
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2011

Statsrådets förordning

254/2011

om ändring av förordningen om stöd för nyskiften

Utfärdad i Helsingfors den 17 mars 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministe-
riet,

ändras i förordningen om stöd för nyskiften (211/1981) 5 §, 8 § 1 mom. och 13 §, av dem
13 § sådan den lyder i förordning 207/2008, som följer:

5 §
Förrättningsingenjören ska sända den

framställning jämte utredning som avses i 1 §
till lantmäteribyrån, som ska sända handling-
arna jämte utlåtande till Lantmäteriverkets
centralförvaltning. Centralförvaltningen ska
sända handlingarna och sitt eget utlåtande i
saken till jord- och skogsbruksministeriet.

8 §
Efter att storleken och fördelningen av de

kostnader som avses i 2 § i stödlagen har
avgjorts slutgiltigt samt, om en framställning
enligt 1 § har gjorts, jord- och skogsbruksmi-
nisteriet också har meddelat ett beslut om
framställningen, ska lantmäteribyrån fatta be-
slut om det slutliga beloppet av de statsmedel
som ska användas för betalning av kostna-
derna och om återkrav av beloppet.
— — — — — — — — — — — — —    

1 3 §
Återbetalningen av de kostnader som beta-

lats med statens medel börjar det andra året
efter det år då lantmäteribyrån fattade det
beslut som avses i 8 §.

Om det kapital som ska drivas in uppgår
till högst 350 euro, ska betalningen ske i sin
helhet vid följande uppbörd.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2012.

På återkrav av de kostnader som betalats
med statens medel för nyskiften som inletts
före denna förordnings ikraftträdande tilläm-
pas de bestämmelser som gäller vid ikraftträ-
dandet.

Helsingfors den 17 mars 2011

Minister Paula Lehtomäki

Äldre regeringssekreterare Elma Solonen
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