
Landsvägsförrättning

För landsvägarnas underhåll ansvarar staten och dess 
Närings-, trafik och miljöcentral, dvs. NTM-central. Innan 
en landsväg kan byggas måste den planeras.

NTM-centralen utarbetar en vägplan för anläggning av 
vägen.

I vägplanen bestäms vägens sträckning och gränserna 
för vägområdet. Den innehåller därtill de viktigaste detal-
jerna, såsom skydds- och frisiktsområden, anslutningar, 
deponeringsområden, utloppsdiken, busshållplatser, broar 
samt andra anläggningar och anordningar som hör till 
vägen.

I vägplanen beaktas miljökonsekvenserna och de verk-
ningar som projektet har på fastighetsstrukturen genom 
att utföra en särskild miljökonsekvensbedömning (MKB) 
och bedömning av fastighetsverkningar (KIVA).

En vägplan som godkänts i enlighet med landsvägsla-
gen är bindande och ska följas i samband med anlägg-
ningen av vägen och landsvägsförrättningen.

Vägplanen har rättsverkningar
Med stöd av den godkända vägplanen har NTM-centralen 
rätt att inlösa de områden som anvisats i vägplanen och de 
rättigheter som grundas.

Gränserna för vägområdet märks ut på kartorna för 
vägplanen. Också andra områden kan reserveras för vägen, 
antingen varaktigt eller för den tid som vägarbetet pågår. 
Varaktiga områden kallas för biområden. Dessa biområden 
finns också avbildade på kartorna. I vägplanen kan områ-
den och enskilda vägar också reserveras för byggtiden.

Vad är en landsvägsförrättning?
En landsvägsförrättning är en inlösningsförrättning som 
blir anhängig på ansökan av NTM-centralen efter att en 
vägplan godkänts.

Förrättningen verkställs av en opartisk inlösningskom-
mission som består av en förrättningsingenjör förordnad 
av Lantmäteriverket och två godemän valda av kommun-
fullmäktige. Inlösningskommissionen har emellertid inte 
befogenheter att ingripa i vägplanen.

Förrättningen har två parter: NTM-centralen löser in 
markområden för vägändamål samt betalar ersättningarna 
och förrättningsutgifterna. Den andra parten utgörs av de 
som överlåter markområdena i fråga och de vilkas intres-
sen och rättigheter förrättningen berör. I samband med 
förrättningar benämns parterna sakägare.

Inlösningen kan delas upp i två separata förrättningar: 
vid den första förrättningen behandlas ersättningarna för 
överlåten mark och vid den senare förrättningen, som 
hålls efter att vägen har byggts, de olägenheter och skador 
som anläggningen av vägen har medfört.

 
Hur behandlas ärenden vid en 
landsvägsförrättning?
Under förrättningen ordnas ett till tre förrättningssam-
manträden – vid behov flera. Sakägarna underrättas om 
dessa genom kallelsebrev och ofta också genom kungörel-
ser i tidningar. Vid sammanträdena kan ett befullmäktigat 
ombud företräda en sakägare.

Sakägarna bereds tillfälle att framföra sina synpunkter 
vid sammanträdena. De kan också däremellan ta kontakt 
med förrättningsingenjören. Alla ärenden som hör till 
förrättningen behandlas och avgörs emellertid vid sam-
manträdena.

Terrängsyner genomförs vid behov i anslutning till 
sammanträdena. Under förrättningen utför man därtill 
hörande kartläggningar och mätningar samt upprättar en 
förrättningskarta och handlingar.

Denna broschyr innehåller information om inlösning av mark och de ersättningar som 
utbetalas vid anläggning av en landsväg. Då en ny väg anläggs eller en gammal väg 
förbättras, måste markområden lösas in, växtlighet avlägsnas, byggnader eventuellt rivas 
samt enskilda vägar och anslutningar regleras. Det kan också vara nödvändigt att vidta 
andra åtgärder som medför olägenheter och förluster för en fastighet. Fastighetsägaren 
eller en annan sakägare har då rätt att få ersättning av väghållaren, som i detta fall är 
NTM-centralen. Om ingen överenskommelse om ersättningarna finns, behandlas frågan 
i samband med landsvägsförrättningen. Lantmäteriverket ansvarar för utförandet av 
förrättningen.
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Inledningssammanträde och 
besittningstagande av vägområde
Förrättningen inleds med ett sammanträde. Kallelser 
skickas till sakägarna senast 10 dagar före begynnelsesam-
manträdet.

Vid begynnelsesammanträdet ges information om för-
rättningens förlopp och ersättningsförfarandet. Områden 
som anvisats i vägplanen samt grundade rättigheter tas i 
NTM-centralens besittning vid begynnelsesammanträdet 
eller vid en tidpunkt som bestäms vid förrättningen. Vid 
behov förrättas terrängsyn. Före sammanträdet märks det 
område som ska tas i besittning ut i terrängen. Ersätt-
ningarna bestäms utifrån de uppgifter som antecknas vid 
synen och sakägarna bör därför försäkra sig om att all 
berörd egendom inkluderas.

Vid sammanträdet berättar NTM-centralens represen-
tanter om det förestående vägarbetet och kommer bl.a. 
överens om en tidsfrist för avverkning av träd från det 
område som tas i besittning. Dessutom ger de kontaktupp-
gifterna till dem som ansvarar för vägarbetet.

Vid sammanträdet behandlas också eventuella för-
skottsersättningar. En förskottsersättning kan uppgå 
till högst 3/4 av den slutliga uppskattade ersättningen. 
Förskottsersättningar behandlas endast på yrkande. Yrkan-
det kan framställas redan vid begynnelsesammanträdet. 
Besvär kan inte anföras över de beslut som förrättnings-
männen fattat om förskottsersättningar.

Fortsatta sammanträden och 
slutsammanträde
Vid de följande sammanträdena presenterar förrättnings-
ingenjören förrättningskartan och övriga handlingar som 
färdigställts under förrättningen. Sakägarna kan bekanta 
sig med dessa och framföra eventuella anmärkningar till 
förrättningsmännen innan slutliga beslut fattas. Sakägarna 
kan också framställa egna yrkanden på ersättningar. En 
tidsfrist meddelas för inlämnande av yrkanden (se punkt 
”Ersättningar och utbetalning”).

Vid slutsammanträdet meddelar förrättningsmännen 
de beslut som fattats om ersättningarna och andra frågor 
som gäller förrättningen.

Terrängarbeten, rägångar och flyttning av 
råmärken
Innan landsvägen byggs utreder Lantmäteriverket var 
rårna och råmärkena ligger för de fastigheters del som 
ingår i vägområdet. Platserna för försvunna råmärken 
bestäms med hjälp av tidigare upprättade förrättningskar-
tor och mätningar.

Vägområdets gränser märks ut i terrängen med 
orangefärgade plastpålar. De råmärken som blir kvar på 
vägområdet ersätts med nya som markerar vägområdets 
gräns.

En förrättningskarta upprättas över vägområdet. 
Vägområdet för den nya vägen visas på förrättningskartan, 
liksom också ett eventuellt gammalt vägområde. Av kartan 
framgår också skydds- och frisiktsområden, fastighetsrår 
jämte råmärken, byggnader och ägofigurer samt verkställ-
da ägoregleringar och regleringar av enskilda vägar m.m.

I förrättningshandlingarna inkluderas en specifikation 
av de områden som ska inlösas för bestämning av ersätt-
ningar. Av specifikationen framgår bl.a. hur stor del av det 
område som ska överlåtas är tomtmark, åker, skog eller 
annan mark för varje fastighets del.

Ägoreglering och enskilda vägar
Vid en landsvägsförrättning ska behovet av ägoregleringar 
utredas. Anläggningen av en väg kan medföra föränd-
ringar i vägförbindelserna och olägenheter i och med att 
ägor eventuellt splittras.

Om remsor av skog eller odlingsmark blir kvar på 
andra sidan av vägen, kan användningen av dem försvåras. 
För att avhjälpa eventuella olägenheter kan en ägoregle-
ring och reglering av enskilda vägar verkställas i samband 
med landsvägsförrättningen. Om emellertid olägenheten 
inte kan avhjälpas, kan fastighetsägaren eller NTM-
centralen kräva inlösning av markområdet.

Nya anslutningar till en allmän väg och nya vägför-
bindelser byggs enligt vägplanen. Vägförbindelserna kan 
också vid behov kompletteras vid landsvägsförrättningen.

Hur bestäms ersättningarna?
Samtliga ersättningar utom de som man redan avtalat 
om bestäms vid landsvägsförrättningen. Inlösningskom-
missionen kan endast bestämma om ersättningar som 
ska betalas i pengar och inte exempelvis om ersättningar 
i form av arbetsprestationer. Inlösningskommissionen 
bestämmer en ersättning till fullt belopp för förluster med 
beaktande av prisnivån vid tidpunkten för besittningsta-
gandet.

I regel bestäms ersättningarna på tjänstens vägnar 
utan särskilt yrkande. En sakägare bör emellertid bevaka 
sina intressen och i synnerhet se till att alla skador 
och olägenheter ersätts. Ofta kan ersättningsgrunderna 
fastställas endast med sakägarens hjälp.

Sakägaren har rätt att yrka ersättning för sina för-
luster. I allmänhet bestäms en tid för inlämnade av ett 
ersättningsyrkande. Yrkandet kan framställas antingen 
skriftligen eller muntligen vid förrättningssammanträdet 
och riktas till inlösningskommissionen.

Sakägaren är också berättigad att få ersättning för 
kostnader för nödvändig intressebevakning, såsom 
inkomstbortfall på grund av deltagande i förrättningssam-
manträden, resekostnader eller arvoden som betalats till 
ombud. Sakägaren ska på ett tillförlitligt sätt kunna påvisa 
inkomstbortfallet.
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Ytterligare uppgifter om lantmäteriförrättningar och andra ärenden som gäller fastigheter www.lantmateriverket.fi

Lantmäteriverket bedriver verksamhet på 35 orter. Vi svarar för fastighetsförrättningar, fastighetsuppgifter, kartmaterial samt 
lagfarter och inteckningar. På Lantmäteriverket kan du inhämta olika intyg över fastigheter eller outbrutna områden t.ex. 
fastighetsregisterutdrag, lagfartsbevis och gravationsbevis, samt kartor och flygbilder.

Innan beslut om ersättning meddelas kan inlösnings-
kommissionen ännu förrätta terrängsyn för att fastställa 
de förluster som sakägaren yrkar ersättning på och för att 
värdera dem. Sakägaren underrättas om synen.

Inlösningskommissionen ber dessutom NTM-centralen 
att avge ett utlåtande om ersättningsyrkandet innan det 
slutliga beslutet fattas.

Beslut om ersättning och utbetalning
Det slutliga beslutet om ersättning jämte motiveringar 
meddelas vid slutsammanträdet.

På ersättningarna betalas en årlig ränta på sex procent 
fr.o.m. besittningstagandet. Ersättningarna ska betalas 
inom tre månader från den tidpunkt då de bestämdes. Om 
ersättningen inte betalas inom tre månader, betalas en 
dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Om det totala ersättningsbeloppet inte överstiger 10 
euro, behöver ersättningen inte betalas.

De ersättningar som bestäms i samband med förrätt-
ningen utbetalas efter att besvärstiden för förrättningen 
löpt ut till den del som NTM-centralen inte har sökt 
ändring i ersättningsbeslutet. Om NTM-centralen har 
anfört besvär över ersättningsbeslutet, betalas den del av 
ersättningen som besvären gäller på ansökan av sakägaren 
mot en säkerhet som NTM-centralen godkänt. Besvär 
som den ersättningsberättigade anfört över ett beslut om 
ersättning påverkar inte utbetalningen.

Ersättning av skador som uppstått i 
samband med vägarbetet
De skador som uppstått under vägbygget ska ersättas av 
entreprenören eller NTM-centralen.

Den som lidit skada bör omedelbart kontakta represen-
tanten för bygget.

Om det är omöjligt att nå en överenskommelse om 
ersättningar, kan ärendet tas upp vid landsvägsförrätt-
ningen. För behandlingen behövs en tillförlitlig utredning 
av skadan. 

Besvär kan anföras över förrättningen
En sakägare som är missnöjd med ett beslut som fat-
tats vid en landsvägsförrättning kan söka ändring hos 
jorddomstolen inom 30 dagar från det att förrättningen 
avslutats. Hur ändring söks framgår av den besvärsanvis-
ning som utdelas då förrättningen avslutas. Ändring i 
jorddomstolens beslut kan sökas hos högsta domstolen 
förutsatt att denne beviljar besvärsrätt.

Registrering av förrättningen
Förrättningen antecknas i fastighetsregistret anförts.  
I det senare fallet kompletteras anteckningarna med 
uppgifter om det som är föremål för besvär efter att dessa  
behandlats.

Efter registreringen arkiveras förrättningshandlingarna 
och kartorna varaktigt. Senast i detta skede erhåller sakä-
garna de utdrag ur förrättningshandlingarna och kartorna 
som gäller dem.

Övrigt
Enligt landsvägslagen betalas ersättning till den som äger 
fastigheten vid den tidpunkt då ersättningen bestäms. Om 
fastigheten överlåts under det att förrättningen pågår, 
är det tillrådligt att i överlåtelsehandlingen anteckna till 
vilkendera avtalsparten ersättning betalas och att sända 
förrättningsingenjören en kopia av överlåtelsehandlingen.

Arealerna av de ägor som landsvägen sträcker sig över 
dras av från fastigheternas arealer först när förrättningen 
registreras.

Beskattning
Ersättningar jämte räntor är skattepliktig inkomst. De bör 
därför meddelas till skattemyndigheterna i samband med 
beskattningen för det år då ersättningarna utbetalas: en 
specifikation som NTM-centralen utarbetat om utbetalda 
ersättningar kan t.ex. bifogas till skattedeklarationen. 
Detta gäller också eventuella förskottsersättningar. 
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