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468/2019

Lag
om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för säkerställande av den na-

tionella säkerheten

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för tryggande
av landets försvar, den territoriella integriteten, den inre säkerheten, ledningen av staten,
gränssäkerheten, gränsbevakningen, försörjningsberedskapen, funktionen hos den infra-
struktur som är nödvändig för samhället eller något annat med dessa jämförbart samhälle-
ligt intresse.

På inlösen tillämpas lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
(603/1977), nedan inlösningslagen, till den del något annat inte föreskrivs i denna lag.

2 §

Inlösningstillstånd

Det ministerium till vars ansvarsområde det hör att trygga ett i 1 § 1 mom. avsett intres-
se kan bevilja en myndighet eller en sammanslutning tillstånd att lösa in fast egendom el-
ler en särskild rättighet, om ett allmänt behov enligt 1 § kräver det.

3 §

Interimistiskt förbud mot åtgärder

När det i 2 § avsedda ministeriet har börjat förbereda inlösen enligt denna lag, kan det
interimistiskt för högst ett år i taget förbjuda att egendomen eller den särskilda rättigheten
används på ett sätt som kan äventyra ändamålet med inlösningen. Om inlösningen senare
förfaller, har ägaren eller innehavaren rätt till ersättning för den skada och den olägenhet
som förbudet har vållat denne.

I inlösningstillståndet kan det tas in ett förbud mot att använda egendomen på ett sätt
som kan äventyra ändamålet med inlösningen. Förbudet gäller från den dag när beslutet
om inlösningstillstånd har delgetts ägaren eller innehavaren till dess inlösningen har av-
slutats eller förfallit. Om inlösningen förfaller, ska den skada eller olägenhet som förbudet
har vållat ersättas enligt 1 mom.

Om avtal om ersättning enligt denna paragraf inte träffas, ska beslut om ersättning fattas
vid en inlösningsförrättning, på vilken inlösningslagen tillämpas, om en inlösningsförrätt-
ning inte annars är anhängig.
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4 §

Inlösningsersättning

För egendom som inlöses ska full ersättning bestämmas enligt egendomens högsta
gängse pris. När ersättningarna fastställs iakttas i övrigt ersättningsgrunderna enligt inlös-
ningslagen.

Om ett i 3 § 2 mom. avsett förbud mot åtgärder ingår i inlösningstillståndet, ska för in-
lösningsersättningen bestämmas ränta enligt 95 § i inlösningslagen, räknat från dagen för
delfående av inlösningstillståndet. Om ett i 3 § 1 mom. avsett förbud har utfärdats före in-
lösningstillståndet, ska räntan betalas från dagen för delfående av beslutet om förbud.

5 §

Sakkunniga

Vid bedömning av huruvida sakkunniga enligt 12 § 2 mom. i inlösningslagen ska kallas
in ska inlösningens syfte särskilt beaktas.

6 §

Rätt att få information

En myndighet som förbereder en inlösning enligt denna lag har oberoende av sekretess-
bestämmelserna rätt att avgiftsfritt få sådana uppgifter av Lantmäteriverket som den be-
höver för handläggningen av inlösningsärendet.

7 §

Ändringssökande

Ett beslut om interimistiskt förbud mot åtgärder får överklagas genom besvär hos för-
valtningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ett be-
slut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast, om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Det i 2 § avsedda ministeriet kan i sitt beslut om interimistiskt förbud mot åtgärder be-
stämma att beslutet ska iakttas även om det överklagas, om inte den domstol som ska
handlägga överklagandet bestämmer något annat.

8 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
Genom denna lag upphävs lagen om inlösen av egendom för försvarsändamål (1301/1996).

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President
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