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Fastighetsdatasystemet innehåller information om fastig-
heter och ägandeförhållanden. FDS hör till samhällets bas-
register och informationen behövs i olika sammanhang av 
både medborgare och myndigheter, t.ex. i samband med 
fastighetsförsäljning, arrende, pantsättning, byggplaner 

och arvskifte.  Av registret framgår exempelvis en fastig-
hets areal, det är också möjligt att få en karta över fastig-
hetens läge. 

Vid fastighetsköp är det skäl att kontrollera fastig- 
hetens uppgifter i FDS officiella register.  Köparen bör i 
förväg utreda om säljaren är den egentliga ägaren till fast-
igheten ifråga (lagfart) och om fastigheten belastas av gra-
vationer (inteckningar och särskilda rättigheter). Dessa 
uppgifter kan kontrolleras i lagfarts- och gravationsbevi-
set. I fastighetsregisterutdraget finns t.ex.  fastighetens 
areal, vägrätter och servitut, dessutom uppgifter om detalj-  
eller generalplan och byggförbud. Ett gravationsbevis be-
hövs också då man ämnar använda fastigheten som säker-
het för lån.  

Fastighetsdatasystemet är en central informationskälla 
i många myndigheters verksamhet och på olika verksam-
hetsområden t.ex. bankverksamhet, fastighetsförmedling 
och samhällsbyggande. 

Basuppgifter om fastigheter och deras läge
I fastighetsregistret finns basuppgifter om varje fastighet: 
fastighetsbeteckning, namn, areal och den kommun där 
fastigheten är  belägen. Därtill innehåller registret upp-
gifter om fastighetsbildning, vägrätter, servitut och andra 
nyttjanderätter och -begränsningar som gäller fastigheten, 
samt om planer, tomtindelning, byggförbud och andelar i 
samfällda områden. I registret antecknas också de outbrutna 
områden som överlåtits från fastigheten. 

Fastighetsregisterkartan visar den gällande fastighets-
indelningen. På kartutskrifterna finns fastigheternas grän-
ser, fastighetsbeteckningar och information om råmärken. 
Dessutom har väg- och nyttjanderätter, detaljplane- 
områden, outbrutna områden och områden som belagts 
med byggförbud märkts ut på kartan. 

Uppgifterna i fastighetsregistret  bygger på de hand-
lingar och kartor som upprättas vid lantmäteriförrättning-
ar och på andra myndighetsbeslut.

Äganderätten och inteckningar skrivs in i  
lagfarts- och inteckningsregistret
Inskrivning av äganderätten till en fastighet sker genom att 
bevilja lagfart på förvärvet. Var och en är skyldig att söka 
lagfart på ett fastighetsförvärv. De uppgifter som antecknas 
i lagfarts- och inskrivningsregistret behandlas och avgörs 
av inskrivningsmyndigheten, dvs. Lantmäteriverket.

Ur fastighetsdatasystemet är det möjligt att skriva ut 
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ett lagfarts- och gravationsbevis, av vilket ägaren enligt 
den lagfart som senast skrivits in i registret framgår. I 
gravationsbeviset nämns däremot gravationer som belas-
tar fastigheten: inteckningar, inskrivna särskilda rättig- 
heter, lagstadgade panträtter och begränsningar i nyttjande- 
och förfoganderätten.

Också en arrenderätt eller en annan nyttjanderätt som 
gäller en fastighet i någon annans ägo och som grundar sig 
på ett avtal eller någon annan rättshandling kan skrivas in, 
t.ex. sytning, skogsavverkningsrätt och rätt till marktäkt.

Den som innehar en arrenderätt eller en annan tids-
bestämd nyttjanderätt till någon annans mark är skyldig att 
ansöka om inskrivning av denna rätt, om den får överföras 
på en tredje person utan att fastighetsägaren hörs och om 
det på området finns eller enligt avtal får uppföras byggna-
der eller anläggningar som tillhör rättsinnehavaren. 

Också då en nyttjanderätt överlåts vidare, ska man an-
söka om inskrivning av rätten, t.ex. då arrenderätten över-
låts till en ny arrendator.

Det är också möjligt att ur fastighetsdatasystemet få 
ett intyg om en arrenderätt med närmare uppgifter.  Av 
gravationsbeviset över arrenderätten framgår eventuella  
gravationer som belastar arrenderätten, t.ex. inteckning-
ar som gäller arrenderätten eller byggnader.  De särskilda 
rättigheter som belastar fastigheten (såsom arrenderätter) 
finns antecknade i gravationsbeviset över fastigheten.
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Var får man fastighetsuppgifter och vem är 
det som upprätthåller dem?
Kommuner, Lantmäteriverket och magistrater skriver mot 
avgift utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet. Fastig-
hetsdatasystemet är offentligt. På Lantmäteriverkets kund-
serviceställen kan man avgiftsfritt kontrollera fastighets-
uppgifter.

Fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan upp-
rätthålls gemensamt av Lantmäteriverket och de kommuner 
som för fastighetsregister. Också några andra myndigheter 
levererar uppgifter för fastighetsregistret. Lantmäteriver-
ket upprätthållar lagfarts- och inteckningsregistret. Fastig-
hetsdatasystemet förvaltas och upprätthålls av Lantmäte-
riverket som också svarar för FDS informationstjänster.

Uppgifter också för yrkesbruk
De som använder fastighetsuppgifter i sitt arbete, såsom 
myndigheter och exempelvis fastighetsmäklare och ban-
ker, kan bläddra bland uppgifterna i FDS Lantmäteriver-
kets eller någon annan aktörs onlinetjänst. Tillstånd till 
användning av FDS får man förutsatt att användningssyf-
tet är lagenligt. Tillstånd beviljas av Lantmäteriverket. 
Ytterligare information finns på www.lantmateriverket.fi → 
Fastigheter → Register och utdrag → Fastighetsdata- 
systemet. Ansökningsblanketter för inskrivningsärenden 
(lagfart, inteckning, särskild rättighet) finns på adressen 
www.maanmittauslaitos.fi/sv/blanketter.



Utdrag och intyg ur FDS
• Fastighetsregisterutdrag  
• Kartutdrag ur fastighetsregistret  
• Lagfartsbevis  
• Gravationsbevis  
• Intyg om arrenderätt 

Utdrag och intyg ur FDS kan fås mot avgift 
av lantmäteribyråerna, kommunerna och 
magistraterna.

Via Lantmäteriverkets onlinetjänsten kan 
man dessutom få

• Basuppgifter om fastigheter och outbrutna 
områden  

• Fastighetsbildning  
• Förteckning över outbrutna områden  
• Skiften och outbrutna områden på karta  
• Nyttjanderättsenheter och beslut om 

byggförbud  på karta  
• Grannfastigheter till skifte som valts på karta

Ett gravationsbevis innehåller 

uppgifter om gravationer som 

belastar fastigheten: inteck-

ningar, inskrivna särskilda 

rättigheter (t.ex. arrenderätt), 

lagstadgade panträtter samt 

begränsningar i nyttjande- 

och förfoganderätten.

Av fastighetsregisterutdraget 

framgår fastighetens beteck-

ning, namn, areal och den 

kommun där fastigheten är 

belägen.

Av fastighetsregisterutdraget framgår 

också uppgifter om vägrätter och servi-

tut, andelar i samfällda områden, planer 

som gäller fastigheten, tomtindelningar 

och byggförbud, liksom också fastig-

hetsförrättningar och myndighetsbe-

slut. I registret antecknas dessutom 

outbrutna områden som överlåtits från 

fastigheten.

Äganderätten till en fastighet 

skrivs in då lagfart beviljas. Den 

som beviljats lagfart framgår av 

lagfartsbeviset.

På utdraget ur fastighetsre-

gistkartan syns fastighetens 

gränser, fastighetsbeteckningar 

och råmärken. Kartutdraget 

innehåller också en översikts-

karta som visar var i Finland 

fastigheten jämte skiften 

ligger.



ORDLISTA

Begränsning i nyttjande- och förfoganderätten
Exempel på de begränsningar i nyttjande- och förfoganderät-
ten som ska antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret är 
försäljnings- och skingringsförbud som gäller fastigheter.

Fastighet  
En fastighet är grundenheten i fastighetssystemet. Finland 
har i sin helhet indelats i fastigheter och särskilda områden  
som inbegriper samfällda områden och allmänna vägar 
(landsvägar). Uppgifter om fastigheter införs i fastighetsre-
gistret.

Förvärv 
Ett förvärv är en rättshandling genom vilken en äganderätt 
uppkommer. Som exempel på förvärv kan köp, byte, gåva, arv 
och testamente nämnas.

Gravationsbevis 
Av ett gravationsbevis framgår vilka särskilda rättigheter och  
gravationer som gäller fastigheten samt anhängiga ansök-
ningar. Av lagfartsbeviset framgår också om registret inne-
håller anteckning om ett beslut eller ett avtal som begrän-
sar rätten att förfoga över fastigheten, t.ex. försäljnings- och 
skingringsförbud.

Inskrivningsmyndighet 
Inskrivningsmyndighet är Lantmäteriverket. 

Inskrivningsärende 
Med ett inskrivningsärende avses lagfart, inskrivning  
av särskilda rättigheter och inteckning. Ett lagfarts- och in-
teckningsregister förs för ändamålet.

Lagfart 
Med lagfart avses inskrivning av äganderätt till en fastighet 
i lagfarts- och inteckningsregistret. Var och en är skyldig att 
söka lagfart på en fastighet som denne köpt eller på annat sätt 
förvärvat. Lagfart ska också sökas på ett outbrutet område och 
en kvotdel.

e1
06

4 
1/

20
14

Lagfartsbevis 
I ett lagfartsbevis antecknas uppgifter om den lagfart som se-
nast beviljats på en fastighet, en del av en fastighet eller ett 
outbrutet område, samt om en eventuell anhängig lagfartsan-
sökan och eventuella överlåtelser där den nya ägaren inte har 
sökt lagfart på sitt förvärv. 

Lantmäteriförrättning 
Vid lantmäteriförrättningar bildar man nya fastigheter, fast-
ställer fastigheters utsträckning och grundar rätter som berör 
olika fastigheter. Som exempel på lantmäteriförrättningar kan 
styckning och rågång nämnas.

Outbrutet område 

Ett outbrutet område är ett till sina gränser bestämt 
markområde som ännu inte bildats till en självständig 
fastighet.

Råmärke 
Ett rå- eller gränsmärke visar fastighetens läge i terrängen. 
Som råmärken används exempelvis stenar, pålar, bultar och 
rör i berg. Det vanligaste råmärket är numera ett rörröse i 
orangerött. 

Särskild rättighet 
En rättighet som upplåts i en fastighet ägd av någon annan och 
som grundar sig på ett avtal eller t.ex. ett testamente (t.ex. ar-
renderätt eller sytning). En särskild rättighet ska antecknas i 
lagfarts- och inteckningsregistret.

Vägrätt 
En vägrätt är en servitutsrätt genom vilken en fastighet förses 
med en vägförbindelse över en annan fastighet till t.ex. en all-
män väg eller en enskild väg som förvaltas av ett väglag.

Fastighetsdatasystemet

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.


