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Ändringarna tas i bruk 26.2.2013 

Innehållsförteckning: 

 Sökverktyg för lägesfel sammanställts i ett nytt förnster 
 Uppgifterna om klyvning av tomt kan nu avhämtas med överfö-ringsverktyget för 

kommunsystemdata 
 Snabbinstruktioner i huvudkartfönstrets menyer 
 Nyttjanderättsenhet 
 Enskilda ändringar i tillämpningarna 
 Ändringar i kodsystemet 

 

Sökverktyg för lägesfel sammanställts i ett nytt fönster 

Tidigare har varje sökvillkor angående lägesfel haft sitt eget inledningsfönster. Nu 
har sökvillkoren sammanställts inom ett fönster där man hittar villkoren om streck, 
punkter och områden. Således är det möjligt att starta en sökning efter lägesfel 
genom att vid samma sökning välja alla sökvillkoren gällande streck, punkter och 
områden. De fel som hittas kan också skrivas ut som en fil. Genom att välja ett nytt 
fönster kan man också starta de bekanta verktygen för att korrigera de fel som 
hittats. Dessa verktyg kan fortfarande öppnas direkt från rullgardinsmenyn "Verktyg" i 
huvudkartfönstret. 

Uppgifterna om klyvning av tomt kan nu avhämtas med överfö-
ringsverktyget för kommunsystemdata 

Ändringsuppgifterna om fastighetsindelningen vid klyvning av tomt kan nu hämtas 
fram genom överfö-ring av kommunsystemsdata. Det finns ett användningsexempel 
om klyvning av tomt som gjorts utan dataöverföring.  

Snabbinstruktioner i huvudkartfönstrets menyer 

Funktionerna i huvudkartfönstrets menyer beskrivs i snabbinstruktionerna. 
Instruktionerna visas i kartfönstrets nedre balk då muspekaren förs på funktionen. 

Nyttjanderättsenhet 

En nyttjanderättsenhet vars giltighetstid löpt ut visas inte på kartan 



En sådan del av en nyttjanderättsenhet eller av ett markanvändningsbeslut 
vars giltighetstid har löpt ut visas inte mera på kartan om annat inte väljs. 
Sådana delar kan ritas på kartan genom att välja "Synlighet" i 
tilläggsfunktionerna och genom att sätta det ovanpå synligheten av den 
upphävda delen av nyttjanderättsenheten. Tilläggsfunktionerna för synligheten 
kan hittas på fliken "Synlighet" genom att trycka på musens högra knapp efter 
att ha valt "Omfattande uppgifter". På utdrag ur fastighetsregisterkartan har 
dessa inte visats tidigare. 

Fönstret "Nyttjanderättsenheter och markanvändningsbeslut" visar 
förrättningsnumret med vilket den ifrågavarande åtgärden har registrerats 

Genom att välja "Basuppgifter, delar, enheter och åtgärder/Omfattande" i 
fönstret "Nyttjanderättsenheter och markanvändningsbeslut" kan man som sist 
vid varje åtgärd se det förrättningsnummer med vilket åtgärden har registrerats. 
Tillämpningen visar dock inte sådana förrättningsnummer som angår 
registrerade kortvariga händelser eller förrättningar som registrerats före 
ibruktagandet av JAKOkii. Ändringen har gällt från och med maj. 

Enskilda ändringar i tilllämpningarna  

Fönstret "Enhet" 

Den beteckning som ska hämtas till fönstret "Enhet" kan nu väljas från 
listningsknappen i fältet "Beteckning". Under knappen finns 20 st. beteckningar 
som användaren tidigare skapat. Dessutom har antalet skiften och antalet 
ägare fått en egen kolumn. 

Cirkelbåges radie i fönstret "Fastighetsrå" 

Fönstret "Fastighetsrå" innehåller nu ett fält som visar cirkelbåges radie.  

Att skriva ut ett utdrag över ett outbrutet område 

Nu kan man genom fönstret "Utdrag över enheten" skriva ut utdrag över ett 
outbrutet område. Att skriva ut utdrag över flera outbrutna områden genom 
listfönstren (t.ex. fönstret "Enhetslista") på en gång är inte möjligt. 

Fastighetsregisterutdrag och kartutdrag (ingen anvisning) 

Uppställningen av information i fastighetsregisterutdraget och kartutdraget har 
ändrats så att utdgragen skulle vara så enhetliga som möjligt med de andra 
utskrifterna, t.ex. med det blivande inskrivningsintyget. 

Framställningen av belastade fastigheter angående en sådan 
nyttjanderättsenhet som bestämts enligt lagen om enskilda vägar har ändrats i 
utdraget. Om väglaget inte har lagrats i systemet visas nyttjanderättsenhetens 
alla belastade. Tidigare i motsvarande fall visades endast utdragets 
objektsenhet, och om den hade lagrats i systemet endast som "en berättigad" 
innehöll utdraget inte alls de belastade fastigheterna. 



Ändringar i kodsystemet 

Nya åtgärdsslag 

 1193 Styckning av tomt och inlösning av tomtdel 
 1616 Överföring av andel i gemensam särskild förmån 
 1621 Bildande av samfälld skogsandel till lägenhet 
 1622 Bildande av andel i gemensam särskild förmån till lägenhet 
 1650 Bildande av gemensam särskild förmån 
 1771 Förvärvande av andel i gemensam särskild förmån 

Nya åtgärdsslag på enheterna 

 2810 Ändring av bestämmelserna om utnyttjande av servitut 
 2811 Upphävande av servitut 
 2812 Ändring av bestämmelserna om utnyttjande av vägrätt 
 2813 Upphävande av vägrätt 

Dessa tillägg i enhetsåtgärderna är förslag från kommunrepresentanterna i FDSfast-
ledningsgruppen. 

Upphävda åtgärdsslag på enheterna 

 2120 Flyttning av råmärken 
o Vid registrering av råmärkens flyttning används i fortsättningen 

enhetsåtgärden "Rågång". 
 4810 Inlösning av tomtdel 

 

  

 


