrorna för sammanträdeslokaler på 
motsvarande sätt inkluderas i förrättningar-
nas timpriser. 

Enligt 209 § 2 mom. i fastighetsbildnings-
lagen har styckningsfastighetens eller den 
mottagande fastighetens ägare svarat för fas-
tighetsförrättningsavgiften för styckningsför-
rättningar.  I denna bestämmelse ges det inte 
någon möjlighet att avtala om fördelningen 
av förrättningskostnaderna för styckningar. I 
propositionen föreslås det emellertid att fas-
tighetsbildningslagens bestämmelser om för-
delningen av förrättningskostnaderna för 
styckningar ska ändras så att sakägarna i för-
rättningen, om de så önskar, ska kunna avtala 
om hur förrättningskostnaderna för styck-
ningen ska fördelas, t.ex. då ett skiftesavtal 
gällande upplösning av ett samägoförhållan-
de utgör grund för styckningsförrättningen. 

Om den avgiftsskyldige vid en förrättning 
har skött sådana uppgifter som hör till lant-
mäteribyrån, ska förrättningsersättningen en-
ligt 5 § i lagen om fastighetsförrättningsav-
gift minskas med motsvarande andel. Det fö-
reslås att minskningen begränsas att gälla ter-
rängarbeten som kommunen utför på stads-
planeområdet. 
 
4  Proposit ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Ca 60 procent av den totala arbetstid som 
fastighetsförrättningarna kräver används för 
närvarande för förrättningar till fast pris så-
som styckningar. Det är inte längre möjligt 
att i någon större utsträckning förenkla fas-
tighetsförrättningsavgiftssystemet genom att 
utöka antalet förrättningar för vilka en fast 
avgift tas ut. Systemet kan dock göras kost-
nadseffektivare även när det gäller förrätt-
ningar till fast pris. 

När kostnaderna för råmärken, såväl utgå-
ende från arbetstiden som när det gäller för-
rättningar med fasta avgifter, inkluderas i 
fastighetsförrättningsavgifterna, uppskattas 
förändringen medföra en kostnadsbesparing 
för behandling av avgifterna på ca 0,1 miljo-
ner euro per år. På samma sätt när man inte 
längre behöver ange arbetstiden förrättnings-
nummerspecifikt, ger detta en kostnadsbe-
sparing på omkring 0,2 miljoner euro per år. 
Då har man tagit hänsyn till att räkningarna 
för de fastighetsförrättningar för vilka tas ut 
avgift enligt arbetstiden fortfarande ska inne-
hålla en redogörelse för varje arbetsfas för att 
bevara räkningens informativa värde och för 
att möjliggöra en rationell behandling av 
eventuella ändringssökande hos förvalt-
ningsdomstolen. 

Med hjälp av Lantmäteriverkets datasystem 
för uppföljning av avgifterna och förrätt-
ningsutgifterna för fastighetsförrättningar 
kan förrättningsutgifterna hänföras till de 
korrekta förrättningsnumren och överföras 
vidare till systemet för fakturering av förrätt-
ningarna. Detta system kommer även i fort-
sättningen att behövas för kostnadsöverfö-
ringen när det gäller sådana kostnader som 
motsvarar förrättningsutgifter men som inte 
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ska inkluderas i förrättningsersättningarna el-
ler i timpriserna för arbetsersättningarna. I 
jämförelse med nuläget kommer dock över-
föringarna i fortsättningen att gälla endast ett 
litet antal kostnadsposter, eftersom de kost-
nadsposter som ska överföras inte längre 
kommer att omfatta kostnader för råmärken 
eller sammanträdeslokaler och inte heller en 
del av kostnaderna för handräckningsman-
skap utan dessa inkluderas i fastighetsförrätt-
ningsavgifterna. 

Om antalet förrättningar med fasta priser 
kommer att ligga på den ovan uppskattade 
nivån, minskar denna proposition kostnader-
na för Lantmäteriverkets avgiftsbelagda för-
rättningsproduktion med sammanlagt ca 0,3 
miljoner euro från och med år 2014. Efter-
som fastighetsförrättningsavgifterna är fast-
ställda enligt självkostnadsvärdet, ska de 
sänkta kostnaderna tas i beaktande när man 
nästa gång utarbetar jord- och skogsbruksmi-
nisteriet förordning om fastighetsförrätt-
ningsavgifter. Därför kommer Lantmäteri-
verkets intäkter att sjunka med 0,3 miljoner 
euro.  

Utgående från det ovan relaterade har pro-
positionen inte några konsekvenser för 
Lantmäteriverkets enligt nettoprincipen bud-
geterade anslagsnivå under omkostnadsmo-
ment 30.70.01 år 2014. Intäkterna och kost-
naderna enligt propositionen ingår i siffrorna 
och tabellerna i förklaringsdelen för Lantmä-
teriverkets omkostnadsmoment i regeringens 
förslag till statsbudget 2014. 
 
4.2 Konsekvenser för myndigheternas 

verksamhet 

 Inom KIEKU–projektet som gäller stats-
förvaltningens bokföringsenheter har arbetats 
fram statens gemensamma ekonomi- och 
personalförvaltningsprocesser samt ett data-
system. Lantmäteriverket börjar förmodligen 
tillämpa KIEKU under år 2015. För att KIE-
KU kan tas i bruk enligt tidsplanen krävs att 
Lantmäteriverkets system med fastighetsför-
rättningsavgifter reformeras eftersom fastig-
hetsförrättningsfaktureringen inte är möjlig i 
KIEKU i en så stor omfattning som i dag. 

Den föreslagna reformen av fastighetsför-
rättningsavgiftssystemet innebär även att 

Lantmäteriverkets förrättningsavgiftssystem 
kommer att vara nästan av samma typ som 
systemen i de stora städer som själva för fas-
tighetsregister. Likheterna mellan Lantmäte-
riverkets och kommunernas fastighetsförrätt-
ningsavgiftssystem gynnar framför allt de 
medborgare och andra aktörer som anlitar 
fastighetsförrättningstjänster. 
 
4.3 Samhälleliga konsekvenser 

I och med propositionen förbättras kost-
nadseffektiviteten för Lantmäteriverkets 
myndighetsverksamhet. Propositionen främ-
jar också iakttagandet av självkostnadsprin-
cipen, som grundar sig på lagen om grunder-
na för avgifter till staten och på lagen om fas-
tighetsförrättningsavgift. 

Då fastighetsförrättningsavgiftssystemet 
förenklas, kommer också fakturan för fastig-
hetsförrättningen ur kundens synvinkel att 
vara åskådligare och begripligare än förut. 

Förslaget om ändring av bestämmelserna 
om fastighetsförrättningsavgiftens fördelning 
vid styckningsförrättningar främjar parternas 
jämlikhet t.ex. i samband med s.k. skiftesav-
talsstyckningar där ett samäganderättsförhål-
lande upplöses. Vid sådana förrättningar ska 
utöver styckningsfastigheternas ägare även 
den samägare, som får stomfastigheten, kun-
na förpliktas svara för en del av fastighetsför-
rättningsavgiften. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid jord- och skogsbruksministeriet, på 
grundval av Lantmäteriverkets förslag. 

Propositionsutkastet har sänts på remiss till 
justitieministeriet, finansministeriet, arbets- 
och näringsministeriet, Lantmäteriverket, 
Jord- och skogsbruksproducenternas central-
förbund MTK, Finlands Kommunförbund 
och Svenska Lantbruksproducenternas Cen-
tralförbund SLC. 

Justitieministeriet och finansministeriet har 
inte understött propositionsutkastet när det 
gäller att fastighetsförrättningsavgiften ska 
bestämmas utgående från avtal mellan Lant-
mäteriverket och de berörda parterna. Fi-
nansministeriet har också påpekat behovet av 
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en årlig prisberäkning för kontroll av avgif-
ternas kostnadsmotsvarighet.  

Arbets- och näringsministeriet, Lantmäte-
riverket, MTK och SLC har förordat proposi-
tionen och ansett att det är lönt att understöd-
ja de föreslagna lagändringarna. Finlands 
kommunförbund har också förordat proposi-
tionen med undantag för begränsning av 

minskning av förrättningsersättningen för 
kommunernas del.  

Under den fortsatta behandlingen har pro-
positionen setts över innehålls- och motiver-
ingsmässigt och kommentarerna har beaktats 
i mån av möjlighet.  
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Fastighetsbildningslagen 

207 §. Enligt paragrafens gällande 1 mom. 
består förrättningskostnaderna av förrätt-
ningsutgifter och en fastighetsförrättningsav-
gift. 

Såsom det framgår av den allmänna moti-
veringen föreslås det att den bestämmelse om 
förrättningsutgifter som ingår i paragrafens 2 
mom. ska överföras från fastighetsbildnings-
lagen till lagen om fastighetsförrättningsav-
gift. De förrättningskostnader som avses i 
fastighetsbildningslagen kommer således att 
ingå i den fastighetsförrättningsavgift som 
avses i lagen om fastighetsförrättningsavgift. 

Det föreslås att paragrafens 1 mom. ändras 
så att förrättningskostnaderna ska bestå av de 
fastighetsförrättningsavgifter som avses i 3 § 
i lagen om fastighetsförrättningsavgift 
(558/1995). 

Den gällande lagens 3 mom. innehåller en 
informativ bestämmelse om att om fastig-
hetsförrättningsavgiften föreskrivs separat. 

Det föreslås att paragrafens 2 och 3 mom. 
ska upphävas såsom onödiga. 

208 §. En bestämmelse om de förrättnings-
utgifter som avses i den gällande lagen 
kommer i fortsättningen att ingå i 3 § 5 mom. 
i lagen om fastighetsförrättningsavgift. Där-
för föreslås det att 1 mom. i denna paragraf 
ska ändras så att det förses med en hänvis-
ning till lagen om fastighetsförrättningsav-
gift. 

Paragrafens 2 mom. innehåller en bestäm-
melse om lagstadgad panträtt för förrätt-
ningskostnaderna. Eftersom det föreslås att 
de kostnader och ersättningar som avses i 
detta sammanhang ska tas ut i form av en så-
dan fastighetsförrättningsavgift som avses i 
lagen om fastighetsförrättningsavgift omfat-
tas de av den lagstadgade panträtt som anges 
i 8 § i nämnda lag. Därför föreslås det att den 
sista meningen i 2 mom., som gäller lagstad-
gad panträtt för förrättningsutgifterna, ska 
strykas ur fastighetsbildningslagen såsom 
onödig. 

209 §. Enligt den huvudregel som framgår 
av paragrafens gällande 2 mom. ska förrätt-
ningskostnaderna vid en styckningsförrätt-
ning betalas av styckningsfastighetens och 
den mottagande fastighetens ägare. Det före-
slås emellertid att 2 mom. ska ändras så att 
parterna ska ha möjlighet att sinsemellan av-
tala om att fastighetsförrättningsavgiften för-
delas på något annat sätt. T.ex. i en sådan si-
tuation som berör upplösning av ett sam-
äganderättsförhållande genom ett skiftesavtal 
avgörs frågan om vilken del av den styckade 
fastigheten som blir styckningsfastighet och 
vilken som blir stomfastighet ofta slumpmäs-
sigt. 

Dessutom ska förrättningsingenjören ha en 
lagstadgad möjlighet att av särskilda skäl be-
stämma om förrättningskostnadernas fördel-
ning i den situation där kostnaderna för rå-
gång, som utförs i samband med en styck-
ning, ingår i fastighetsförrättningsavgiften 
för styckningen. Dessa särskilda skäl kan 
t.ex. utgöras av att en omfattande eller annars 
arbetsdryg rågång utförs som en s.k. biför-
rättning i samband med en styckning, varvid 
förutom sakägarna i styckningen även grann-
fastigheternas ägare gynnas av förrättningen. 

213 §. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om betalning och fördelning av förrättnings-
utgifter i 207 § 2 mom. i fastighetsbildnings-
lagen. När ovan nämnda förrättningsutgifter 
enligt förslaget ska överföras till lagen om 
fastighetsförrättningsavgift och tas ut i from 
av fastighetsförrättningsavgift, som innehål-
ler de kostnader och ersättningar som orsakas 
av en förrättning, föreslås det att paragrafen 
upphävs såsom onödig. 
 
1.2 Lagen om fastighetsförrättningsav-

gift 

3 §. Det föreslås att i paragrafen tas in en 
bestämmelse med samma innehåll som i den 
gällande bestämmelsen i 207 § 2 mom. i fas-
tighetsbildningslagen. Denna bestämmelse 
berör i stället för förrättningsutgifter de kost-
nader och ersättningar som orsakas av en för-
rättning. 
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Det föreslås att paragrafens 2 mom. ska ses 
över på grund av kompletteringen ovan så att 
de kostnader och ersättningar som avses i pa-
ragrafens 5 mom. antingen ska kunna tas ut 
direkt i form av fastighetsförrättningsavgift 
eller inkluderas i den fastighetsförrättnings-
avgift som fastställs i form av arbetsersätt-
ning eller förrättningsersättning. 

De förrättningar för vars del sådana kost-
nader och ersättningar som avses nedan i 5 
mom. inkluderas i den fasta avgiften eller i 
den avgift som fastställs i form av arbetser-
sättning ska regleras i jord- och skogsbruks-
ministeriets förordning om fastighetsförrätt-
ningsavgift. 

5 §. Att utföra fastighetsförrättningar byg-
ger på principen om full service. Detta inne-
bär att den som är sakägare i en förrättning 
inte behöver utföra några åtgärder efter in-
lämnandet av en förrättningsansökan eller 
bidra till förrättningen på något sätt. Förrätt-
ningsingenjören ska se till att alla de åtgärder 
som förrättningen kräver blir gjorda. Enligt 
den gällande 5 § har det varit möjligt att 
minska den förrättningsersättning som fast-
ställs för en fastighetsförrättning om den be-
talningsskyldige vid förrättningen har skött 
sådana uppgifter som hör till lantmäteriby-

rån. Av praktiska skäl har i synnerhet kom-
muner utfört förrättningsuppgifter som hör 
till lantmäteribyrån, till exempel terrängarbe-
ten vid styckning. Om den betalningsskyldi-
ge vid förrättningen har skött uppgifter som 
hör till lantmäteribyrån, kräver detta alltid 
förrättningsingenjörens inspektion och god-
kännande för att säkra att det utförda arbetet 
är tillräckligt högkvalitativt. 

Det föreslås att denna bestämmelse ska 
ändras så att den uttryckligen endast gäller 
sådana förrättningar som Lantmäteriverket 
utför för en kommun, där styckningen eller 
ägobytet sker på ett detaljplaneområde som 
ägs av kommunen och där kommunen har ut-
fört alla terrängarbeten som förrättningen 
kräver, med användning av egna råmärken 
och där kommunen är betalningsskyldig. 
 
 
2  Ikraftträdande 

Det föreslås att lagarna ska träda i kraft den 
1 januari 2014. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 

1. 

Lag 

om ändring av fastighetsbildningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i fastighetsbildningslagen (554/1995) 207 § 2 och 3 mom. samt 213 §, av dem 

207 § 2 mom. sådant det lyder i lag 914/2011 och 213 § 2 mom. sådant det lyder i lag 
1188/1996, samt 

ändras 207 § 1 mom., 208 § och 209 § 2 mom., av dem 208 § sådan den lyder i lag 
914/2011 och 209 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1159/2005, som följer: 
 
 

207 § 
Förrättningskostnaderna består av fastig-

hetsförrättningsavgifter enligt 3 § 2 mom. i 
lagen om fastighetsförrättningsavgift 
(558/1995). 
 

208 § 
Förrättningsingenjören beslutar om betal-

ningen av de kostnader och ersättningar en-
ligt 3 § 5 mom. i lagen om fastighetsförrätt-
ningsavgift som uppkommer vid en fastig-
hetsförrättning. Om inte något annat följer av 
180 §, betalas dessa i förskott av statens eller, 
om förrättningsingenjören är en fastighetsin-
genjör, av kommunens medel allt efter som 
de uppkommer. 

De kostnader och ersättningar enligt 1 
mom. som har betalts i förskott av statens el-
ler kommunens medel återkrävs till staten el-
ler kommunen på det sätt som bestäms om 
uppbörd av fastighetsförrättningsavgift. 
 

209 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid styckning betalas förrättningskostna-
derna för varje styckningsfastighet och mot-
tagande fastighet av ägaren till respektive 
fastighet, om inte sakägarna avtalar eller för-
rättningsingenjören av särskilda skäl be-
stämmer något annat. Om innehavaren av en 
särskild rättighet enligt 22 § 1 mom. har sökt 
styckning, svarar han för förrättningskostna-
derna för tomtens del. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. 
På kostnader och ersättningar som har upp-

kommit i form av förrättningsutgifter med 
stöd av den 207 § som var gällande vid den-
na lags ikraftträdande eller tidigare bestäm-
melser tillämpas de bestämmelser som var 
gällande före denna lags ikraftträdande. 

Om den slutliga fastighetsförrättningsav-
giften för en förrättning fastställs i form av 
förrättningsersättning enligt lagen om fastig-
hetsförrättningsavgift, uttas dock inte de an-
delar av förrättningsutgifterna som ingår i 
förrättningsersättningen. 

————— 
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2. 

 

Lag 

om ändring av 3 och 5 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) 3 och 5 §, av dem 3 § sådan den 

lyder i lag 1434/2001, som följer: 
 
 

3 § 
Fastighetsförrättningsavgiften skall till sin 

storlek motsvara de totala kostnader som fas-
tighetsförrättningen orsakar staten eller 
kommunen (självkostnadsvärde). För förrätt-
ningar av samma slag kan fastställas en av-
gift av samma storlek även i sådana fall där 
de totala kostnaderna för enskilda förrätt-
ningar avviker från varandra. 

Fastighetsförrättningsavgiften fastställs 
som arbetsersättning eller förrättningsersätt-
ning. Fastighetsförrättningsavgiften innefat-
tar dessutom de kostnader och ersättningar 
enligt 5 mom. som förrättningen orsakar. 
Den fastighetsförrättningsavgift som uppbärs 
för förrättningen kan fastställas dels som ar-
betsersättning, dels som förrättningsersätt-
ning. Kostnader och ersättningar enligt 5 
mom. kan tas ut i form av fastighetsförrätt-
ningsavgift antingen som sådana eller inklu-
deras i arbetsersättningen eller förrättningser-
sättningen. 

Arbetsersättningen fastställs på grundval av 
den arbetstid som använts för förrättningen, 
de genomsnittliga lönekostnaderna samt, i 
enlighet med vad som närmare bestäms ge-
nom förordning av statsrådet, på grundval av 
de övriga kostnader som orsakas lantmäteri-
verket eller kommunen för verkställandet av 
förrättningen. 

Förrättningsersättningen fastställs enligt 
förrättningsslag till jämnstort belopp på 
grundval av de genomsnittliga totala kostna-
der som förrättningarna orsakar. 

Kostnader och ersättningar som orsakas av 
en förrättning är: 

1) utgifter och ersättningar som beror på ut-
förandet av uppgifter som avses i 180 § i fas-
tighetsbildningslagen, 

2) ersättningar som avses i 182 § 2 mom. i 
fastighetsbildningslagen, 

3) arvoden och ersättningar som har betalts 
till sysslomän och sakkunniga, 

4) andra kostnader och ersättningar som 
beror på verkställandet av förrättningen och 
som varken ingår i fastighetsförrättningsav-
giften eller utgör kostnader för intressebe-
vakning. 

Av särskilda skäl kan, på det sätt som be-
stäms genom förordning av statsrådet, be-
stämmas att fastighetsförrättningsavgift inte 
skall fastställas eller att avgiften fastställs till 
ett mindre belopp än vad som anges ovan. 
 
 

5 § 
Om en stycknings- eller ägobytesförrätt-

ning utförs på ett detaljplaneområde som ägs 
av kommunen och kommunen har utfört alla 
terrängarbeten som förrättningen kräver, med 
användning av egna råmärken, minskas för-
rättningsersättningen för kommunen som är 
betalningsskyldig med en andel som motsva-
rar detta. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. 
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Om en förrättning eller en åtgärd har avslu-
tats innan denna lag träder i kraft och fastig-
hetsförrättningsavgiften för den fastställs i 
form av förrättningsersättning, fastställs för-

rättningsersättningen med tillämpning av de 
bestämmelser som var gällande vid den tid-
punkt då förrättningen avslutades. 

————— 
 

Helsingfors den 3 oktober 2013 

 
 
 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

1. 

 

Lag 

om ändring av fastighetsbildningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i fastighetsbildningslagen (554/1995) 207 § 2 och 3 mom. samt 213 §, av dem 

207 § 2 mom. sådant det lyder i lag 914/2011 och 213 § 2 mom. sådant det lyder i lag 
1188/1996, samt 

ändras 207 § 1 mom., 208 § och 209 § 2 mom., av dem 208 § sådan den lyder i lag 
914/2011 och 209 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1159/2005, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

207 § 
Förrättningskostnaderna består av förrätt-

ningsutgifter och en fastighetsförrättningsav-
gift. 

Förrättningsutgifter är 
1) utgifter och ersättningar som beror på 

utförandet av uppgifter som avses i 180 §, 
2) ersättningar som avses i 182 § 2 mom., 
3) arvoden och ersättningar som har betalts 

till sysslomän och sakkunniga, 
4) andra kostnader och ersättningar som 

beror på verkställandet av förrättningen och 
som varken ingår i fastighetsförrättningsav-
giften eller utgör kostnader för intressebe-
vakning. 

Angående fastighetsförrättningsavgiften 
stadgas särskilt. 

207 § 
Förrättningskostnaderna består av fastig-

hetsförrättningsavgifter enligt 3 § 2 mom. i 
lagen om fastighetsförrättningsavgift 
(558/1995). 
 
(2 mom. upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3 mom. upphävs) 

 
208 § 

Förrättningsingenjören beslutar om betal-
ningen av förrättningsutgifterna som, om inte 
något annat följer av 180 §, betalas i förskott 
av statens eller, om förrättningsingenjören är 
en fastighetsingenjör, av kommunens medel 
allt efter som utgifterna uppkommer. 

 
 

208 § 
Förrättningsingenjören beslutar om betal-

ningen av de kostnader och ersättningar en-
ligt 3 § 5 mom. i lagen om fastighetsförrätt-
ningsavgift som uppkommer vid en fastig-
hetsförrättning. Om inte något annat följer av 
180 §, betalas dessa i förskott av statens eller, 
om förrättningsingenjören är en fastighetsin-
genjör, av kommunens medel allt efter som 
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Förrättningsutgifter som har betalts i för-

skott av statens eller kommunens medel åter-
krävs till staten eller kommunen i samband 
med uppbörden av fastighetsförrättningsav-
giften, med iakttagande av bestämmelserna 
om uppbörd av fastighetsförrättningsavgift. 
En fastighet som har påförts förrättningsutgif-
ter utgör pant för förrättningsutgifterna och 
för räntan på dem så som bestäms i 20 kap. i 
jordabalken. 

de uppkommer. 
De kostnader och ersättningar enligt 1 

mom. som har betalts i förskott av statens el-
ler kommunens medel återkrävs till staten el-
ler kommunen på det sätt som bestäms om 
uppbörd av fastighetsförrättningsavgift. 
 

 
209 §  

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid styckning betalas förrättningskostna-

derna för varje styckningsfastighet och mot-
tagande fastighet av ägaren till respektive fas-
tighet. Om innehavaren av en särskild rättig-
het enligt 22 § 1 mom. har sökt styckning, 
svarar han för förrättningskostnaderna för 
tomtens del. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

209 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid styckning betalas förrättningskostna-
derna för varje styckningsfastighet och mot-
tagande fastighet av ägaren till respektive 
fastighet, om inte sakägarna avtalar eller 
förrättningsingenjören av särskilda skäl be-
stämmer något annat. Om innehavaren av en 
särskild rättighet enligt 22 § 1 mom. har sökt 
styckning, svarar denne för förrättningskost-
naderna för tomtens del. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
213 § 

Vid en förrättning för vilken fastighetsför-
rättningsavgiften helt eller delvis betalas av 
statens eller kommunens medel skall också 
motsvarande förrättningsutgifter betalas av 
statens eller kommunens medel. 

Vid en förrättning för vilken ingen fastig-
hetsförrättningsavgift uppbärs skall förrätt-
ningsutgifterna slutligt betalas av statens me-
del eller, om förrättningsingenjören är en fas-
tighetsingenjör, av kommunens medel. Om 
fastighetsförrättningsavgiften uppbärs till 
sänkt belopp i andra än det fall som nämns i 
5 § lagen om fastighetsförrättningsavgift 
(558/1995), skall sådana förrättningsutgifter 
som betalts av statens eller kommunens medel 
i samma förhållande lämnas ouppburna hos 
sakägarna. 

 
 (upphävs) 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2014. 

På kostnader och ersättningar som har 
uppkommit i form av förrättningsutgifter med 
stöd av den 207 § som var gällande vid den-
na lags ikraftträdande eller tidigare bestäm-
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melser tillämpas de bestämmelser som var 
gällande före denna lags ikraftträdande. 

Om den slutliga fastighetsförrättningsav-
giften för en förrättning fastställs i form av 
förrättningsersättning enligt lagen om fastig-
hetsförrättningsavgift, uttas dock inte de an-
delar av förrättningsutgifterna som ingår i 
förrättningsersättningen. 
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2. 

Lag 

om ändring av 3 och 5 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) 3 och 5 §, av dem 3 § sådan den 

lyder i lag 1434/2001, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 
Fastighetsförrättningsavgiften skall till sin 

storlek motsvara de totala kostnader som fas-
tighetsförrättningen orsakar staten eller 
kommunen (självkostnadsvärde). För förrätt-
ningar av samma slag kan fastställas en avgift 
av samma storlek även i sådana fall där de to-
tala kostnaderna för enskilda förrättningar 
avviker från varandra. 

Fastighetsförrättningsavgiften fastställs som 
arbetsersättning eller förrättningsersättning. 
Den fastighetsförrättningsavgift som uppbärs 
för förrättningen kan fastställas dels som ar-
betsersättning, dels som förrättningsersätt-
ning. 

 
 
 
 
 
 
 
Arbetsersättningen fastställs på grundval av 

den arbetstid som använts för förrättningen, 
de genomsnittliga lönekostnaderna samt, i en-
lighet med vad som närmare bestäms genom 
förordning av statsrådet, på grundval av de 
övriga kostnader som orsakas lantmäteriver-
ket eller kommunen för verkställandet av för-
rättningen. 

Förrättningsersättningen fastställs enligt 
förrättningsslag till jämnstort belopp på 
grundval av de genomsnittliga totala kostna-
der som förrättningarna orsakar. 

3 § 
Fastighetsförrättningsavgiften skall till sin 

storlek motsvara de totala kostnader som fas-
tighetsförrättningen orsakar staten eller 
kommunen (självkostnadsvärde). För förrätt-
ningar av samma slag kan fastställas en av-
gift av samma storlek även i sådana fall där 
de totala kostnaderna för enskilda förrätt-
ningar avviker från varandra. 

Fastighetsförrättningsavgiften fastställs 
som arbetsersättning eller förrättningser-
sättning. Fastighetsförrättningsavgiften inne-
fattar dessutom de kostnader och ersättning-
ar enligt 5 mom. som förrättningen orsakar. 
Den fastighetsförrättningsavgift som uppbärs 
för förrättningen kan fastställas dels som ar-
betsersättning, dels som förrättningsersätt-
ning. Kostnader och ersättningar enligt 5 
mom. kan tas ut i form av fastighetsförrätt-
ningsavgift antingen som sådana eller inklu-
deras i arbetsersättningen eller förrättnings-
ersättningen. 

Arbetsersättningen fastställs på grundval av 
den arbetstid som använts för förrättningen, 
de genomsnittliga lönekostnaderna samt, i 
enlighet med vad som närmare bestäms ge-
nom förordning av statsrådet, på grundval av 
de övriga kostnader som orsakas lantmäteri-
verket eller kommunen för verkställandet av 
förrättningen. 

Förrättningsersättningen fastställs enligt 
förrättningsslag till jämnstort belopp på 
grundval av de genomsnittliga totala kostna-
der som förrättningarna orsakar. 
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Av särskilda skäl kan, på det sätt som be-

stäms genom förordning av statsrådet, be-
stämmas att fastighetsförrättningsavgift inte 
skall fastställas eller att avgiften fastställs till 
ett mindre belopp än vad som anges ovan. 
 

Kostnader och ersättningar som orsakas av 
en förrättning är: 

1) utgifter och ersättningar som beror på 
utförandet av uppgifter som avses i 180 § i 
fastighetsbildningslagen, 

2) ersättningar som avses i 182 § 2 mom. i 
fastighetsbildningslagen, 

3) arvoden och ersättningar som har be-
talts till sysslomän och sakkunniga, 

4) andra kostnader och ersättningar som 
beror på verkställandet av förrättningen och 
som varken ingår i fastighetsförrättningsav-
giften eller utgör kostnader för intressebe-
vakning. 

Av särskilda skäl kan, på det sätt som be-
stäms genom förordning av statsrådet, be-
stämmas att fastighetsförrättningsavgift inte 
skall fastställas eller att avgiften fastställs till 
ett mindre belopp än vad som anges ovan. 

 
5 § 

Har den avgiftsskyldige vid en förrättning 
skött sådana uppgifter som ankommer på 
lantmäteribyrån, minskas förrättningsersätt-
ningen med motsvarande andel. 
 

5 § 
Om en stycknings- eller ägobytesförrätt-

ning utförs på ett detaljplaneområde som ägs 
av kommunen och kommunen har utfört alla 
terrängarbeten som förrättningen kräver, 
med användning av egna råmärken, minskas 
förrättningsersättningen för kommunen som 
är betalningsskyldig med en andel som mot-
svarar detta. 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2014. 

Om en förrättning eller en åtgärd har av-
slutats innan denna lag träder i kraft och fas-
tighetsförrättningsavgiften för den fastställs i 
form av förrättningsersättning, fastställs för-
rättningsersättningen med tillämpning av de 
bestämmelser som var gällande vid den tid-
punkt då förrättningen avslutades. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


