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Lag
om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) 51 §,

sådan den lyder i lag 556/1995, samt
ändras 50 §, 52 § 1 mom., 53–55 § och 79 § 2 mom.,
av dem 52 § 1 mom. och 79 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1394/2009 samt 53 och 54 §

sådana de lyder i lagarna 709/1993 och 908/2013, som följer:

50 §
Inlösningsbeslutet ska meddelas på inlösningsförrättningens slutsammanträde.
En inlösningsförrättning avslutas genom att informera de sakägare som är närvarande

om tidpunkten för avslutande av förrättningen och om rätten att söka ändring i förrättning-
en samt genom att ge en skriftlig besvärsanvisning. Tidpunkten för avslutande av förrätt-
ningen får inte infalla senare än 14 dagar efter sammanträdet.

Slutsammanträde får inte hållas förrän inlösningstillståndet har vunnit laga kraft.

52 §
Sökanden ska betala ersättning i ett för allt eller, om förskottsersättning har betalats, be-

tala återstoden av ersättningen inom tre månader från den tidpunkt då förrättningen avslu-
tades genom att betala ersättningen till ersättningstagaren eller till en av denne angiven
penninginrättning eller, om det har bestämts att ersättningen ska deponeras, till regionför-
valtningsverket på den ort där fastigheten är belägen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

53 §
Förrättningsingenjören ska granska förrättningen i enlighet med 192 § i fastighetsbild-

ningslagen och göra de behövliga anteckningarna om inlösningen i fastighetsregistret utan
dröjsmål efter det att inlösningsbeslutet till alla delar har vunnit laga kraft samt ersättning
i ett för allt har betalats på behörigt sätt och den säkerhet som avses i 45 § 2 mom. i denna
lag har ställts.

Om förvärv av äganderätten till en fastighet eller ett område som ska inlösas eller upp-
komsten av andra till avslutande av inlösningen hörande rättsverkningar är av vikt för att
syftet med inlösningen ska kunna nås, och besvär över inlösningsbeslutet endast gäller er-
sättningar eller kostnader eller annars någon sådan omständighet som inte inverkar på be-
stämmandet av föremålet för inlösningen eller på anteckningar som annars ska göras i fast-
ighetsregistret, kan behövliga registeranteckningar om förrättningen dock göras på anhål-
lan av den som ansökt om inlösen, även om inlösningsbeslutet inte till alla delar vunnit
laga kraft, under förutsättning att den av inlösningskommissionen fastställda inlösnings-
ersättningen har betalats på behörigt sätt. Gäller besvär som utgör hinder för registrering
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endast vissa av de fastigheter som omfattas av förrättningen, kan registeranteckningarna i
fråga om de övriga fastigheterna göras utan inväntande av att inlösningsbeslutet ska vinna
laga kraft. Ovan avsedda anhållan ska riktas till Lantmäteriverket som ska tillställa fastig-
hetsregisterföraren de uppgifter som behövs för registreringen samt anmäla anhållan om
registrering till jorddomstolen. Jorddomstolen kan förbjuda registrering till dess besvären
har avgjorts. Jorddomstolen kan fatta ett beslut som avses i detta moment också med ord-
föranden ensam.

54 §
En inlösning betraktas som avslutad när inlösningsförrättningen har antecknats i fastig-

hetsregistret eller när förutsättningar för anteckning konstaterats föreligga, men en anteck-
ning inte är behövlig.

Lantmäteriverket ska underrätta den myndighet som har utfärdat inlösningstillståndet
om att inlösningen har avslutats och, när det är fråga om inlösen enligt 3 § 2 punkten, ge-
nom bevislig delgivning meddela fastighetsägaren eller rättsinnehavaren detta.

55 §
De rättsverkningar av en inlösning som avses i 3 § träder i kraft när inlösningen har av-

slutats.
Om äganderätt har förvärvats genom inlösen, är egendomen fri från alla rättigheter som

har belastat den, med undantag av de rättigheter som med stöd av 22 § 1 mom. har bibe-
hållits genom inlösningsbeslutet. Egendom som förvärvats genom inlösen för allmänt be-
hov är så länge den används för ett sådant ändamål fri även från allmänna och kommunala
skatter och gravationer.

Om äganderätt inte har förvärvats genom inlösen, förändras rättigheterna endast på det
sätt som anges i inlösningsbeslutet.

79 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

När regionförvaltningsverkets meddelande om fördelningen av ersättningen har inkom-
mit ska inskrivningsmyndigheten utan dröjsmål vidta åtgärder för att göra behövliga an-
teckningar i lagfarts- och inteckningsregistret.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 19 november 2021
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