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Ändringar i FBL och gruvlagen tillämpas i FDSfast-
registerföringstillämpning 

Klyvning av tomt 

Det blir möjligt att klyva även tomter, se förändrade 47 § och 53 § i 
fastighetsbildningslagen. Åtgärds-typen 1210 "Klyvning" kan användas i "Ändringar i 
fastighetsindelningen"-verktyget. 

Ändringar i förrättningsslag 

Namnändringar: 

 1480 På avtal baserat ägobyte -> Frivilligt ägobyte 
 1830 Utmålsförrättning -> Gruvförrättning 

Gäller koder som väljs i "Händelse"-fönstret. Namnändringen syns även i händelser 
som anhängiggjorts under gammalt namn. 

Nyttjanderättsenhet 

Ändringar i nyttjanderättsenhetsslag 

Nya typer i gruppen "Servitut enligt fastighetsbildningslagen": 
 131 Avledande och hantering av avloppsvatten 
 132 Hållande och hantering (av fordon) 
 133 Båtplats och hållande av fordon 
 134 Hållande av fordon, båtplats och brygga 
 135 Gemensam gårdsplan. 



Upphörda typer i gruppen "Servitut enligt fastighetsbildningslagen": 

 111 Hållande av bilar 
 113 Båtplats och hållande av bilar 
 129 Hållande av bilar, båtplats och brygga. 

Nya typer i gruppen "Rättighet enligt gruvlagen": 

 704 Malmletningsområde 
 705 Guldvaskningsområde 
 706 Gruvtillståndsområde 
 707 Hjälpområde för gruvtillståndsområde 
 708 Gruvområde 
 709 Hjälpområde för gruva 
 710 Verkningsområde för upphörd gruva 
 711 Inmutningsområde (gruvlag 503/1965). 

En separat anvisning om tillämpningen av den nya gruvlagen kommer att 
upprättas senare. 
  
Upphörda typer i gruppen "Rättighet enligt gruvlagen": 

 701 Utmål 
 702 Bruksområde för utmål 
 703 Hjälpområde för utmål. 

Meddelande 

Användningsexempel i "Ändring i fastighetsindelningen" 

Användningsexemplen i anvisningarna för FDSfast-tillämpningarna (Ändring i 
fastighetsindelningen) har ännu inte uppdaterats i enlighet med FBL-
lagpaketet. Om uppdateringen meddelas senare. 

Personer med skyddsförbud som berättigade/parter  

Personer som är berättigade/parter i nyttjanderättsenhet och som har meddelat 
skyddsförbud: information om dessa personer visas inte i följande fönster; 
"Registervy", "Nyttjanderättsenheter och markanvändningsbeslut"-listfönstret 
samt utskriften "Nyttjanderättsenhet". Detta gäller en utskrift när händelsen inte 
har öppnats. 

Almänna områden 

Katalogen över allmänna områden (2 § FBL) innehåller följande nya grupper: 
"Område för fritid och turism" och "Skyddsområde". Dessa registreras enligt 
nuvarande gruppnummer på följande sätt: 

 "Område för fritid och turism" inkluderas i gruppen 9905 = "Rekreations- 
och fritidsområden" 

 "Skyddsområde" inkluderas i gruppen 9908 = "Specialområde". 



 


