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L a g

1189/2011

om ändring av lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster

Utfärdad i Helsingfors den 25 november 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002)

6 § 3 mom. samt 7 och 12 § som följer:

6 §

Utlämnande av uppgifter som informations-
tjänst

— — — — — — — — — — — — —
På en sådan myndighets vägnar som avses

i 4 § får Lantmäteriverket med hjälp av tek-
nisk anslutning lämna ut uppgifter ur fastig-
hetsdatasystemet till justitieförvaltningsmyn-
digheter, regionförvaltningsverk, närings-,
trafik- och miljöcentraler, kommuner, Skatte-
förvaltningen, förundersökningsmyndigheter,
myndigheter som sköter fastighetsbildnings-
uppgifter, myndigheter inom folkbokförings-
förvaltningen och köpvittnen. Lantmäteriver-
ket får dessutom på ansökan bevilja tillstånd
att få och förmedla uppgifter med hjälp av
teknisk anslutning. Uppgifter får lämnas ut
och förmedlas till den som behöver uppgifter
för samhällsplanering, fastighetsförmedling,
fastighetsvärdering eller beviljande av och
tillsyn över kredit eller för något annat jäm-
förbart syfte som har samband med fastighe-
ter. I användningstillståndet kan det tas in
villkor om grunden för sökning av uppgifter

samt om annan användning av systemet och
övervakning av detta.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Avgifter

För fastighetsdatasystemets prestationer
och informationstjänster tas avgifter ut till
staten och kommunen. I fråga om avgifterna
tillämpas lagen om grunderna för avgifter till
staten (150/1992), om det inte föreskrivs nå-
got annat beträffande någon prestation.

Avgifternas storlek bestäms genom förord-
ning av jord- och skogsbruksministeriet.
Innan förordningen ges ska jord- och skogs-
bruksministeriet höra de centrala producen-
terna av information för fastighetsdatasyste-
met.

Till de myndigheter som har till uppgift att
upprätthålla fastighetsdatasystemet i enlighet
med 4 § och till justitieförvaltningsmyndig-
heterna lämnas uppgifter ur fastighetsdata-
systemet med hjälp av teknisk anslutning av-
giftsfritt för myndighetsverksamheten.
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12 §

Samarbetsgrupp

För utvecklandet och upprätthållandet av
fastighetsdatasystemet ska Lantmäteriverket
för tre år i sänder tillsätta en samarbetsgrupp

till vilken det kallar representanter för dem
som upprätthåller och använder systemet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 25 november 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

2 1189/2011

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


