
 

Ändringar i FDSfast-registerföringen 

 

Ändringarna tas i bruk tisdag 14.2.2012 

Innehållsförteckning: 

 Nyttjanderättsenhet 
 Ändringar i utdraget ur fastighetsregistret 
 Att kontrollera registeringsduglighet 
 Enstaka ändringar i tillämpningarna 

 
Nyttjanderättsenhet 

Varning om överflödiga gränser när nyttjanderättsenheter upphävs eller tas 
bort 

När en nyttjanderättsenhet med område som har bildats med gränser upphävs 
eller tas bort (helt eller delvis) frågas användaren om överflödiga gränser ska 
raderas. 

I fönstret "Sökning av obildade områden" finns nu objektsklassen 
"Nyttjanderättsenheter (gränser)" som kan användas till att söka fristående 
nyttjanderättsenhetsgränser, dvs. sådana som inte är länkade till området av 
en nyttjanderättsenhetdel. 

När en hel nyttjanderättsenhet upphävs visas antalet enheter som 
upphävningen gäller 

När användaren håller på att upphäva en hel nyttjanderättsenhet med hjälp av 
knappen "Upphäv" nederst i fönstret "Nyttjanderättsenhet eller 
markanvändningsbeslut", ber tillämpningen användaren bekräfta 
upphävningen. Här visas nu även hur många enheter upphävningen av 
nyttjanderättsenheten gäller. En enhet som hör ihop med flera delar av en 
nyttjanderättsenhet eller som samtidigt är både belastad och berättigad räknas 
endast en gång.  

Lagändringar i vattenlagen 

Ändringen i nyttjanderättsenhetstyperna som förutsätts av lagändringarna i 
vattenlagen har verkställts. I huvudgruppen "Rättighet enligt markanvändnings- 
och bygglagen" finns nu den nya typen 247 "Servitut för dikning". 

Se här angående den nya kontrollen av registreringsduglighet som gäller 
nyttjanderättsenhet / markanvändningsbeslut. 



Ändringar i utdrag ur fastighetsregistret 

Åtgärden fastställande av delägarförteckning visas på utdraget ur 
fastighetsregistret 

I utdrag ur fastighetsregistret som berör ett samfällt område visas även i 
utdragsdelen ”Fastighetsförrättningar och beslut av myndighet” 
delägarförteckningens basuppgiftsåtgärd 1637 ”Lagenligt fastställande av 
delägarförteckning”. Ifall det samfällda området har registrerats till en ny 
kommun i samband med en ändring i kommunindelningen, kan åtgärden även 
synas på utdraget för det upphörda samfällda området (=bildaren). Åtgärden 
visas på motsvarande ställe även i registervyn. Inga andra åtgärder som berör 
delägarförteckningens basuppgifter visas på utdraget. 

Ursprungliga mottagare och överlåtare av outbrutet område 

I registerenhetens uppgifter visas namnen på de ursprungliga mottagarna till ett 
outbrutet område på registerenhetens område. Om någon av det outbrutna 
områdets mottagare eller överlåtare har beviljats spärrmarkering, visas inte 
mottagarna alls. 

Berättigade och parter i del av nyttjanderättsenhet 

Om en person som är berättigad (eller part) i en del av en nyttjanderättsenhet 
har beviljats spärrmarkering, visas inga berättigade (eller parter) i denna del av 
nyttjanderättsenheten. 

Att kontrollera registreringsduglighet 

Meddelande om att anteckning om generalplan saknas till kontroll av 
registreringsduglighet 

Nya registerenheter kontrolleras ifall generalplansområde hittas på den nya 
registerenhetens område. Om anteckningen om generalplan saknas får 
användaren ett meddelande i kontrollen av registreringsdugligheten. Denna 
kontroll är inte heltäckande rörande generalplaner, eftersom generalplanen kan 
sakna läge eller dess läge kan ha lagrats som ett s.k. frimärksområde. Förutom 
generalplaner, gäller kontrollen även alla nyttjanderättsenheter / 
markanvändningsbeslut. 

Varning om andelar i samfällda med andelstal har skiftats utan att beräkna 
andelstalen 

I punkten "Andelar i samfällda" som ingår i kontrollen av registreringsduglighet 
kontrolleras nu att andelstalet för den mottagande registerenheten har 
beräknats om man har skiftat andelar i samfällda med andelstal i händelsen. 
Om andelstalet inte har beräknats får användaren ett "Logg"-meddelande. 

Enstaka ändringar i tillämpningen 



Öppnande av händelse 

Användaren som öppnar en händelse får inte längre frågan "Öppna 
händelsen". 

Ägare till fönstret "Enhet" 

Ägarna som hör till enheten visas nu i objektfönstret "Enhet". Med funktionen 
"Visa..." kan den valda ägarens uppgifter sökas till fönstret "Ägarandel". 
Dubbelklicka på personens namn i listan för att hämta personens uppgifter till 
fönstret "Person" som öppnas. 

Nu kan man radera flera mikrolinjer samtidigt 

Nu är det möjligt att samtidigt välja flera linjer för radering i fönstret "Sökning av 
linjer enligt längd", varvid funktionen "Radera" raderar de linjer som är kortare 
än 0.1 m. Antalet raderade linjer meddelas. 

Funktionen "Hämta > / Valda på kartan" i fönstret "Sammanslagning av 
fastigheter" stöder flerval på kartan 

Tidigare kunde man inte direkt välja flera enheter i fönstret "Sammanslagning 
av fastigheter", utan enheterna för de från kartan valda skiften måste hämtas 
via fönstret "Sökvillkor för enheterna".   

NTM-centralens myndighetsbeslutsnummer ryms i fältet som reserverats för 
det 

I fönstret "Myndighetsbeslut" har NTM-centralernas myndighetsbeslutsnummer 
inte rymts i fältet för beslutsnummer och man har varit tvungen att förkorta det 
till 20 tecken. Nu är fältet längre i databasen. Under andra veckan i februari har 
en korrigeringskörning för tidigare förkortade nummer gjorts i registret. 

Uppgifter om enhet, vars skifte valts på kartan förmedlas till 
huvudkartfönstrets nedre kant 

Beteckningen och namnet på en enhet som har valts på kartan syns på 
huvudkartfönstrets statusrad nederst i fönstret. 

 

 


