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1. Inledning
Förändringen av fastighetsbeteckningssystemet säkrar funktionen vid eventuella framtida stora kommunsammanslagningar, vilket enligt nuvarande förfaringssätt har varit arbetsmässigt och tekniskt utmanande. Nuvarande förfaringsätt har orsakat stora mängder jobb för Lantmäteriverket och hela organisationen där fastighetsregisteruppgifter hanteras, dataomvandlingen har även
känts av i kundsystemet.
Fastighetsbeteckningssystemets huvudsakliga förändring är att fastigheter inte
längre vid kommunsammanslagningar registreras med nya kommunens fastighetsbeteckning, fastighetsbeteckningen hålls oförändrad efter en kommunsammanslagning. Till fastigheterna bifogas egenskapsdata med uppgifter om
lokaliseringskommun, och denna information uppdateras vid sammanslagningstillfället.
I denna anvisning redogörs för de ändringar vilka fastighetsbeteckningssystemets förnyelse förorsakar i registerföringen. Förändringar sker i tillämpningarna
och förfaringssättet. De största ändringarna sker vid kommunsammanslagningstillfället, men förändring sker också vid givande av fastighetsbeteckningar
vid den fortlöpande produktionen.

2. Ändringar i lagstiftningen
Förnyandet av fastighetsbeteckningssystemet kräver ändringar i fastighetsbildningslagen, fastighetsregisterlagen, fastighetsregisterförordningen och bostadsmarknadsföringsförordningen. Dessutom krävs ändringar i rekommendationerna för offentliga förvaltningen nr 134 och 142 samt upphävande av rekommendationerna för offentliga förvaltningen nr 138. Länk till regerings propositionen RP 159/2013. I regeringspropositionen har också framställts de
ändringar som förnyandet av fastighetsbeteckningssystemet kräver i fastighetsbildningslagen.
Till förnyandet av fastighetsbeteckningssystemet hörande ändringar är ändringsförslag av definitionerna i FBL 2 §, anpassande av byatermerna i FBL 61a
§:s, ändring av byaindelningen i FRL 3 §, uppgifter som antecknas i fastighetsregistret i FRL 7 §. Ändringens huvudsakliga innehåll är att ta bort referensen
till nuvarande lokaliseringsområde. I fortsättningen består inte fastighetsbeteckningen av kommun - lokaliseringsområde - grupp - enhet, utan fastighetsbeteckningen är endast en fyrasiffrig nummerserie.
De största ändringarna kommer i fastighetsregisterförordningen, där det stadgas om definitionen av fastighetsbeteckningens uppbyggnad och dess tidigare
informationsinnehåll.
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3. Bildande av fastighetsbeteckning vid fastighetsförrättning
3.1. Allmänt om fastighetsbeteckningar
Vid förnyandet från den gamla ibrukvarande fastighetsbeteckningen, vilken innehöll kodade uppgifter, ändras nu till endast en nummerserie, från vilken man
inte kan avgöra lokaliseringsområde. ’Kommun - lokaliseringsområde - grupp enhet’ –kodningen baserat på lokaliseringsområde upphör, då fastighetsbeteckningens kommundel inte mera uppdateras vid kommunsammanslagningar.
Fastighetsbeteckningen är i fortsättningen endast en nummerserie, och givandet av beteckningen har närmast betydelsen av att beteckningarna är unika.

3.2. Bildande av en registerenhets beteckning
Vid bildandet av övriga registerenheter än tomter eller allmänna områden bildas fastighetsbeteckningen av tillämpningens beteckningsreserverare så långt
som möjligt automatiskt.
Vid bildandet av lägenhet ges fastighetsbeteckning färdigt, användaren kan
inte ändra den av programmet givna fastighetsbeteckningen. Fastighetsbeteckningen bildas av moderfastighetens betecknings första delar och till beteckningens slutdel hämtar tillämpningen det minsta lediga nummmret. Tidigare vid bildandet av fastighetsbeteckningar har det kunnat lämna outnyttjade beteckningar emellan, styckningsfastighetens fastighetsbetecknings slutdel kan
således vara lägre än moderfastighetens beteckning.
Ex: Då det från fastigheten 49-401-1-1 styckas ett område, får styckningsfastigheten beteckningen 49-401-1-[minsta lediga nummer].
Då man sammanslår lägenheter, vilkas beteckningars första del skiljer (har tidigare varit belägna i olika registerbyar eller kommuner) kan man för den nya
fastigheten välja, från vilket område den första delen av beteckningen skall
hämtas.
Vid övriga situationer avgör programmet och föreslår vilken beteckning den bildade fastigheten skall ges, men det kan användaren fortfarande ändra.
För fastighetsbeteckningens del 2 har man fortsättningsvis för klarhetens skull
reserverat nummerserien 1-399 för tomter och allmänna områden och för övriga registerenheter från 400 och uppåt.
Specialfall:
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samfälld skog: 874 i andra kolumnen
allmänna områden: 876 eller 878 i andra kolumnen
förutvarande allmänt vägområde: 884 i andra kolumnen
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statens skogsmark: 893 i andra kolumnen
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landsvägsområden: 895 i andra kolumnen
landsvägs biområden: 896 i andra kolumnen

Fastighetsbeteckningens form är fortsättningsvis lika som tidigare, d.v.s. den
består av fyra nummerdelar i formatet ###-###-####-####.

3.3. Detaljplaneområde
3.3.1. Bildande av fastighetsbeteckning för tomt
Registertomters beteckningsförbindelse med detaljplaner samt planetomters
beteckningar på område med bindande tomtindelning bevaras. Tomters beteckningar och områdesindelningars kopplingar slopas i samband med förnyandet på samma sätt som för lägenheter. Vid bindande tomtindelning ges beteckningar till planetomter, och där redan säkerställs det att beteckningarna är
unika.
Givandet av planetomters beteckningar är utfärdat i rekommendationerna för
offentliga förvaltningen. Kommuner kan använda som nummerserie i kraftvarande kommunnummer eller för området tidigare i karftvarande kommunnummer enligt eget val. Dock bör man observera om det utförts delsammanslagningar av kommuner så kan det finnas fastighetsbeteckningar med samma
början i flere kommuner. I så fall bör kommunerna i huvudregel på sammanslagningsområden använda kommunens ikraftvarande kommunnummer för
nummerserien.
Exempel 1:

Lantmäteriverket

Semaforbron 12 C
PB 84
00521 Helsingfors
Telefon 029 530 1100

www.lantmateriverket.fi
kirjaamo@lantmateriverket.fi (registratorskontoret)
FO-nummer 0245954-4
Hemort Helsingfors

Anvisning

6 (34)

13.1.2014
Då en hel kommun sammanslås med en annan kommun, kan kommunen fortsätta att
ge beteckningar för kommunens olika områden enligt gamla nummerserien. Exempel
från gränsen mellan Reso och Åbo, efter avlägsnandet av kommungräsen är det fortfarande fastigheter som börjar på 680 (Reso) och 853 (Åbo). Beteckningarna hålls efter
kommunsammanslagningen oförändrade. På gamla Resoområdet kan man fortsättningsvis ge nummerserier som börjar med 680 och på gamla Åboområdet nummerserier som börjar med 853.

Exempel 2:

Vid kommunsammanslagning nybildad kommun kan som kommunnummerserie få ett
helt och hållet nytt kommunnummer, exempel Åbo-Reso kommunnummer 123, vilket
inte tidigare varit i bruk. I detta fall kan kommunen börja ge för de nya fastigheterna beteckningar enligt den nya kommunnummerserien, nybildade fastigheter får således fastighetsbeteckningar som börjar på 123.
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Exempel 3:

Vid delsammanslagning av kommuner, där fastigheter som börjar med likadana beteckningar befinner sig i två eller flere kommuner. Ex. delar av Reso har sammanslagits med Åbo, två kommuner har fastigheter som börjar på nummerserien 680. I detta
fall kan inte nya fastigheter på Åbo sidan längre bildas med 680 nummerserien, eftersom annars finns inte garantier att nya beteckningar är unika och individuella fastighetsbeteckningar. Samma beteckning kan även uppstå i Reso. På det här området
kan inte heller Åbos tidigare nummerserie 853 användas, om kommunen fått nytt
kommunnummer kan man använda nya kommunnumret för kommunnummerserien.

Om man i två kommuner försöker registrera fastigheter med samma beteckningar, misslyckas registreringen. Förrättningen är i det skedet redan avslutad,
men förrättningsingenjören kan på eget initiativ ta ärendet till ny behandling i
förrättningen genom vilket saken korrigeras (FBL 192.3 § och 273 §).
3.3.2. Bildande av beteckning för allmänt område
För allmänna områdens del bildas beteckningar områdesvis genom att använda den för området använda beteckningsserier, vilka väljs på samma sätt som
det görs för tomter. För allmänna områdens beteckningar används som beteckningsdel tillsvidare de gamla beteckningarna enligt följande:
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9907 faroområde
9908 Specialområde
9909 Vattenområde

4. Fastighetsregisterförarens beslut
Ändring av beteckning genom registerförarens beslut bevaras som tidigare,
fastän beteckningens betydelse inte är lika stor som tidigare. Ändring av beteckningar görs i fortsättningen närmast av kommuner som upprätthåller fastighetsregister på områden med bindande tomtindelning.
Registerförarens beslut om registerbys namnändring eller sammanslagning av
byar, existerar inte mera efter lagändringen
Ändring av kamerala indelningen genom registerförarens beslut. Vid lagring av
åtgärden genererar tillämpningen ”Ändring av kamerala indelningen”- enhetsåtgärd (åtgärdskod 4211). Tidigare åtgärdskoden 4210 ”Ändring av kamerala
indelingen” upphör.

5. Ändringar i FDS fastighetsdelen
Förnyandet orsakar ändringar förutom vid kommunsammanslagningstillfället
även vid normal registerföring samt hos de vanligaste informationstjänsteprodukterna.

5.1. JAKOfast- och registerföringstillämpningen
Fastighetsbeteckningen visas helt och hållet på kartan i handlingar och utdrag.
Nya fastighetsbeteckningen utvisar inte längre en fastighets läge. Beteckningen utgörs av fastighetsbeteckningsdelarna 1-4 och med konstant storlek.
Upphörda samfälligheter (Lak.yht) och outredda och beteckningslösa enheter
(???-enheter) skrivs ut på kartan såsom tidigare.
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På enheten sparas uppgifter över lokaliseringskommun, vilken visas i ’Enhets’ fönstret och i registervyn under enhetens basuppgifter.
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5.1.1. Enhets-fönstret
Från ”Enhets” och ”Skiftes” -fönstret har lokaliseringsområde avlägsnats.

Under ”Enhet/fönster” -knappen har tillagts nya funktioner:
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”Kommunuppgifter..” –verktyget, med vilket man gör ändringar i
kommunindelningen eller Kameral styckning. Verktyget sparar till
enheten enhetsåtgärden. (komplettering) se punkten 6.3
”Gruppuppgifter (historia - > 7.2.2014)…” –fönstret, i vilket visas
gruppens historieuppgifter före 7.2.2014.
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Grupp (historieuppgifter - > 7.2.2014) -fönstret, från fönstret öppnas med ”fönster” knappen:
o ”Enheter (historieuppgifter -> 7.2.2014)…” –fönstret skriver
ut de till historiegruppen hörande registerenheter.
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o ”Lokaliseringsområde (historia – 7.2.2014)…” –fönstret, för
den valda gruppen visas uppgifter om historielokaliseringsområde.
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5.1.2. Sökvillkor för enheter –fönstret,
”Sökvillkor för enheter” –fönstret, från fönstret har avlägsnats lokaliseringsområde. Enheter kan sökas med beteckning och/eller kommunavgränsning.
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5.1.3. Köpeskillingsregistrets sökvillkor
JAKOfast –köpeskillingsregistersökning, uppgifter kan hämtas med kommunavgränsning. Från sökvillkoren har avlägsnats lokaliseringsområde.

5.1.4. Ändring i fastighetsindelningen -verktyget
Användaren kan inte mera bilda nya lägesområden eller grupper genom ändring i fastighetsindelningen.
Verktyget hämtar som en ny fastighetsbeteckning alltid den minsta lediga, om
inte den bildade enheten är en tomt, allmänt område eller på Åland beläget
väg- eller biområde enligt Landskapslagen om allmänna vägar. Hämtningen av
den minsta lediga beteckningen gäller fastighetsbeteckningens del 4.
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5.1.5. Ändringar i kodning
Åtgärdstyps –kodning, från åtgärdstyperna har det avlägsnats två och tillkommit två nya åtgärder.
Fastighetens typ av rå, från åtgärdstypen har kod 661 avlägsnats ”By- eller
kommundelsgräns”. Råtypen får inte längre användas.
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5.1.6. Avlägsnade verktyg
Byarå har avlägsnats och visas på kartan som gräns för registerenhet. ”Korrigera ändring kommunindelningens rår…” –fönstret, från fönstret har avlägsnats
byarårs korrigeringsverktyg.
Registertexter underhålls inte mera, som ”registertext” –verktyget har tagits ur
bruk.
”Sätt till textstorlek 2.0” –verktyget har gråfärgats. Skiftesbeteckningens
textstorlek kan inte längre ändras, fastighetsbeteckningar skrivs ut på huvudkartfönstret i standardstorlek.
Även från ”Skifte” -fönstret har avlägsnats fältet ”Textens storlek (mm)”. För
nyttjanderättsenheters beteckningar och i JAKOfast2 använda beteckningar
har inte gjorts ändringar.
I nuvarande version
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Efter 7.2.2014

5.1.7. Överföring av data från kommunernas system
Grupp och lokaliseringsområdes behandling har avlägsnats. Nya enheters
kommunuppgifter avgörs av överlåtelsefastigheten och sparas då fastigheten
bildas med ”Bilda” –kommandot.

5.2. Registerkarta
Nuvarande uppgifter om registerby på registerkartan avlägsnas. Registerbyarnas beteckningar avlägsnas genom att avlägsna registertexten. Fastighetsgränser visas i fortsättningen endast som fastighetsgränser förutom kommungränser. Till följd av detta ändras framställningen av den gamla registernummret till att visas i sin helhet.
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Före versionsbytet:
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5.3. Förrättningskarta och förrättningshandlingar
Från samtliga förrättningshandlingar har avlägsnats alla texter som hänvisar till
lokaliseringsområde. Kodningen för by- eller kommundelsgräns har upphört
och visas på samtliga produkter som registerenhets gräns. Ändringen syns
även på förrättningskartan.
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5.4. Fastighetsdatatjänsten
För användaren synliga ändringar i fastighetsdatatjänsten hänförs främst till
sökningssättet. I fortsättningen är det inte möjligt att söka fastigheter enligt registerby eller stadsdel, lokaliseringsområde avlägsnas från sökkriterierna. Från
samtliga utskrifter avlägsnas lokaliseringsområde-, grupp- och enhetsuppgifter.
Registerenhets lokaliseringskommunshistoria sätts senare till i fastighetsdatatjänsten.

5.5. Ändringar på registerutdragen
Vid förnyandet ändras innehållet i fastighetsregistret. I fastighetsregistret finns
inte mera uppgifter om registerby eller stadsdel, dessa uppgifter kan då inte
mera visas i utdragen. Uppgifter om fastighets lokaliseringskommun bifogas
som objektsdata.
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Nuvarande fastighetsregisterutdrags grunddel:

I nya systemet har uppgifter om ”registerby” lämnats bort:
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Efter en kommunsammanslagning är de första tre beteckningarna inte samma
som lokaliseringskommunens kommunnummer:

På tomters fastighetsregisterutdrag lämnas motsvarande uppgifter om stadsdel, kvarter och tomt borta:

6. Utförande av kommunsammanslagning
Då en hel kommun flyttas till en annan kommun, ändras de flyttade fastigheternas
lokaliseringskommun till den mottagande kommunens lokaliseringsuppgifter. På fastigheterna lämnas uppgifter om lokaliseringskommunhistoria och det kan man granska i JAKOfast- och FDSfast -tillämpningarna. Granskning av lokaliseringskommunhistoria är även på kommande i fastighetsinformationstjänsten.
Vid delkommunsammanslagning väljs fastigheter, vilka flyttas till en annan kommun
och på dessa fastigheter görs ändring i uppgifterna om lokaliseringskommun.
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I fastighetsbeteckningen görs inga ändringar i samband med kommunsammasnlagning d.v.s. efter en kommunsammanslagning är fastighetsbeteckningens första del
inte samma som kommunnumret.
Kommunsammanslagningar kan göras på förhand innan årsskiftet. För ändring av
kommunindelningen ges en registreringsdag då kommunsammanslagningen träder
ikraft. Från de här uppgifterna beslutas t.ex. vilken lokaliseringskommun som skall
visas på fastighetens registerutdrag eller informationstjänstens produkter.

6.1. Överföring av en hel kommun till en annan kommun
Utförande av kommunsammanslagning påbörjas i fönstret ’Ändring i kommunindelningen, genom att välja de kommuner som ansluts.

’Lägg till’ -knappen öppnar ’Överföringsvillkor’ -fönstret, där man väljer anslutande
och mottagande kommun.
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Efter lagring syns ändringen i ’Ändring i kommunindelningen’ -fönstret

I ’Ändring i kommunindelningen’ -fönstret aktiveras vald åtgärd och förverkligas med
’Förverkliga’ -knappen.
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’Förverkliga’ - knappen startar kommunsammanslagningskörningen
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Då körningen är utförd kan användaren granska körningens logg.

Ändringen i kommunindelningen färdigställs i Förhandsregistrerings -fönstret där anges det datum då kommunsammanslagningen skall träda i kraft. Fram till det angivna datumet syns inte den nya kommunindelningen i fastighetsregistret.
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Efter kommunsammanslagningen skiljer sig mottagarkommunens och registerenhetens första nummerdel från varandra.

6.2. Överföring av kommundel till annan kommun.
Vid kommundels sammanslagning kan den kommundel som skall sammanslås hämtas på basen av fastighetsbeteckning, sökvillkor eller valda på kartan.
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Med fastighetsbeteckning:
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Sökvillkor:

6.3. Byte av lokaliseringskommun vid förrättning eller med registerförarens beslut
I exemplet byts en fastighet i Esbo 49-456-1-119 till Vichtis som lokaliseringskommun.
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Byte av en registerenhetens lokaliseringskommun vid en förrättning eller genom registerförarens beslut utförs via enhetsfönstret.
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Från ’Enhets’ -fönstret väljs ’Fönster’ -knappen och där ’Kommunuppgifter’

Från ’Kommunuppgifter’ -fönstret väljs kommun dit fastigheten flyttas ’Ny’ ’Ändring i kommunindelningen’ eller ’Ändring i kamerala indelningen’
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Om avsikten är att flytta en eller flera registerenheter till annan kommun utan
att ändra fastighetsbeteckning samt att ändringen skall träda ikraft vid årsskiftet, eller om man rättar till en felaktig lägeskommun mitt i kalenderåret, används ’Ändring i kommunindelningen’ -funktionen.
Om man flyttar en registerenhet till en annan kommun, utan att fastighetsbeteckningen ändras mitt i ett kalenderår genom registerförarens beslut eller i en
förrättning, används ’Ändring i kamerala indelningen’ -funktionen.
Efter detta ändrar tillämpningen fastighetens lokaliseringskommun
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De ändrade uppgifterna syns i ’Enhets’ -fönstret:
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Efter ändringen skall ännu fastighetsgränserna på registerkartan behandlas:
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