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Mera information www.lantmateriverket.fi

Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller uppgifter om fastigheter, producerar kartmaterial, sörjer för lagfarter och 
inteckningar, utvecklar informations- och datasystem samt främjar forskning inom och användning av geografisk information. e6
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Webbtjänsten för fastighetshandel

I Lantmäteriverkets webbtjänst kan du sälja eller köpa ett 
egnahemshus, en sommarstuga, en åker eller ett skogs-
skifte samt ansöka om inteckningar.

Du kan också granska basuppgifterna om din egen fastig-
het. Om du så vill kan du även befullmäktiga en fastighetsför-
medlare eller en bank att sköta din fastighetsaffär i ditt ställe.

Privatpersoner kan logga in i tjänsten med bankkoder, ett 
mobilcertifikat eller ett elektroniskt personkort. Organisationer 
identifierar sig exempelvis med hjälp av Katso-autentisering 
och deras firmatecknare genom identifieringstjänsten ”Vetuma”.

Förutsättningar för användning 
Ärendehantering i Webbtjänsten för fastighetshandel för-
utsätter att den nuvarande fastighetsägarens lagfart har 
antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret. Uppgift om 
eventuell arrenderätt samt tillhörande personbeteckning 
ska också finnas i registret.

Fastigheten kan inte heller intecknas eller överlåtas 
elektroniskt om den berörs av en begränsad förfogande-
rätt. Detta avser en fastighet med anteckning om utmät-
ning eller konkurs.

I Webbtjänsten för fastighetshandel kan du:
• bevilja fullmakt så att din bank eller någon annan, t.ex. 

en fastighetsförmedlare, kan sköta dina ärenden
• sluta föravtal
• upprätta och underteckna köpebrev
• upprätta köpebrev för en fastighet på kommunens 

arrendetomt, dvs. överföra en arrenderätt
• upprätta gåvobrev
• upprätta bytesbrev
• ge ditt samtycke till överlåtelse av en fastighet (t.ex. 

makes samtycke)
• bevilja exempelvis din bank tillstånd att se köpebrev
• ansöka om inteckning (även gemensam inteckning) på 

en fastighet som du äger eller på vilken lagfart för din 
del är anhängig

• överföra elektroniska pantbrev
• meddela om ändring av innehavare
• ange förbindelser om överföring av pantbrev ifall du är 

innehavare av pantbrevet ifråga
• komplettera ansökan om lagfart
• komplettera ansökan om inskrivning av överföring av 

särskild rättighet

Följande kan inte göras elektroniskt:
• avtal om arvsskifte eller avvittring
• upplösande av ett samägandeförhållande som gäller en 

fastighet
• komplettering eller ändring av en fastighetsöverlåtelse
• testamenten
• avtal om delning av besittning
• grundande av arrenderätt

Lagfart anhängiggörs automatiskt
För att sluta ett köp i Webbtjänsten för fastighetshandel 
behövs inget köpvittne.

Lagfarten anhängiggörs automatiskt efter köpslut. Då 
behövs ingen separat ansökan om lagfart.

Så sker också efter att en arrenderätt har överlåtits.  
Då blir en överföring av en särskild rättighet omedelbart 
anhängig.

Inskrivningsmyndigheten handlägger en anhängig-
gjord ansökan och ber vid behov om komplettering eller 
avgör ärendet och skickar ett beslut i ärendet.

Underteckna efter betalningen
Du kan avgiftsfritt titta på basuppgifterna om din egen 
fastighet, ge fullmakt eller upprätta utkast till handlingar.

• Ärendehanteringsavgift i samband med överlåtelse 55 €
• Lagfartsavgift 111 €
• Inteckning med elektroniskt pantbrev 33 €
• Inteckning med skriftligt pantbrev 33 €
• Lagfartsbevis 5,30 €
• Gravationsbevis 5,30 €
• Utdrag ur fastighetsregistret 5,30 €
• Kartutdrag ur fastighetsregistret 5,30 €

Bestämmelser om användningsavgifterna för Webb-
tjänsten för fastighetshandel finns i jord- och skogsbruks-
ministeriets förordning.

www.kiinteistoasiat.fi 

Rådgivning:
KVP-tuki@maanmittauslaitos.fi 
tfn 029 530 1197

Du kan sköta dina fastighetsärenden på webben – enkelt, säkert och utan att köa.
www.kiinteistoasiat.fi


