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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
bestämmelser som syftar till bättre uppdatering av ägar-
uppgifter om fastigheter 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås ändringar i lagen 
om lagfarts- och inteckningsregister, befolk-
ningsdatalagen samt lagen om offentlighet 
och sekretess i fråga om beskattningsuppgif-
ter. Syftet med de föreslagna ändringarna är 
att skapa bättre förutsättningar för uppdate-
ring av lagfarts- och inteckningsregistret. De 
åtkomstuppgifter som grundar sig på köp-
vittnenas meddelanden blir offentliga betyd-
ligt snabbare än vad som är fallet i dag när 
elektroniska blanketter tas i bruk och myn-
digheternas inbördes kommunikation blir 

smidigare. Kontakten till dödsbon förbättras 
genom att skatteförvaltningens uppgifter om 
kontaktpersonerna registreras i befolknings-
datasystemet. På så sätt kan uppgifternas fö-
ras vidare till bland annat lagfarts- och in-
teckningsregistret. 

Den föreslagna lagarna avses träda i kraft 
cirka ett halvt år efter det att de har antagits 
och blivit stadfästa. Bestämmelserna om 
köpvittnenas meddelanden sätts dock enligt 
förslaget i kraft vid en senare tidpunkt genom 
förordning av statsrådet. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändringar 

1.1. Dödsboens kontaktinformation 

Fastighetsdatasystemet har ansetts brista i 
att ägaruppgifterna inte till alla delar är till-
räckligt aktuella. Även om lagfartstiderna till 
följd av den nya jordabalken (540/1995) har 
blivit betydligt kortare, förekommer det 
dröjsmål framför allt vid registreringen av 
familje- och arvsrättsliga förvärv. Ett särskilt 
problem utgör de oskiftade dödsboen. I prak-
tiken är det vanligt att oskiftade dödsbon be-
håller besittningen av fastigheter i långa ti-
der, ofta i tiotals år. 

Det är nödvändigt att få tag på fastighets-
ägare bland annat i samband fastighetsför-
rättningar och vid beviljande av bygglov, ef-
tersom dessa åtgärder kräver hörande av par-
ter och grannar. Ägaruppgifterna behövs 
också för planläggningen. För tillfället finns 
det i praktiken inget enkelt och tillförlitligt 
sätt att skaffa uppgifter om dödsboens före-
trädare. 

När man överväger åtgärder för att förbätt-
ra sakinnehållet i lagfarts- och inteckningsre-
gistret bör man beakta såväl effektivitetssyn-
punkter som det besvär och de kostnader som 
orsakas fastighetsägare och dödsbon. Att för-
korta lagfartstiden vore inte en särskilt effek-
tiv åtgärd, eftersom familje- och arvsrättsliga 
förvärv inte beskattas med överlåtelseskatt. I 
samband med andra överlåtelser fungerar ho-
tet om höjd skatt som ett incitament för att 
iaktta lagfartstiden. I oskiftade dödsbon har 
det inte ens skett ett ägarbyte vid vilket lag-
fartsskyldigheten skulle kunna knytas. En 
förpliktelse att ansöka om förtydligande lag-
fart bara för att offentliggöra delägarna i ett 
dödsbo vore ett oskäligt och, eftersom sank-
tioner saknas, också ett ineffektivt krav. 

Därför är det ändamålsenligt att ägarupp-
gifternas tillgänglighet förbättras genom ut-
nyttjande av redan befintliga myndighetsåt-
gärder och register. Ett sådant register finns 
dock inte där dödsboens delägare eller före-
trädare direkt skulle nämnas. Ett register bil-

das inte ens av uppgifterna om de dödsbon 
för vilkas del magistraten har fastställt del-
ägarförteckning. Den enda uppgiftskällan är i 
praktiken skatteförvaltningens register över 
skattskyldiga. 

Skatteförvaltningens uppgifter baserar sig i 
första hand på bouppteckningen efter den av-
lidne. I bouppteckningsinstrumentet skall an-
tecknas uppgifter om den kontaktperson som 
skattemyndigheten exempelvis kan sända be-
gäran om utredning och meddelanden till. 
Senare kan skattemyndigheterna få aktuell 
kontaktinformation till exempel i samband 
med fastighetsbeskattningen. 

Skatteförvaltningens uppgifter baserar sig 
således på den skattskyldiges egna medde-
landen. Som kontaktperson uppges i allmän-
het någon av delägarna i boet, men kontakt-
personen kan också vara en utomstående som 
inte alls företräder boet i rättslig mening. 
Skatteförvaltningens uppgifter är inte helt ut-
tömmande. I dag har en kontaktperson upp-
getts för cirka tre fjärdedelar av dödsboen. I 
skatteförvaltningens register stryker man 
dessutom rätt fort uppgifterna om sådana bon 
som inte är skattskyldiga, med andra ord så-
dana som inte idkar näring eller till vilka det 
inte hör fast egendom. Uppgifterna om ett 
dödsbo finns inte heller registrerade, om den 
fastighet som hör till dödsboet är i den efter-
levande makens besittning. Orsaken till detta 
är att den som är skyldig att betala fastighets-
skatt i ett sådant fall inte är dödsboet utan 
den efterlevande maken som fortfarande är 
fastighetens ägare i privaträttslig mening. 

Skatteförvaltningens register har bildats 
med tanke på beskattningens informations-
behov. Kontaktuppgifterna om dödsboen kan 
i fråga om tillförlitlighet inte jämställas med 
lagfartsuppgifterna och inte ens med de åt-
komstuppgifter som grundar sig på köpvitt-
nenas meddelanden. Trots detta vore skatte-
förvaltningens uppgifter en väsentlig förbätt-
ring jämfört med nuläget. För myndigheterna 
är det nämligen av största vikt att få kontakt 
med de personer som sköter dödsboens ären-
den. Genom dem kan man få information om 
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boens delägare och om vem som för talan för 
boens räkning. 

Till det grundläggande registersystemet hör 
förutom de register som förs över fastigheter 
även sådana register som förs i fråga om be-
folkningen och sammanslutningar. Varje för-
valtningsområde för register över uppgifter 
som har samband med det egna området och 
lämnar ut uppgifter för andra myndigheters 
bruk. I befolkningsdatasystemet finns uppgif-
ter om avlidna personer och adressuppgifter 
förs också i allmänhet in systemet. Uppgif-
terna om ett dödsbos kontaktperson och den-
nes adress kan i sak jämställas med adress-
uppgifter. Skatteförvaltningens register kan 
enligt lag också i dag användas för att kon-
trollera uppgifterna i befolkningsdatasyste-
met. Också dödsboens kontaktuppgifter före-
slås bli överförda från skatteförvaltningen till 
befolkningsdatasystemet för registrering. I 
skattemyndigheternas register finns för cirka 
150 000 dödsbons del uppgifter om ett om-
bud. 

Dödsboens kontaktinformation behövs 
mest i ärenden som gäller fastigheter. Av 
skatteförvaltningens filer framgår dock inte 
direkt vilka dödsbon som har fast egendom. 
Dessutom kan dödsboens kontaktinformation 
behövas också för andra ändamål, exempel-
vis i ärenden som gäller bankkonton och för-
säkringar. Enligt förslaget antecknas ett 
dödsbos kontaktinformation i befolkningsda-
tasystemet oberoende av vilket slags egen-
dom som hör till boet. Dödsboens kontaktin-
formation överförs enligt förslaget från be-
folkningsdatasystemet till fastighetsdatasy-
stemet på samma sätt som uppgifterna om 
andra rättsinnehavare. 

Myndigheterna och andra som är i behov 
av uppgifter kan i så fall hämta kontaktupp-
gifter om dödsboen antingen direkt i befolk-
ningsdatasystemet eller för fastigheternas del 
också i lagfarts- och inteckningsregistret. 
 
1.2. Köpvittnets meddelanden 

Enligt 7 kap. 5 § i jordabalken får i lag-
farts- och inteckningsregistret redan före lag-
fartsansökan antecknas uppgifter om fastig-
hetsöverlåtelser och andra förvärv. Registre-
ringen av åtkomstuppgifter möjliggörs av att 
köp och andra överlåtelser av fastigheter 

skall ske enligt vissa formföreskrifter och i 
närvaro av ett offentligt köpvittne. Till köp-
vittnets uppgifter hör att sätta upp ett medde-
lande från köpvittnet och tillställa lantmäte-
ribyrån och kommunen meddelandet. Efter 
det att uppgifterna om fastighetens eller det 
outbrutna områdets läge har kontrollerats och 
uppgifterna om överlåtelsen har antecknats i 
köpeskillingsregistret skall uppgifterna sän-
das på elektronisk väg till lagfarts- och in-
teckningsregistret. Via köpeskillingsregistret 
överförs uppgifterna om fastighetsöverlåtel-
ser också till skatteförvaltningen. 

Det nuvarande systemet fyller sin huvud-
sakliga uppgift. De faktiska äganderättsför-
hållandena i fråga om fastigheter blir offent-
liga och fastighetsvärderingen sker utifrån ett 
omfattande köpeskillingsmaterial. Informa-
tionsflödet är dock så långsamt att ansökan 
om lagfart i de flesta fallen har hunnit göras 
innan åtkomstuppgiften har antecknats i lag-
farts- och inteckningsregistret. Av dessa or-
saker kan inte åtkomstuppgifterna användas 
på ett effektivt sätt för att kontrollera äkthe-
ten av köpebrevet eller att köpebrevet satts 
upp med köpvittnets medverkan. Vid köp av 
outbrutna områden har dröjsmålen lett till att 
tingsrätterna varit tvungna att separat begära 
beteckning för det outbrutna området. På 
grund av fel i åtkomstuppgifterna används 
uppgifterna i fråga inte längre som basupp-
gifter vid inskrivning av ansökan om lagfart. 

För att åtkomstuppgifterna skall kunna ut-
nyttjas på bästa möjliga sätt, måste informa-
tionsflödet bli snabbare och uppgifterna till-
förlitligare. Detta kan ske, om man utvecklar 
de elektroniska metoderna. Enligt förslaget 
skall köpvittnenas meddelanden alltid göras 
på en elektronisk blankett. Blanketten skall 
fyllas i senast den vardag som följer efter det 
att köpet har bestyrkts, medan meddelandet 
enligt gällande bestämmelser skall sändas 
inom sju dagar efter bestyrkandet. Blanketten 
avses bli utformad så att den är interaktiv och 
att fastigheternas och personernas identifie-
rings- och adressuppgifter kan hämtas ur oli-
ka informationssystem i ett och samma förfa-
rande. På detta sätt kan man minska på både 
antalet fel och köpvittnets arbete. 

Den elektroniska blanketten för bestyrkan-
de av köp skall enligt förslaget sändas bara 
till ett ställe. Olika myndigheter, justitiemini-
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steriet i egenskap av registeransvarig för lag-
farts- och inteckningsregistret, lantmäterivä-
sendet i egenskap av registeransvarig för fas-
tighetsregistret och köpeskillingsregistret 
samt kommunerna såsom innehavare av för-
köpsrätt och på stadsplaneområde också i 
egenskap av registeransvariga för fastighets-
registret, kan enligt förslaget få den informa-
tion de behöver i elektronisk form direkt till 
sina egna system. Skattemyndigheterna och 
befolkningsbokförvaltningen kan antingen 
hämta överlåtelseuppgifterna om fastigheter 
direkt ur meddelandena eller fortsätta med att 
följa det nuvarande förfarandet i vilket över-
låtelseuppgifterna tillsammans med uppgif-
terna om fastighetens värde och byggnader 
överförs från köpeskillingsregistret. 

Överföringen av information på detta sätt 
sker mycket snabbare och man behöver inte 
längre registrera uppgifterna för hand. Det 
nya systemet leder till att åtkomstuppgifterna 
finns i lagfarts- och inteckningsregistret re-
dan den vardag som följer på köpslutsdagen 
och man har således tillgång till dem när lag-
fart skall beviljas. Också kommunerna får in-
formationen i snabbare ordning än vad som 
är fallet i dag, vilket är av betydelse med tan-
ke på den korta tid som reserverats för ut-
övande av förköpsrätt. 

Vid övervägning av vilken myndighet som 
skall ha hand om handläggningen av köpvitt-
nesmeddelandena, är det lantmäteriväsendet 
och justitieministeriet som kommer på fråga. 
Dessa alternativ skiljer sig inte i fråga om 
kostnaderna för att bygga upp och använda 
systemet och inte heller i fråga om hur snabbt 
reformen kan genomföras. För lantmäterivä-
sendet talar att också det nuvarande systemet 
sker via det. Dessutom finns de största bris-
terna i praktiken i de uppgifter som behövs 
för köpeskillingsregistret. I förslaget har man 
dock stannat för att uppgiften lämpar sig bäst 
för justitieministeriet. Åtkomstuppgifterna är 
en del av lagfarts- och inteckningsregistret 
och den elektroniska blanketten baseras i för-
sta hand på uppgifterna i lagfarts- och in-
teckningsregistret. Uppbyggnaden av syste-
met kan stödjas på ett ärendehanteringssy-
stem som tas i bruk vid justitieministeriet. Ett 
system av det slag som föreslås kan utnyttjas 
också i fortsättningen vid utbyggnad av de 
elektroniska kommunikationsmöjligheterna 

för ansökan om inskrivning och vid fastig-
hetsköp. 
 
1.3. Elektroniska ansökningar 

I inskrivningsärenden har det i princip varit 
möjligt att göra elektroniska ansökningar re-
dan i över tio års tid. Nuvarande bestämmel-
ser finns i lagen om elektronisk kommunika-
tion i myndigheternas verksamhet (13/2003), 
vars tillämpningsområde också omfattar 
ärenden som behandlas vid domstol. I prakti-
ken har det varit mycket ovanligt med elek-
troniska meddelanden i inskrivningsärenden. 
Orsaken till detta är att man i allmänhet vill 
sköta sina ärenden personligen och att man 
trots allt är skyldig att förete skriftliga bila-
gor, såsom köpebrevet i original och kvittot 
på betald överlåtelseskatt. Också det faktum 
att de elektroniska metoderna är outvecklade 
har påverkat saken. I inskrivningsärenden har 
tingsrätterna haft beredskap att ta emot an-
sökningar bara per telefax och elektronisk 
post. 

För att den elektroniska kommunikationen 
skall vara ett genuint alternativ också i in-
skrivningsärenden, behövs avsevärda änd-
ringar i lagstiftningen och datatekniken. Så-
dana ändringar planeras i en av justitiemini-
steriet tillsatt kommission. Den elektroniska 
kommunikationens och fastighetsomsätt-
ningens förutsättningar bör också granskas 
som en helhet. Med små justeringar i den 
lagstiftning som reglerar ansökningssättet 
kan man knappast öka den elektroniska 
kommunikationen på detta område. 

Med bestämmelser på förordningsnivå kan 
man dock klarlägga frågan om registrering av 
anhängiggörandet av an ansökan, vilken i 
praktiken har betraktats som problematisk. 
Om ansökan har tillställts inskrivningsmyn-
digheten efter utgången av verkets öppettid, 
skall i ansökningsuppgifterna, enligt den be-
stämmelse som enligt förslaget fogas till för-
ordningen om lagfarts- och inteckningsregis-
ter (960/1996), förutom dagen för anhän-
giggörande även antecknas den dag då ansö-
kan antecknats i lagfarts- och inteckningsre-
gistret. Behovet av en anteckning om vardera 
tidpunkten är förknippat med att den tidpunkt 
vid vilken rättsverkan inträder varierar i olika 
inskrivningsärenden. Det avgörande med 
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tanke på företrädesordningen mellan ansök-
ningarna är dagen för inträde av anhängighet. 
Enligt den dagen bestäms bland annat in-
teckningarnas företrädesordning. En rättig-
hets varaktighet kan också bestämmas enligt 
tidpunkten för inträde av inskrivningsansö-
kans anhängighet då en fastighet eller en del 
av en fastighet överlåtits till två parter. När 
det gäller en anteckning om förlust av be-
stämmanderätt till följd av ett insolvensförfa-
rande är åter den faktiska tidpunkten för an-
teckningen avgörande, eftersom rättsverk-
ningarna grundar sig på när tredje man anses 
ha fått kännedom om begränsningarna. 

Om tidpunkten vid vilken en ansökan blir 
anhängig föreskrivs i 6 kap. 3 § i jordabal-
ken. Enligt bestämmelsen i fråga blir ett in-
skrivningsärende anhängigt när ansökan har 
tillställts den behöriga inskrivningsmyndig-
heten. Någon bestämmelse om att ansökan 
bara skulle kunna göras under tjänstetid finns 
inte. Som den tidpunkt vid vilken ansökan 
blivit anhängig skall antecknas ansökans an-
komsttidpunkt också då ansökan kommit 
fram utanför ämbetsverkets öppettid, exem-
pelvis på en helgdag. Antecknandet av två 
tidpunkter orsakar inte något extra besvär ef-
tersom den faktiska ankomsttidpunkten an-
tecknas på datateknisk väg. 
 
2.  Proposit ionens ekonomiska och 

organisatoriska verkningar 

Ett dödsbos kontaktinformation 

För att kontaktinformationen om dödsbon 
skall kunna överföras från skatteförvaltning-
en till befolkningsdatasystemet krävs det 
ändringar både i skatteförvaltningens och Be-
folkningsregistercentralens programvara. 
Kostnaderna för att bygga ut systemen är av 
engångsnatur och uppskattas till sammanlagt 
klart mindre än 100 000 euro. Största delen 
av kostnaderna hänför sig till de ändringar 
som behövs i befolkningsregistercentralens 
applikationsprogram, medan skatteförvalt-
ningens andel torde stanna vid några tusen 
euro. Startkostnaderna hör till förvaltnings-
områdets verksamhetsutgifter. Den förbin-
delse som byggs upp mellan systemen kan i 
framtiden utnyttjas också för kontroll av be-
folkningsuppgifterna i övrigt. 

Informationsöverföringen orsakar också 
fortlöpande kostnader av storleksordningen 
tusen euro per överföring. Kostnadernas stor-
lek beror på överföringssystemet och på 
överföringsfrekvensen. Dessa kostnader ut-
görs av skatteförvaltningens avgifter för 
överföring av information och av kostnader-
na för åtgärder som vidtas i befolkningsdata-
systemet. 

Skatteförvaltningen debiterar avgifter en-
ligt den avgiftstabell för prestationer som 
Skattestyrelsens informationstjänst följer. 
Tabellen grundar sig på finansministeriets 
förordning om skatteförvaltningens avgifts-
belagda prestationer (1106/2003) som utfär-
dats med stöd av lagen (150/1992) och för-
ordningen (211/1992) om grunderna för av-
gifter till staten. För befolkningdatatjänster 
debiteras likaså avgifter enligt de grunder 
som bestäms i lagen om grunderna för avgif-
ter till staten. Avgifterna kan debiteras både 
för en enskilds begäran om information och 
av offentliga samfund. 

Överföringen av information från befolk-
ningsdatasystemet till lagfarts- och inteck-
ningsregistret kan ske på samma sätt som 
överföringen av befolkningsdata i allmänhet. 

Det är de som behöver dödsboens kontakt-
information som får den ekonomiska nyttan 
av att informationen registreras. Då uppgif-
terna finns tillgängliga direkt i register som 
förs med hjälp av automatisk databehandling, 
kan man undvika en hel del av det utred-
ningsarbete som för närvarande behövs om 
man vill få kontakt med dödsbon. Samtidigt 
kan olika processer påskyndas. Den största 
nyttan uppstår för de myndigheter som verk-
ställer lantmäteriförrättningar och för kom-
munerna. Att kontaktinformationen blir till-
gängligare är också till hjälp för enskilda 
medborgare i bland annat bygglovsärenden. 
 
Elektroniska meddelanden från köpvittnen 

Ibruktagandet av elektroniska meddelanden 
kan effektivera förfarandet i fråga om köp-
vittnenas meddelanden och överföringen och 
behandlingen vid olika myndigheter av de 
uppgifter som meddelas. Det finns olika sätt 
att genomföra detta tekniskt. 

I sin enklaste form skulle en reform av för-
farandet bara innebära en övergång från brev 
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till elektronisk post. Då vore man dock 
tvungen att manuellt överföra uppgifterna till 
det mottagande systemet för fortsatt behand-
ling. Nyttan med en reform av det slaget vore 
mycket liten. 

Det är ändamålsenligt att utnyttja moderna 
metoder, vilket betyder en på en bläddrare 
baserad, genuint interaktiv ärendehanter-
ingsmetod där den elektroniska blankett som 
köpvittnena använder fylls i med möjligast 
mycket information från fastighetsdata- och 
befolkningsdatasystemen och där informa-
tionen sedan ses över i fråga om form och 
logik. Uppgifterna i blanketten kan överföras 
elektroniskt till lagfarts- och inteckningsre-
gistret och till lantmäteriväsendets köpeskil-
lingsregister. Likaså kan uppgifterna skickas 
direkt i elektronisk form också till de regis-
teransvariga för fastighetsregistret, kommu-
nerna och magistraterna. Kostnaderna för att 
bygga upp ett avancerat ärendehanteringssy-
stem är en aning högre än kostnaderna för ett 
sådant system som inte bygger på interaktivi-
tet mellan systemen. Det senare alternativet 
skulle dock i de olika stadierna kräva mera 
manuellt arbete och översyn, varvid total-
kostnaderna för systemet å ena sidan skulle 
bli högre och uppgifternas kvalitet å andra 
sidan inte skulle kunna höjas i någon bety-
dande grad. 

Konsekvensbedömningen nedan är beräk-
nad för ett interaktivt ärendehanteringssy-
stem. Kostnaderna för att bygga upp syste-
met har uppskattats till cirka 300 000 euro, 
om man låter utomstående konsulter utföra 
arbetet. Dessutom kräver uppbyggnaden av 
delar av datasystemet en betydande insats 
från justitieministeriets och lantmäteriväsen-
dets sida. Justitieministeriets andel av tjäns-
tearbetet uppskattas till 400 dagsverken och 
lantmäteriväsendets till cirka 80. Justitiemi-
nisteriet får en del nya uppgifter som gäller 
förvaltningen av systemet, men dessa kan 
skötas utan att ny personal behöver anlitas. I 
kostnaderna bör man också beakta de utgifter 
som utbildning samt underhåll och utbygg-
nad av systemet medför. 

Genom utbyggnad av systemet eftersträvas 
aktuellare och kvalitativt bättre uppgifter om 
fastighetsöverlåtelser. Lagfarts- och inteck-
ningsregistret är en del av fastighetsdatasy-
stemet. I lagen om ett fastighetsdatasystem 

och anslutande informationstjänster 
(453/2002) föreskrivs om avgifterna för fas-
tighetsdatasystemets informationstjänster och 
fördelningen av inkomsterna av fastighetsda-
tasystemets prestationer mellan de myndig-
heter som sköter systemet. Inkomsterna kan 
användas för att täcka kostnaderna för ut-
veckling av fastighetsdatasystemet och andra 
åtgärder i enlighet med i jord- och skogs-
bruksministeriets förordning om fördelning 
av inkomsterna av fastighetsdatasystemet 
(278/2004) närmare föreskrivna fördelnings-
grunder. Meningen är att kostnaderna för 
uppbyggnaden av de datasystem som krävs 
för förmedling av köpvittnenas meddelanden 
skall finansieras med inkomsterna av fastig-
hetsdatasystemets informationstjänster. 

Utnyttjandet av datasystemen och minsk-
ningen av det manuella arbetet skapar både 
direkt och indirekt ekonomisk nytta. De 
största direkta ekonomiska inbesparingarna 
kan ske vid lantmäteribyråerna, där registre-
ringsarbetet minskar till och med till hälften 
av det nuvarande. Arbetsinbesparingen be-
räknas till 15 årsverken, för vilka den årliga 
kostnaden grovt beräknat är 750 000 euro. En 
mindre men dock betydande minskning av 
den manuella arbetsmängden sker också hos 
köpvittnen och tingsrätter. En uppbyggnad av 
ärendehanteringssystemet är således ända-
målsenlig redan med hänsyn till de direkta 
kostnaderna och inbesparingarna. En viktig 
faktor att beakta är dessutom att ett interak-
tivt ärendehanteringssystem främjar uppgif-
ternas kvalitet, minskar behovet av rättelser 
och påskyndar informationen förutom till 
lagfarts- och inteckningsregistret även till 
alla myndigheter som behöver fastigheternas 
ägaruppgifter i sin verksamhet. Ett elektro-
niskt, på identifiering baserat anmälningssy-
stem är dessutom ägnat att minska möjlighe-
terna för missbruk vid ansökan om lagfart. 

Som köpvittnen verkar vid sidan av olika 
myndigheter ett större antal köpvittnen som 
utsetts av tingsrätterna. Förordnanden har 
getts bland annat till bankfunktionärer, fas-
tighetsförmedlare och advokater. Till köp-
vittnets uppgifter hör redan i dag att på begä-
ran av en klient kontrollera de aktuella upp-
gifterna om en fastighet, vilket förutsätter en 
teknisk förbindelse till lagfarts- och inteck-
ningsregistret. Också annars kan man i dag 
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förutsätta att myndigheterna och de personer 
som sköter en offentlig uppgift har tillräckli-
ga förutsättningar för att kommunicera på 
elektronisk väg. Ibruktagandet av systemet 
har inga större verkningar för vem som kan 
verka som köpvittne. Eftersom det i fortsätt-
ningen oundgängligen krävs att köpvittnet 
fyller i elektroniska blanketter är det dock 
möjligt att inte alla nuvarande köpvittnen 
kommer att kunna fortsätta i sin uppgift. 
 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Justitieministeriet tillsatte vid utgången av 
mars 2004 en kommission för att utreda frå-
gor förknippade med utbyggnaden av in-
skrivningssystemet för fastigheter. Kommis-
sionens första uppgift var att utreda huruvida 
ägaruppgifterna om fastigheter kunde fås 

tidsenligare om man inhämtar uppgifter som 
finns tillgängliga i olika myndigheters regis-
ter, och huruvida överföringen av åtkomst-
uppgifter kunde påskyndas. Denna proposi-
tion grundar sig på det förslag som kommis-
sionen lade fram i december 2004. 

Kommissionens betänkande har varit på 
remiss hos sammanlagt 15 myndigheter och 
organisationer. Ett sammandrag av remissva-
ren har utarbetats vid justitieministeriet. 

Remissinstanserna förhöll sig positivt till 
förslaget. Det var bara mantalsskrivarnas fö-
reträdare som var av den åsikten att det vore 
bäst att se över behandlingen av dödsboens 
kontaktuppgifter först vid en totalreform av 
ärvdabalken eller befolkningsdatalagen 
(507/1993). Vissa smärre ändringar har gjorts 
i propositionen med anledning av remissva-
ren. 

 
 
 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslag 

1.1. Lagen om lagfarts- och intecknings-
register 

21 §. Lagfarts- och inteckningsregistrets 
huvudsakliga sakinnehåll baserar sig på an-
sökningarna om lagfart, inteckning och in-
skrivning av en särskild rättighet och de 
tingsrättsbeslut som meddelats i fråga om 
dem. Av stor betydelse är också de inskriv-
ningar som gäller utsökning, konkurs och 
annan motsvarande begränsning av förfogan-
derätten samt lagfäst panträtt, vilka grundar 
sig på myndigheternas meddelanden. Till 
lagfarts- och inteckningsregistret överförs 
dessutom och i registret kan med datateknis-
ka medel behandlas uppgifter som kommer 
från flera andra myndighetsregister. 

Enligt paragrafens 1 mom. baserar sig lag-
farts- och inteckningsregistrets uppgifter om 
fastighetsindelningen på det fastighetsregis-
ter som avses i fastighetsregisterlagen 
(392/1985). Uppgifterna om ändringar i fas-
tighetsregistret överförs dagligen till lagfarts- 

och inteckningsregistret med hjälp av dagens 
teknik. Enligt förslaget förtydligas momentet 
så att också behövliga uppgifter om outbrut-
na områden skall överlåtas avgiftsfritt ur fas-
tighetsregistret. Som outbrutna områden be-
handlas i fastighetsregistret också separat 
överlåtna andelar i samfällda områden. 

Enligt paragrafens nuvarande 2 mom. kan 
till lagfarts- och inteckningsregistret, genom 
justitieministeriets beslut, för upprätthållande 
av registret från befolkningsdatasystemet 
överföras identifieringsuppgifter om personer 
samt uppgifter om begränsningar i personers 
behörighet. Motsvarande uppgifter kan över-
föras också från handelsregistret och de övri-
ga register som förs över sammanslutningar 
och stiftelser samt från företagsintecknings-
registret. 

I paragrafen föreslås preciseringar som 
gäller både det ändamål för vilket uppgifter 
får överlåtas, sättet att överföra uppgifter och 
vilka register som uppgifter kan överföras 
från. Enligt förslaget utvidgas tillämpnings-
området så att uppgifter, förutom för upprätt-
hållande av registret, får överlåtas också för 
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informationstjänsten samt för behandlingen 
av inskrivningsärenden. Meningen är att de 
uppgifter som kommit från andra register får 
överlåtas vidare som en del av den normala 
informationstjänsten. Exempelvis adressupp-
gifter och kontaktuppgifter om dödsbon vilka 
kommit från Befolkningsregistercentralen 
skall på begäran kunna antecknas på lag-
fartsbevis och också kunna överföras med 
hjälp av teknisk anslutning till en lantmäteri-
byrå, en kommun eller till och med en bank 
som fått behörigt tillstånd. I förslaget nämns 
uttryckligen att uppgifterna också kan be-
handlas vid beslut om inskrivning, fastän 
uppgifterna i fråga inte förs in i registret. En-
ligt den föreslagna bestämmelsen överförs 
uppgifterna på elektronisk väg, men i övrigt 
anges inte hur uppgifterna skall överföras. 
Frågan om huruvida uppgifterna överförs så 
att de blir en del av lagfarts- och intecknings-
registret eller om de bara kan utnyttjas i sy-
stemet bör bero på vilket slags registerupp-
gifter det gäller och vilken informationstek-
nik som utnyttjas i varje enskilt fall. 

Förslaget gäller identifierings- och kon-
taktuppgifter om personer och sammanslut-
ningar och uppgifter om rättsinnehavares 
handlingsbehörighet, behörighet och företrä-
dare. Identifieringsuppgifterna är rättsinne-
havarens namn, personbeteckning eller före-
tags- och organisationsnummer samt dödstid, 
och kontaktuppgifterna är förutom adress-
uppgifter även uppgifter om ett dödsbos kon-
taktperson. Uppgifterna om handlingsbehö-
righet avser intressebevakning eller insol-
vensförfaranden. Uppgifter som gäller behö-
righet och företrädare behövs åter då man ut-
reder rättshandlingar som företagits för en 
sammanslutnings räkning. Den nödvändiga 
förutsättningen för sökning och sammanfö-
ring av uppgifter är att riktiga personbeteck-
ningar och företags- och organisationsnum-
mer har antecknats i registren. Särskilt för 
sammanslutningarnas del är det vanligt att de 
gamla lagfartsuppgifterna är bristfälliga. 

I bestämmelserna beaktas de ändringar som 
genomförts i registerlagstiftningen i övrigt. 
Företags- och organisationsdatasystemet 
samt registret över konkurs- och företagssa-
neringsärenden nämns uttryckligen i försla-
get. På basis av uppgifter som överförts på 
elektronisk väg från registret över konkurs- 

och företagssaneringsärenden kan man i en-
lighet med förslaget anteckna begränsningar i 
rätten att förfoga över fastigheter som är re-
gistrerade i en konkursgäldenärs namn utan 
att behöva vänta på boförvaltarens medde-
lande. Enligt bestämmelsen kan uppgifter i 
fortsättningen överföras också från sådana av 
myndigheterna förda register som innehåller 
uppgifter om rätten att förfoga över fastighe-
ter. Ett sådant register är bland annat utsök-
ningens datasystem genom vilket man kan få 
uppgifter om utmätning av fastigheter. 

Bestämmelsen i fråga gäller bara utläm-
nande av uppgifter till inskrivningsmyndig-
heterna eller till justitieministeriet i egenskap 
av registeransvarig för lagfarts- och inteck-
ningsregister. Om utlämnande av uppgifter ur 
lagfarts- och inteckningsregistret till andra än 
dem föreskrivs enligt 7 kap. 2 § i jordabalken 
genom förordning. I förordningen om lag-
farts- och inteckningsregister (960/1996) an-
ges i detalj vilka uppgifter som antecknas i 
de bevis som utfärdas. Ett tillstånd att lämna 
ut uppgifter genom teknisk anslutning förut-
sätter ett godtagbart ändamål. Genom teknisk 
anslutning får man bara lämna ut uppgifter 
som motsvarar uppgifterna i lagfarts- och 
gravationsbevis. Adressuppgifter lämnas inte 
ut om den vars adress och motsvarande upp-
gifter magistraten förordnat att inte skall 
lämnas ut till andra än myndigheterna i en-
lighet med 25 § 4 mom. i befolkningsdatala-
gen. 

Paragrafens 3 mom. gäller utlämnande av 
åtkomstuppgifter. Köpvittnets meddelanden 
tillställs i dag på i den allmänna motivering-
en beskrivet sätt lantmäteribyrån som efter 
att ha kontrollerat uppgifterna om överlåtel-
seobjektet sänder åtkomstuppgifterna vidare 
för anteckning i lagfarts- och inteckningsre-
gistret. Enligt förslaget förenklas systemet så 
att uppgifterna antecknas med maskinkod di-
rekt på grundval av köpvittnenas meddelan-
den. Närmare bestämmelser om innehållet i 
köpvittnenas meddelanden och sättet att sän-
da dem samt om utlämnande av uppgifter ut-
fördas genom förordning av statsrådet. 
 
1.2. Befolkningsdatalagen 

4 a §. Dödsbouppgifter som registreras i 
befolkningsdatasystemet. Till befolkningsda-



 RP 75/2005 rd  
  
    

 

10

talagens 2 kap. som gäller uppgifterna i be-
folkningsdatasystemet fogas enligt förslaget 
en ny 4 a § med bestämmelser om registre-
ring av kontaktuppgifter om dödsbon.  

Enligt paragrafens 1 mom. skall som kon-
taktuppgifter för ett dödsbo i anslutning till 
uppgifterna om den avlidne registreras döds-
boets företrädares eller någon annan kontakt-
persons namn, personbeteckning eller före-
tags- och organisationsnummer samt adress, 
så som de har uppgetts för beskattningen. 
Uppgifterna överförs på elektronisk väg från 
skatteförvaltningens register, och Befolk-
ningsregistercentralen sammanför dem med 
uppgifterna om den avlidne. Befolkningsre-
gistercentralen kan med hjälp av person-
beteckningen vid behov också kontrollera 
och uppdatera uppgifterna om kontaktperso-
nens adress eller namnändring. Har person-
beteckningen inte registrerats i beskattarens 
datasystem, kan Befolkningsregistercentralen 
vid behov också ombesörja identifieringen av 
en kontaktperson på basis av namn och 
adress och foga en personbeteckning som ut-
retts på detta sätt till dödsboets kontaktupp-
gifter. 

När kontaktuppgifterna om ett dödsbo 
lämnas ut skall de allmänna bestämmelserna 
i befolkningsdatalagen tillämpas. Till statliga 
och kommunala myndigheter utlämnas enligt 
lagens 26 § de uppgifter dessa behöver för 
skötseln av sina åligganden. Sådana myndig-
heter är bland annat lantmäteribyråerna när 
det gäller fastighetsbildning eller tvångsin-
lösning, vägförvaltningen som svarar för pla-
nering och byggande av vägar och kommu-
nerna när det gäller markanvändning, byg-
gande och jordmaterialfrågor. Också kom-
munernas miljövårdsmyndigheter och andra 
miljöförvaltningsmyndigheter behöver 
adress- och kontaktuppgifterna i befolknings-
registret. Med stöd av 27 § lämnas uppgifter 
ut till företag och enskilda personer förutsatt 
att de behöver uppgifterna för att göra sina 
rättigheter gällande och fullgöra sina skyl-
digheter. När mottagaren av uppgifter har rätt 
att behandla uppgifterna i fråga enligt per-
sonuppgiftslagen (523/1999), kan uppgifter-
na lämnas ut också med hjälp av teknisk an-
slutning. De företag som redan i dag får upp-
gifter om sina kunder på elektronisk väg från 
befolkningsdatasystemet kan således också få 

uppgifter om dödsboens kontaktpersoner. 
Särskilda bestämmelser föreslås om utläm-
nande av uppgifter i befolkningsdatasystemet 
till den som ansvarar för lagfarts- och inteck-
ningsregistret och till inskrivningsmyndighe-
ten. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om ändring 
och bevaring av uppgifter. Meningen är att 
skatteförvaltningen skall överföra uppgifter-
na periodiskt på överenskommet sätt. Sättet 
att överföra uppgifter och överföringsfre-
kvensen anges inte uttryckligen, utan får bero 
på bland annat den tekniska utvecklingen och 
behovet. I början avser man dock förfara så 
att skatteförvaltningen överför uppgifter om 
alla dödsbon vid vissa tidpunkter i stället för 
att bara föra över ändringsuppgifter. Uppgif-
terna i befolkningsdatasystemet ersätts på så 
sätt med nya uppgifter. Förändrade kontakt-
uppgifter arkiveras inte utan utplånas ur sy-
stemet. Likaså utplånas omedelbart alla kon-
taktuppgifter till sådana dödsbon som det inte 
har funnits några uppgifter om i det material 
som skatteförvaltningen senast överfört till 
befolkningsdatasystemet. Kontaktuppgifterna 
till upplösta dödsbon bevaras inte. 

Det är skäl att understryka att registrering-
en av en kontaktperson för ett dödsbo inte 
innebär att personen i fråga skulle ha rätt att 
företa rättshandlingar för dödsboets räkning 
eller föra dödsboets talan i förhållande till 
myndigheterna. Rätten att företräda boet 
skall alltid utredas separat precis som i dag. I 
de intyg och bevis som utfärdas ur befolk-
nings- och fastighetsdatasystemen är det skäl 
att ange att det är fråga om kontaktuppgifter 
som kan jämföras med adressuppgifter och 
med hjälp av vilka dödsboet kan nås. För 
klarhetens skull konstateras i 3 mom. att kon-
taktuppgifterna om dödsbon inte har likadana 
rättsverkningar som de personuppgifter som 
avses i 6 § 1 mom. 

Befolkningsdatasystemet är ett personre-
gister på vilket personuppgiftslagen tillämpas 
som allmän författning. Om den registrerades 
rätt till insyn och om rätten att få uppgifter 
rättade föreskrivs i 26—30 § i personupp-
giftslagen. När ett dödsbos kontaktuppgifter 
lämnas ut bör man på behörigt sätt försäkra 
sig om att adresserna till personer om vilka 
magistraten enligt 25 § 4 mom. i befolk-
ningsdatalagen förordnat att uppgifter inte får 
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lämnas ut inte blir offentliga heller den vä-
gen. Skatteförvaltningen skall på motsvaran-
de sätt se till att de uppgifter tryggas vilka 
baserar sig på en till skattemyndigheten rik-
tad begäran som avses i 24 § 1 mom. 
31 punkten i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999). I övriga 
fall kan ett dödsbo eller en kontaktperson 
inte hindra kontaktuppgifter från att anteck-
nas i eller utlämnas från befolkningsdatasys-
temet. 
 
1.3. Lagen om offentlighet och sekretess 

i fråga om beskattningsuppgifter 

20 §. Utlämnande av uppgifter till vissa 
myndigheter. Enligt den nuvarande 3 punkten 
i paragrafen får skatteförvaltningen utan hin-
der av sekretesskyldigheten på begäran till 
myndigheter som avses i lagen om register-
förvaltningen (166/1996) lämna ut adress-
uppgifter jämte identifieringsuppgifter om 
den skattskyldige för kontroll av uppgifterna 
i befolkningsdatasystemet. Bestämmelsen 
ändras enligt förslaget så att där också nämns 
att kontaktuppgifter för dödsbon får överlåtas 
till befolkningsdatasystemet. Kontaktuppgif-
terna för ett dödsbos del är namnet på döds-
boets företrädare, exempelvis boutrednings-
mannen eller någon annan kontaktperson, 
dennes personbeteckning eller företags- och 
organisationsnummer samt adress. Kontakt-
personens kontaktuppgifter definieras således 
på samma sätt som i befolkningsdatalagen. 

I skatteförvaltningens register har man hit-
tills inte konsekvent fört in kontaktpersoner-
nas personbeteckningar. Det är dock befogat 
att använda personbeteckningar för att kon-
taktpersonerna skall kunna individualiseras 
på ett entydigt sätt. Personbeteckningarna 
skapar också möjligheter för att senare vid 
behov bygga in uppdaterings- och kontroll-
funktioner. Eventuella förbud att lämna ut 
uppgifter kan också beaktas bättre i informa-
tionstjänsten om individualiseringen sker 
med hjälp av en gemensam beteckning som 
används i alla system. En personbeteckning 
lämnas ut från befolkningsdatasystemet i en-
lighet med bestämmelserna i personuppgifts-
lagen och befolkningsdatalagen. 

Bestämmelsens lydelse ses över när det 
gäller uppgifternas överlåtelseändamål och 

överföringssätt. Uppgifter får lämnas ut för 
upprätthållande och överlåtelse av uppgifter-
na i befolkningsdatasystemet. 
 
2.  Närmare bestämmelser och 

föreskrifter 

Om köpvittnets uppgifter föreskrivs genom 
förordning i enlighet med 2 kap. 6 § i jorda-
balken. Köpvittnesförordningen (958/1996) 
innehåller bestämmelser om köpvittnets 
meddelanden och hur de tillställs olika myn-
digheter. Den elektroniska blankett som av-
ses i förslaget liksom effektiveringen av in-
formationsflödet kräver flera ändringar i för-
ordningen. I bilaga 2 till propositionen finns 
ett utkast till en statsrådsförordning om änd-
ring av köpvittnesförordningen. Dessutom 
ankommer det på justitieministeriet att fast-
ställa ett formulär för den nya blanketten. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter 
som skall antecknas i lagfarts- och inteck-
ningsregistret, om registerföringen samt om 
vilka uppgifter som lämnas ut finns i förord-
ningen om lagfarts- och inteckningsregister. 
På grund av de föreslagna lagändringarna fö-
reslås ändringar i förordningen i enlighet 
med utkastet till förordning i bilaga 3 till 
propositionen. 
 
3.  Ikraftträdande 

Bestämmelserna om utlämnande av uppgif-
ter i myndigheternas register föreslås träda i 
kraft cirka ett halvt år efter att lagarna har an-
tagits och blivit stadfästa. De bestämmelser 
som avses i detta sammanhang är 4 a § i be-
folkningsdatalagen, 20 § i lagen om offent-
lighet och sekretess i fråga om beskattnings-
uppgifter och 21 § 1 och 2 mom. i lagen om 
lagfarts- och inteckningsregister. Samtidigt 
skall behövliga bestämmelser på förord-
ningsnivå träda i kraft. 

Däremot är det inte då lagarna stadfästs än-
damålsenligt att slå fast tidpunkten för ikraft-
trädande av de ändringar som gäller köpvitt-
nenas meddelanden och den överföring av in-
formation som sker på grundval av dem. En-
ligt förslaget skall tidpunkten för ikraftträ-
dande av 21 § 3 mom. i lagen om lagfarts- 
och inteckningsregister bestämmas genom 
förordning av statsrådet. Detta förfarande är 
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av nöden för att säkerställa att de behövliga 
programmen kan bli färdiga i god tid och att 
man hinner bekanta sig med och lära sig an-
vända dem innan systemet tas i bruk. Ikraft-
trädandet av lagrummet i fråga bestäms i 
samband med att köpvittnesförordningen 

ändras. Systemet uppskattas vara klart för 
användning under den första hälften av år 
2006. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 

 
 
 
 

1. 
 

Lag 

om ändring av 21 § i lagen om lagfarts- och inteckningsregister 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 27 mars 1987 om lagfarts- och inteckningsregister (353/1987) 21 §, 

sådan den lyder i lag 547/1995, som följer: 
 

21 § 
Lagfarts- och inteckningsregistrets uppgif-

ter om fastighetsindelningen baserar sig på 
det fastighetsregister som avses i fastighets-
registerlagen (392/1985). Lagfarts- och in-
teckningsregisterföraren har rätt att för inrät-
tandet och upprätthållandet av lagfarts- och 
inteckningsregistret avgiftsfritt ur fastighets-
registret få uppgifter om fastigheter och övri-
ga jord- och vattenområdesenheter samt out-
brutna områden. 

För upprätthållande av lagfarts- och inteck-
ningsregistret och för informationstjänsterna 
samt för behandlingen av inskrivningsären-
den har lagfarts- och inteckningsregisterföra-
ren och inskrivningsmyndigheterna rätt att i 
elektronisk form få identifierings- och kon-
taktuppgifter om personer och sammanslut-
ningar samt uppgifter om deras handlingsbe-
hörighet, behörighet och företrädare samt be-

gränsningar som gäller dessa från befolk-
ningsdatasystemet, konkurs- och företagssa-
neringsregistret, företags- och organisations-
datasystemet, handelsregistret och företagsin-
teckningsregistret samt från andra motsva-
rande register som förs av myndigheterna. 

Åtkomstuppgifter som gäller fastighets-
överlåtelser överförs till lagfarts- och inteck-
ningsregistret på grundval av köpvittnenas 
meddelanden. Bestämmelser om översän-
dandet av köpvittnenas meddelanden och om 
vilka andra som kan meddela åtkomstuppgif-
ter för inskrivning i lagfarts- och intecknings-
registret utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . La-

gens 21 § 3 mom. träder dock i kraft vid en 
tidpunkt som bestäms genom förordning av 
statsrådet. 

————— 
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2. 
 

Lag 

om ändring av befolkningsdatalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/1993) en ny 4 a § som följer: 

 
4 a § 

Dödsbouppgifter som registreras i befolk-
ningsdatasystemet 

Som kontaktuppgifter för ett dödsbo regis-
treras i anslutning till uppgifterna om den av-
lidne dödsboets företrädares eller någon an-
nan kontaktpersons namn och personbeteck-
ning eller företags- och organisationsnummer 
samt adress, så som de har uppgetts för be-
skattningen. Befolkningsregistercentralen 
kan vid behov komplettera och uppdatera 

kontaktuppgifterna med hjälp av de andra 
uppgifterna i befolkningsdatasystemet. 

Ett dödsbos kontaktuppgifter i befolk-
ningsdatasystemet ändras så att de motsvarar 
de uppgifter som skatteförvaltningen senast 
uppgett. Kontaktuppgifter som förändrats 
och uppgifter som gäller upplösta dödsbon 
bevaras inte. 

Ett dödsbos kontaktuppgifter har inte den 
offentliga tillförlitlighet som avses i 6 § 
1 mom. i denna lag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        200 . 

————— 
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3. 
Lag 

om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgif-
ter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskatt-

ningsuppgifter (1346/1999) 20 § 1 mom. 3 punkten som följer: 
 

20 § 

Utlämnande av uppgifter till vissa myndighe-
ter 

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sek-
retesskyldigheten på begäran 
  — — — — — — — — — — — — — —  

3) till myndigheter som avses i lagen om 
registerförvaltningen (166/1996), för uppda-
tering och utlämnande av uppgifterna i be-
folkningsdatasystemet, lämna ut uppgifter 
om personers adresser, byggnaders identifie-
ringsuppgifter samt om vem som äger en fas-

tighet, byggnad eller lägenhet, jämte identifi-
eringsuppgifter om den skattskyldige, samt 
beträffande bostadslägenheter uppgift om hu-
ruvida ägaren själv använder lägenheten, 
samt som kontaktuppgifter för dödsbon 
dödsboets företrädares eller någon annan 
kontaktpersons namn och personbeteckning 
eller företags- och organisationsnummer 
samt adress; uppgifterna kan utan vederbö-
randes samtycke lämnas ut också med hjälp 
av teknisk anslutning, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den      20  . 

————— 

Helsingfors den 10 Juni 2005   

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Minister Kari Rajamäki 
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Bilagor 
Parallelltexter 

 
 

1. 
 

Lag 

om ändring av 21 § i lagen om lagfarts- och inteckningsregister 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 27 mars 1987 om lagfarts- och inteckningsregister (353/1987) 21 §, 

sådan den lyder i lag 547/1995, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

21 §  
Lagfarts- och inteckningsregistrets uppgif-

ter om fastighetsindelningen baserar sig på 
det fastighetsregister som avses i fastighets-
registerlagen (392/85). Lagfarts- och inteck-
ningsregisterföraren har rätt att för inrättan-
det och upprätthållandet av lagfarts- och in-
teckningsregistret avgiftsfritt ur fastighets-
registret få uppgifter om fastigheter samt 
övriga jord- och vattenområdesenheter. 

 
Till lagfarts- och inteckningsregistret kan 

genom justitieministeriets beslut för upp-
rätthållande av registret, från befolkningsda-
tasystemet överföras identifieringsuppgifter 
om personer samt uppgifter om sådan rätt att 
förfoga över fastigheter och särskilda rättig-
heter som tillkommer fastighetsägare eller 
innehavare av särskilda rättigheter. Motsva-
rande uppgifter kan överföras också från 
handelsregistret och de övriga register som 
förs över sammanslutningar och stiftelser 
samt från företagsinteckningsregistret. 

 
 
 
 
Lantmäteribyrån skall, efter att ha kontrol-

lerat uppgifterna om överlåtelseobjektet, för 
anteckning i lagfarts- och inteckningsregist-
ret tillställa registerföraren uppgifter om fas-
tighetsöverlåtelser som grundar sig på köp-
vittnets meddelanden.  
 

21§ 
Lagfarts- och inteckningsregistrets uppgif-

ter om fastighetsindelningen baserar sig på 
det fastighetsregister som avses i fastighets-
registerlagen (392/1985). Lagfarts- och in-
teckningsregisterföraren har rätt att för inrät-
tandet och upprätthållandet av lagfarts- och 
inteckningsregistret avgiftsfritt ur fastighets-
registret få uppgifter om fastigheter och öv-
riga jord- och vattenområdesenheter samt 
outbrutna områden. 

För upprätthållande av lagfarts- och in-
teckningsregistret och för informations-
tjänsterna samt för behandlingen av in-
skrivningsärenden har lagfarts- och inteck-
ningsregisterföraren och inskrivningsmyn-
digheterna rätt att i elektronisk form få 
identifierings- och kontaktuppgifter om per-
soner och sammanslutningar samt uppgifter 
om deras handlingsbehörighet, behörighet 
och företrädare samt begränsningar som 
gäller dessa från befolkningsdatasystemet, 
konkurs- och företagssaneringsregistret, fö-
retags- och organisationsdatasystemet, han-
delsregistret och företagsinteckningsregist-
ret samt från andra motsvarande register 
som förs av myndigheterna. 

Åtkomstuppgifter som gäller fastighets-
överlåtelser överförs till lagfarts- och in-
teckningsregistret på grundval av köpvittne-
nas meddelanden. Bestämmelser om över-
sändandet av köpvittnenas meddelanden och 
om vilka andra som kan meddela åtkomst-
uppgifter för inskrivning i lagfarts- och in-
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teckningsregistret utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . La-

gens 21 § 3 mom. träder dock i kraft vid en 
tidpunkt som bestäms genom förordning av 
statsrådet. 

——— 
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3. 
 
 

Lag 

om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgif-
ter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskatt-

ningsuppgifter (1346/1999) 20 § 1 mom. 3 punkten som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

20 § 

Utlämnande av uppgifter till vissa myndig-
heter 

Skatteförvaltningen kan utan hinder av 
sekretesskyldigheten på begäran 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) för kontroll av uppgifterna i befolk-
ningsdatasystemet till myndigheter som av-
ses i lagen om registerförvaltningen 
(166/1996) lämna ut uppgifter om personers 
adresser, byggnaders identifieringsuppgifter 
samt om vem som äger en fastighet, bygg-
nad eller lägenhet, jämte identifieringsupp-
gifter om den skattskyldige, samt beträffan-
de bostadslägenheter uppgift om huruvida 
ägaren själv använder lägenheten; uppgif-
terna kan utan vederbörandes samtycke 
lämnas ut också med hjälp av teknisk an-
slutning, 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 § 

Utlämnande av uppgifter till vissa myndig-
heter 

Skatteförvaltningen kan utan hinder av 
sekretesskyldigheten på begäran 
  — — — — — — — — — — — — — —  

3) till myndigheter som avses i lagen om 
registerförvaltningen (166/1996), för uppda-
tering och utlämnande av uppgifterna i be-
folkningsdatasystemet, lämna ut uppgifter 
om personers adresser, byggnaders identifie-
ringsuppgifter samt om vem som äger en 
fastighet, byggnad eller lägenhet, jämte 
identifieringsuppgifter om den skattskyldi-
ge, samt beträffande bostadslägenheter upp-
gift om huruvida ägaren själv använder lä-
genheten, samt som kontaktuppgifter för 
dödsbon dödsboets företrädares eller någon 
annan kontaktpersons namn och personbe-
teckning eller företags- och organisations-
nummer samt adress; uppgifterna kan utan 
vederbörandes samtycke lämnas ut också 
med hjälp av teknisk anslutning, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den      20  . 

——— 
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Förordningsutkast 

 
 
 
 

Statsrådets förordning 

om ändring av förordningen om lagfarts- och inteckningsregister 

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, 
ändras i förordningen av den 5 december 1996 om lagfarts- och inteckningsregister 

(960/1996) 14 § 2 mom. samt 
fogas till 15 § ett nytt 2 mom. och till förordningen en ny 30 a § som följer: 

 
14 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Uppgifter om överlåtelse av fastigheter an-

tecknas i registret på grundval av meddelan-
den från köpvittnen. Motsvarande uppgifter 
för övriga fång antecknas på grundval av 
anmälningar från skiftesmän, från dem som 
har förrättat exekutiv auktion eller den som 
för fastighetsregister. 
 

15 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om ansökan har tillställts inskrivnings-
myndigheten efter utgången av verkets öp-
pettid, skall i ansökningsuppgifterna förutom 
dagen för anhängiggörande även antecknas 

den dag då ansökan har antecknats i lagfarts- 
och inteckningsregistret. 
 

30 a § 
På ett bevis som avses i 28—30 § kan på 

begäran antecknas också rättsinnehavarens 
adress samt ett dödsbos företrädares eller 
kontaktpersons namn och adress enligt upp-
gifterna i befolkningsdatasystemet. Dessa 
uppgifter kan lämnas också till den som be-
viljats rätt att få uppgifter ur lagfarts- och in-
teckningsregistret med hjälp av teknisk an-
slutning. 

——— 
Denna förordning träder i kraft den          

20  . 
————— 
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Statsrådets förordning 

om ändring av köpvittnesförordningen 

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, 
ändras i köpvittnesförordningen av den 5 december 1996 (958/1996) 2 § 3 mom. samt 

7, 13 och 15 § som följer: 
 

2 § 

Förteckning och register över köpvittnen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rättsregistercentralen för ett köpvittnesre-

gister. I registret införs uppgifter om köpvitt-
nen ur förteckningarna över köpvittnen samt 
andra behövliga kontaktuppgifter. Ämbets-
verket eller tingsrätten skall utan dröjsmål 
meddela ändringar i förteckningen till regis-
terföraren. Ett köpvittne skall meddela regis-
terföraren sina kontaktuppgifter och föränd-
ringar i dem. 
 

7 § 

Köpvittnets meddelanden 

Köpvittnet skall anmäla överlåtelsen ge-
nom ett meddelande följande vardag efter det 
överlåtelsen har bestyrkts. Meddelandet 
sänds på en elektronisk blankett till justitie-
ministeriet. Uppgifterna antecknas i enlighet 
med vad som framgår av överlåtelsehand-
lingen och vad de som undertecknat hand-
lingen uppger. Undertecknarna skall för 
meddelandet uppge parternas personbeteck-
ningar, företags- och organisationsnummer 
eller andra motsvarande beteckningar. 

Om det är fråga om överlåtelse av ett out-
brutet område eller om en överlåtelse där 
överlåtaren har förbehållit sig ett outbrutet 
område, skall köpvittnet inom samma tid per 
post eller på elektronisk väg sända en kopia 
av överlåtelsehandlingen och dess kartbilaga 
till den lantmäteribyrå och den kommun 

inom vars verksamhetsområde fastigheten är 
belägen. 
 

13 § 

Användning av köpvittnets meddelanden  

Justitieministeriet lämnar på elektronisk 
väg uppgifter som grundar sig på köpvittnens 
meddelanden till den inskrivningsmyndighet, 
den lantmäterbyrå, den kommun, det skatt-
verk och den magistrat inom vars verksam-
hetsområde fastigheten är belägen. 

Fel eller brister som lantmäteribyrån eller 
kommunens fastighetsingenjör upptäcker i 
uppgifterna om överlåtelseobjektet skall 
meddelas till justitieministeriet för rättelse. 
 

15 § 

Köpvittnets bevis, anvisningar och blanketter 

Justitieministeriet fastställer formuläret för 
köpvittnets bevis som avses i 5 § 1 mom. och 
de anvisningar som avses i 6 § och som skall 
ges till förvärvaren samt formuläret för den 
elektroniska blankett som avses i 7 §. 

Justitieministeriet ser till att köpvittnena får 
tillgång till anvisningarna om lagfart och den 
elektroniska blanketten avgiftsfritt via data-
nätet. 

——— 
Denna förordning träder i kraft den           

20  . 
Bestämmelsen i 21 § 3 mom. i lagen om 

lagfarts- och inteckningsregister, sådan den 
lyder i lag   /200 , träder i kraft den     20  . 

————— 
 
 
 
 
 


