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Till Finlands författningssamling nr 154/2021 
(Lantmäteriverkets arbetsordning) 

 
På sidan 3, 8§, 3 mom. står: 
   Produktionen har särskilt i uppgift att: 
   1) sörja för fastighetsbildnings- och ägoregleringsverksamheten, sörja för grundande, 
förvaltning och underhåll av fastighetsdatasystemet och för anslutande informationstjänster 
och för utveckling av systemet samt för förande av de register som gäller fastigheter, 
   2) sörja för inskrivningsärenden som gäller fastigheter och bostäder samt för förande 
av lagfarts- och inteckningsregistret och bostadsdatasystemet, 
   3) sörja för allmänna kartverksarbeten samt för upprätthållande av det riksomfattande 
terrängdatasystemet som berör terrängdata och flygbilder, 
   4) främja ett ändamålsenligt kartläggningsarbete och kartproduktion samt överlåta, 
publicera och distribuera kartdata och annan information som berör branschen, 
   5) med stöd av avtal med en kommun sörja för de uppgifter som enligt lagstiftning eller 
övriga bestämmelser tillfaller kommunens fastighetsingenjör, 
   6) sörja för de uppgifter som anknyter till rågången av rikets gränser, 
   7) stödja förvaltningen och utvecklingen av infrastrukturen för geografisk information, 
samt 
   8) sörja för sakkunig- och stödtjänster som hör till Lantmäteriverket vid genomförandet 
av Inspire-direktivet, stödtjänster för positionering och stöd för ibruktagandet av referenssystem 
samt producera sakkunnigtjänster för samhällets bruk. 
 
Bör vara: 
   Produktionen har särskilt i uppgift att: 
   1) sörja för fastighetsbildnings- och ägoregleringsverksamheten, sörja för grundande, 
förvaltning och underhåll av fastighetsdatasystemet och för anslutande informationstjänster 
och för utveckling av systemet samt för förande av de register som gäller fastigheter, 
   2) sörja för inskrivningsärenden som gäller fastigheter och bostäder samt för förande 
av lagfarts- och inteckningsregistret och bostadsdatasystemet, 
   3) främja ett ändamålsenligt kartläggningsarbete och kartproduktion samt överlåta, 
publicera och distribuera kartdata och annan information som berör branschen, 
   4) med stöd av avtal med en kommun sörja för de uppgifter som enligt lagstiftning eller 
övriga bestämmelser tillfaller kommunens fastighetsingenjör, 
   5) sörja för de uppgifter som anknyter till rågången av rikets gränser, 
   6) stödja förvaltningen och utvecklingen av infrastrukturen för geografisk information, 
samt 
   7) sörja för sakkunig- och stödtjänster som hör till Lantmäteriverket vid genomförandet 
av Inspire-direktivet, stödtjänster för positionering och stöd för ibruktagandet av referenssystem 
samt producera sakkunnigtjänster för samhällets bruk. 
 
(dvs. 3)-punkten tas bort) 
 
 
På sidan 8, 18§, 2 mom. står: 
   Avtal som berör Lantmäteriverket på verksnivå upprättas och undertecknas av generaldirektören 
eller av honom förordnad person. Övriga avtal undertecknas av direktören för 
vederbörande verksamhetsenhet eller av en person som förordnats av direktören. Alla avtal 
som avses i detta moment undertecknas efter föredragning av en person som är anställd 
vid Lantmäteriverket. Den som avgör ett ärende kan också vara föredragande i detta ärende, 
om det i vederbörande avtal uttryckligen har bestämts så. 
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Bör vara: 
   Avtal som berör Lantmäteriverket på verksnivå upprättas och undertecknas av generaldirektören 
eller av honom förordnad person. Övriga avtal undertecknas av direktören för 
vederbörande verksamhetsenhet eller av en person som förordnats av direktören. Alla avtal 
som avses i detta moment undertecknas efter föredragning av en person som är anställd 
vid Lantmäteriverket. Den som avgör ett ärende kan också vara föredragande i detta ärende, om det 
gällande vederbörande avtal uttryckligen har bestämts så. 
 
 
 
 
 
 


