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1. ALLMÄNT OM INSKRIVNINGSFÖRFARANDET

1.1. Vad avses med inskrivningsärende?
Med inskrivningsärende avses enligt 5 kap. 1 § 1 mom. i jordabalken (12.4.1995/540, JB)
inskrivning av äganderätt till fastighet, dvs. lagfart, inskrivning av särskilda rättigheter samt
inteckning. Inskrivning är ett allmänt begrepp för ett förfarande genom vilket ett ägarbyte
eller en särskild rättighet i en fastighet införs i lagfarts- och inteckningsregistret.
Med lagfart avses inskrivning av äganderätten till en fastighet. Bestämmelserna om lagfart
tillämpas även på inskrivning av förvärv som avser kvotdelar och outbrutna områden av
fastigheter, flera fastigheters samfällda områden eller outbrutna områden och andelar av
samfällda områden. Genom inskrivning av en särskild rättighet tryggar man att rättigheten
består i förhållande till senare ägare av fastigheten och fastställer dess företräde i
förhållande till andra särskilda rättigheter och fastighetsägarens borgenärer.
Syftet med inteckning är att fastigheten ska kunna användas som säkerhet för lån. Som
bevis på inteckning utfärdas ett pantbrev, som ägaren överlämnar till borgenären då
fastigheten pantsätts. Panträttsinnehavaren har rätt att få betalt för sin fordran genom
fastighetens värde upp till pantbrevets belopp. Inteckningens företräde påverkar
fördelningen av köpeskillingen vid tvångsrealisering av en fastighet.
Över inskrivningsansökningar och avgöranden på basis av dessa förs ett lagfarts- och
inteckningsregister i enlighet med JB 5:1.2. Förutom lagfart, särskilda rättigheter och
inteckningar görs också anteckningar om andra rättigheter och gravationer som hänför sig
till fastigheter i lagfarts- och inteckningsregistret. Då talar man om s.k.
påminnelseärenden.

1.2. Inskrivningsförfarandets rättskällor
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Inskrivningsförfarandet utgör lagreglerad beslutsverksamhet. Förfarandet kan uppdelas i
en formell del, dvs. de egentliga förfarandereglerna, och en materiell del som gäller
förutsättningarna för inskrivningsbeslutet. Som rättsligt reglerad verksamhet styrs de som
gör avgörandena av de sedvanliga rättskällorna och principerna för användningen av dem
både vad gäller förfarandet och förutsättningarna för inskrivningsbeslutet.
Med förfarandebestämmelser avses här t.ex. hur inskrivningsansökan ska utformas, hur
inskrivningsärendet anhängiggörs, förfarandena för komplettering och hörande i
inskrivningsärenden, förfarandet när en anvisning för rättegång ges i ärendet, förfarandet
för vilandeförklaring, inskrivningsbeslutets form och skyldigheten att motivera avslag,
förfarandet vid sökande av ändring och rättelseförfarandet. Till förfarandebestämmelserna
hör också bestämmelserna om vem som har rätt att behandla och avgöra
inskrivningsärenden.
De egentliga förfarandereglerna som gäller inskrivning finns i jordabalken. I jordabalken
har man strävat efter att reglera inskrivningsförfarandet så uttömmande som möjligt med
hänsyn till dess särdrag. Om inget annat bestäms i jordabalken ska förvaltningslagens
(6.3.2003/434, FL) bestämmelser om förvaltningsförfarandet iakttas vid förfarandet.
Med den materiella delen, som gäller förutsättningarna för inskrivningsbeslutet, avses de
grunder på vilka man enligt lagen får inskriva ett förvärv eller en särskild rättighet eller
fastställa en inteckning. Även i dessa delar innehåller jordabalken egna bestämmelser.
Jordabalken utgår från att endast lagliga och giltiga rättigheter får inskrivas.
Förutsättningarna för inskrivningen avgörs emellertid i stor utsträckning enligt de särskilda
materiella reglerna beroende på vilket slags rättsförhållande som ska inskrivas.
Förfarandereglerna och de materiella reglerna som gäller förutsättningarna för
inskrivningen skiljer sig med avseende på giltighetstiden. När det gäller
förfarandebestämmelserna iakttas alltid de regler som gäller vid tiden för behandlingen.
Däremot bedöms rättighetens laglighet och giltighet alltid på grundval av bestämmelserna
som gällde när rättigheten uppstod eller uppläts. Rättighetens giltighet behöver kanske
också bedömas på grundval av någon annan lag än finsk lag. I ärenden med s.k.
internationell anknytning avgör de i Finland gällande lagvalsreglerna vilken materiell lag
som ska tillämpas.
Inskrivningshandboken riktar sig till inskrivningspersonalen vid Lantmäteriverket. Syftet
med handboken är att främja lagenligheten och enhetligheten i handläggningen av
inskrivningsärenden samt påskynda handläggningen. Handboken är ingen egentlig
rättskälla och dess rekommendationer om förfaranden och tolkningar utgör inte bindande
rättsnormer. Tolkningsproblem som förekommer vid inskrivningen avgörs alltid efter
inskrivningspersonalens prövning. Handbokens syfte är att stöda denna verksamhet
genom att ge en beskrivning av typiska problem vid inskrivning, redogöra för hur olika
problem lösts i inskrivningspraxisen och även lägga fram uppfattningar om gällande rätt i
de förevarande fallen.

1.3. Inskrivningsmyndighet och handläggare av inskrivningsärenden
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Enligt JB 5:2 är Lantmäteriverket inskrivningsmyndighet. Från och med 1.1.2014 hör hela
landet till Lantmäteriverkets verksamhetsområde. Enligt den tidigare bestämmelsen som
var i kraft till 31.12.2013 var inskrivningsmyndigheten den lantmäteribyrå inom vars
verksamhetsområde fastigheten fanns.
Allmän behörighet för behandling och avgörande av inskrivningsärenden har en
inskrivningsjurist som är anställd i tjänsteförhållande vid Lantmäteriverket (JB 5:2.2).
Chefen för produktionsenheten får förordna personer att avgöra inskrivningsärenden (10.2
§, lag om Lantmäteriverket 13.12.2013/900). Av inskrivningsjurister krävs högre juridisk
högskoleexamen.
Inskrivningsärenden behandlas och avgörs även av sådana anställda i tjänsteförhållande
hos Lantmäteriverket som chefen för produktionsenheten förordnat till uppgiften i fråga.
Förutsättningen för detta är att personerna har tillräcklig kunskap för skötseln av
inskrivningsuppgifter (10.2 § Lag om lantmäteriverket).
Om ett inskrivningsärende är omfattande, oklart eller annars svårt att avgöra, ska det
avgöras av inskrivningsjuristen (JB 5.2.2). Om ett inskrivningsärende som en
inskrivningssekreterare har fått till uppgift att avgöra visar sig vara omfattande, oklart eller
annars svårt att avgöra, ska inskrivningssekreteraren inte avgöra detta ärende utan det
bör överföras till inskrivningsjuristen (RP 30/2009 rd, s. 15). Inskrivningsjuristen kan också
enligt eget övervägande överta ett enskilt ärende från inskrivningssekreteraren för
avgörande.
Eftersom situationerna växlar har inga detaljerade bestämmelser införts i lag om
behörighetsfördelningen mellan inskrivningsjuristen och inskrivningssekreteraren, utan en
överföring av ett ärende till inskrivningsjuristen ska avgöras från fall till fall.
På inskrivningsjuristens eller inskrivningssekreterares jäv tillämpas förvaltningslagens
bestämmelser om jäv (JB 6:14 § och FL 27–30 §). Jäv ska beaktas å tjänstens vägnar. En
jävig person får inte på något sätt delta i behandlingen av ärendet. Förbudet gäller inte
enbart avgörandet utan även annan behandling, t.ex. rådgivning. Jävsgrunderna räknas
upp i förvaltningslagen (FL 28.1 §). Enligt grunderna är en person jävig, om:
1) personen eller en närstående till personen är part
2) personen eller en närstående till personen biträder eller företräder en part
eller någon som avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta
eller skada för
3) avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för
personen eller en närstående till personen
4) personen står i anställningsförhållande eller i ett sådant
uppdragsförhållande som har samband med det föreliggande ärendet till
en part eller till någon som avgörandet i ärendet kan väntas medföra
synnerlig nytta eller skada för
5) personen eller en närstående till personen är medlem av styrelsen,
förvaltningsrådet eller något annat därmed jämförbart organ eller är
verkställande direktör eller innehar motsvarande ställning i en sådan
sammanslutning eller stiftelse eller ett sådant statligt affärsverk eller en
sådan statlig inrättning som är part eller som avgörandet i ärendet kan
väntas medföra synnerlig nytta eller skada för
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6) personen eller en närstående till personen hör till direktionen för eller något
annat därmed jämförbart organ i ett ämbetsverk eller en inrättning och det
är fråga om ett ärende som sammanhänger med styrningen eller
övervakningen av ämbetsverket eller inrättningen, eller om
7) tilltron till personens opartiskhet av något annat särskilt skäl äventyras.
Enligt förvaltningslagen (FL 28.2 §) avses med närstående:
1) tjänstemannens make samt barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far- och
morföräldrar samt också den som på något annat sätt står tjänstemannen
särskilt nära liksom även dessa personers makar,
2) tjänstemannens make samt barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far- och
morföräldrar samt också den som på något annat sätt står tjänstemannen
särskilt nära liksom även dessa personers makar,
3) tjänstemannens makes barn, barnbarn, syskon, föräldrar och far- och
morföräldrar samt också dessa personers makar och tjänstemannens
makes syskonbarn.
Som närstående anses också motsvarande halvsläkting. Med makar avses äkta
makar, personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden och
personer som lever i registrerat partnerskap.

1.4. Inskrivningsansökan
1.4.1. Allmänt
Enligt JB 6:1.2 ska inskrivning sökas skriftligen och ansökan undertecknas av sökanden
eller den som avfattat ansökan. En skriftlig ansökan är nödvändig till exempel om ansökan
skickas per post, e-post eller med ett bud. Sökanden eller dennes ombud får dock framföra
sin ansökan muntligen på Lantmäteriverkets serviceställe om ärendet klart framgår av de
handlingar som företes och ligger till grund för ansökan. Vissa av de ärendekategorier som
behandlas nedan är dock sådana att muntlig ansökan aldrig duger.
Även vid muntlig ansökan ska sökanden uppge det som enligt JB 6:1.1 ska framgå av
inskrivningsansökan. I praktiken innebär detta att den som tar emot ansökan alltid ska
anteckna bl.a. sökandens namn, personbeteckning eller organisationsnummer samt
kontaktuppgifter. För att undvika oklarheter är det tillrådligt att även sökande som sköter
ärendet via personligt besök på verksamhetsstället ombeds att fylla i en
ansökningsblankett.
Skriftlig ansökan krävs alltid när man ansöker om inteckning (JB 16:4), ändring av
inteckning (JB 18:7), inteckning i anläggning (JB 19:3) eller ändring av inteckning i
anläggning (JB 19:3). I övriga ärenden ska en skriftlig ansökan företes om den sökta
åtgärden inte klart framgår av handlingarna utan en skriftlig ansökan. Således ska en
skriftlig ansökan vid behov företes i ärenden som gäller lagfart, inskrivning av särskild
rättighet, inskrivning av ändring i särskild rättighet eller avförande av särskild rättighet.
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Ansökan kan även tillställas som ett elektroniskt meddelande på det sätt som beskrivs
närmare nedan.

1.4.2. Inskrivningsansökans innehåll
Enligt JB 6:1.1 ska följande framgå av inskrivningsansökan:
-

vilken fastighet eller annat inskrivningsobjekt ansökan gäller
sökandens yrkanden eller den åtgärd som begärs
sökandens identifieringsuppgifter
sökandens, sökandens företrädares eller ombuds kontaktuppgifter.

Fastigheten individualiseras genom att man i ansökan anger i vilken kommun fastigheten
ligger, fastighetsbeteckningen och – ifall föremålet för ansökan är en lägenhet –
lägenhetens namn. När den begärda inskrivningen gäller en inskriven nyttjanderätt som
omfattas av inskrivningsskyldighet bör objektet individualiseras genom en
nyttjanderättsbeteckning (s.k. anläggningsbeteckning).
I allmänhet behöver ansökan inte uttryckligen motiveras eftersom ärendet framgår
tillräckligt väl av handlingen som ligger till grund för inskrivningen. Det är tillrådligt att
Lantmäteriverkets färdigutformade ansökningsblanketter används vid inskrivningen, men
det bör understrykas att ansökan även kan formuleras fritt (se RP 120/1994 rd, s. 71).
Sökande som är fysiska personer individualiseras med fullständigt namn och
personbeteckning. Personer som förutom finsk personbeteckning har en utländsk
personbeteckning eller motsvarande beteckning individualiseras med den finska
personbeteckningen. Utländska fysiska personer som saknar finsk personbeteckning
individualiseras med namn och födelsedatum. Därtill ska personens hemland uppges.
Även en i hemlandet eventuellt utfärdad personbeteckning bör uppges.
Juridiska personer individualiseras med firmanamnet och FO-numret. Utländska juridiska
personer som saknar finskt FO-nummer individualiseras genom att firmanamnet och
hemland uppges. En juridisk person som är registrerad någon annanstans än i Finland
betraktas som utländsk. En eventuell beteckning som utfärdats av en utländsk
registermyndighet bör också uppges.
I ansökan ska även uppges sökandens, dennes lagliga företrädares eller ombuds
telefonnummer och postadress dit meddelanden i ärenden kan skickas, som beslut,
kompletteringsuppmaning eller begäran om utlåtande. När telefonnumret uppges finns det
skäl att påminna om att inskrivningsmyndigheten bör kunna nå sökanden via numret på
tjänstetid. Om sökanden har tillgång till en e-postadress är det tillrådligt att även denna
anges i ansökan.
Med undantag för inteckningsärenden ska ansökan och innehållet i den hållas klart
åtskilda från den rätt som begärs inskriven genom ansökan. En ansökan kan naturligtvis
inte ensidigt ändra en handling som ligger till grund för en rättighet eller ett rättsläge som
grundar sig på en handling. I inskrivningspraxisen har man även i övrigt varit avvisande
mot att någon genom ansökan kan ändra innehållet i den rätt som ska inskrivas. Detta
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gäller även fall där alla parter i rättsförhållandet har undertecknat ansökan. Exempelvis
flera köpares ägarandelar i en fastighet grundade på ett köpebrev kan inte ändras endast
genom en lagfartsansökan utan ändringen kräver alltid en överlåtelsehandling som
uppfyller formkraven i JB 2:1 och har bevittnats av ett köpvittne.

1.4.3. Bifogade handlingar

Till ansökan ska fogas behövliga handlingar som ligger till grund för inskrivningen (JB
6:1.2).
Jordabalken har separata bestämmelser om när de bifogade handlingarna ska företes i
original. Originalkravet gäller särskilt åtkomsthandlingar vid lagfartsansökan och avtal eller
andra handlingar som gäller grundande eller överföring av särskilda rättigheter. Om inget
annat stadgas i jordabalken eller annanstans i lagstiftningen kan övriga bifogade
handlingar vara avskrifter. Bifogade handlingar behöver inte vara styrkta kopior.
Vid inskrivningsförfarandet godtas som motsvarighet till åtkomsthandling i original även
kopia som bestyrkts av ett köpvittne eller inskrivningsmyndigheten (JB 12:1).

1.4.4. Underskrift av ansökan
Enligt JB 6:1.2 ska ansökan undertecknas av sökanden eller den som avfattat ansökan. I
situationer där en skriftlig ansökan (i stället för en muntlig) krävs därför att lagen har en
uttrycklig bestämmelse om detta eller där ärendet inte framgår utan en skriftlig ansökan
ska ansökan undertecknas.
Som redogörs för närmare nedan kan en inskrivningsansökan även lämnas in som ett
elektroniskt meddelande. För elektroniskt tillställda ansökningar godtas även elektronisk
signering av ansökan (JB 6:1.2)
Enligt 22 § 2 mom. i förvaltningslagen behöver en handling som har kommit in till
en myndighet inte kompletteras med en underskrift om handlingen innehåller
uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla handlingens
autenticitet och integritet. Jordabalkens specialbestämmelse om undertecknande
av ansökan åsidosätter denna generella bestämmelse i förvaltningslagen.
Om det finns förutsättningar för en muntlig ansökan, men sökanden ändå fyllt i en skriftlig
ansökan, behöver ansökan inte ha sökandens underskrift. Ingivande av ansökan eller
annan handling

1.4.5. Ingivandesätt
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En ansökan kan tillställas inskrivningsmyndigheten per post, genom bud, lämnas
personligen av sökanden själv eller dennes ombud eller som ett elektroniskt meddelande
(e-post).
Lantmäteriverkets post- och besöksadresser finns på Lantmäteriverkets webbplats
www.lantmateriverket.fi. Ansökningar som skickas per epost ska skickas till adressen
inskrivningsarenden@lantmateriverket.fi. En ansökan tillställs inskrivningsmyndigheten
på avsändarens eget ansvar (FL 17.1 §).
Vad som ovan konstaterats om ansökan gäller även andra handlingar i
inskrivningsärendet. Avsändningssättet kan dock inte vara ett elektroniskt meddelande när
handlingen ska tillställas inskrivningsmyndigheten i original.

1.4.6. Särskilt om elektronisk ärendehantering i inskrivningsärenden
Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (24.1.2003/13)
tillämpas även på inskrivningsärenden. Lagens syfte är att öka användningen av
elektroniska dataöverföringsmetoder i bl.a. domstolarna och förvaltningen och sålunda
främja smidighet och flexibilitet i ärendehanteringen.
Lagen om elektronisk kommunikation innebär att en inskrivningsansökan kan tillställas
inskrivningsmyndigheten i form av ett e-postmeddelande. Jordabalkens krav på att
inskrivningsansökan ska ha en skriftlig form tillgodoses också när ansökan tillställs som
en elektronisk handling genom ovan nämnda elektroniska metoder (4, 5 och 9 § i lagen
om elektronisk kommunikation). Jordabalken 6:1.2 förutsätter vidare att ansökan
undertecknas av sökanden eller den som avfattat ansökan. När en sådan undertecknad
ansökan sänds som ett epostmeddelande med en inskannad ansökan i original som
filbilaga tillgodoses jordabalkens krav på underskrift av ansökan.
Ansökan kan även tillställas som ett e-postmeddelande utan en inskannad filbilaga. Ett på
vanligt sätt skrivet e-postmeddelande kan således utgöra ansökan. Naturligtvis ska de
uppgifter framgå av meddelandet som enligt JB 6:1.1 ska finnas i en inskrivningsansökan.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation uppfylls kravet på underskrift av ansökan
genom att den elektroniska handlingen signeras med en avancerad elektronisk signatur
som baserar sig på kvalitetscertifikat och skapas med ett säkert verktyg för signaturer (9
§ lagen om elektronisk kommunikation och 5.2 § lagen om stark autentisering och
elektroniska signaturer (7.8.2009/617). Enligt 9 § 2 mom. lagen om elektronisk
kommunikation behöver en ansökan eller annat meddelande som inkommit elektroniskt
emellertid inte alltid förses med en underskrift. Exempelvis behöver en ansökan som gjorts
på det sätt som beskrivs i föregående stycke inte kompletteras med en underskrift om
handlingen som sänts per e-post innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns
anledning att betvivla handlingens autenticitet och integritet.
Med undantag för inteckningsärenden ska till inskrivningsansökan i regel fogas en
originalhandling som ligger till grund för ansökan, oftast en åtkomsthandling eller annat
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avtal. Då uppfylls autenticitetskravet endast om en pappersversion av originalexemplaret
fogas till ansökan. Om ansökan inkommit elektroniskt måste den därefter kompletteras
genom att originalhandlingen tillställs som en bilaga till ansökan. Då det är fråga om en
lagfartsansökan som baserar sig på en överlåtelsehandling som har bestyrkts 20.6.2014
eller efter detta datum får inskrivningsmyndigheten en överlåtelsehandling som motsvarar
överlåtelsehandlingen i original av köpvittnet. I en sådan situation kan lagfartsansökan
tillställas elektroniskt, och ansökan behöver inte kompletteras i efterhand med
överlåtelsehandlingen i original. Mer detaljerad information om överlåtelsehandlingar som
tillställs av köpvittnen följer i avsnitt 2.11.2. Till ansökan måste ofta även andra bilagor
fogas som inte behöver vara i original. Sådana kan tillställas i elektroniskt format på
samma sätt som ansökan, dvs. per fax eller som filbilaga till ett e-postmeddelande.
Myndighetens kontaktuppgifter för elektronisk kommunikation ska vara tillgängliga på
vederbörligt sätt. I inskrivningsärenden används den landsomfattande e-postadressen
inskrivningsarenden@lantmateriverket.fi
som
kontaktuppgift.
Enskilda
inskrivningssekreterares eller inskrivningsjuristers e-postadresser ska inte uppges som
kontaktuppgifter. Elektroniska meddelanden tillställs myndigheten på avsändarens
ansvar. Om ett elektroniskt meddelande har inkommit till fel myndighet ska det på
tjänstens vägnar överföras till rätt myndighet (8 och 15 § lagen om elektronisk
kommunikation).
Elektroniska ansökningar och andra elektroniskt tillställda meddelanden till myndigheten
ska hållas åtskilda från egentliga elektroniska avtal. Om dessa föreskrivs i
informationssamhällsbalken (7.11.2014/917). Utgångspunkten i lagen är att ett avtal som
enligt någon annan lag ska ingås skriftligt även kan ingås elektroniskt, under förutsättning
att avtalets innehåll inte kan ändras ensidigt och avtalet finns tillgängligt för parterna (181.1
§). Likaså kan kravet på underskrift uppfyllas elektroniskt såsom föreskrivs i lagen om
elektroniska signaturer. I informationssamhällsbalken ingår emellertid en betydande
begränsning av tillämpningsområdet: uppfyllandet av formkraven för avtal på elektronisk
väg ska inte tillämpas på avtal som gäller köp eller annan överlåtelse av fast egendom
eller på familjerättsliga avtal eller avtal som avser kvarlåtenskap. Därmed kan dessa avtal
inte ingås elektroniskt om inte annat följer av speciallagstiftningen om lagarna.
För elektroniska avtal som grundar sig på informationssamhällsbalken kan det dock
uppkomma ett eget användningsområde i fråga om särskilda rättigheter i anslutning till en
fastighet. Då ska avtalet kunna tillställas inskrivningsmyndigheten även i elektronisk form.
Elektroniska avtal kan komma i fråga t.ex. när det gäller upplåtelse eller överföring av
särskilda rättigheter i fastigheten och lagstiftningen inte innehåller tvingande formkrav för
den aktuella avtalstypen.
Lantmäteriverket tog i bruk webbtjänsten Fastighetsöverlåtelsetjänsten 1.11.2013. Till
webbtjänsten hör ett fastighetsöverlåtelsesystem och ett inteckningssystem, om vilka
föreskrivs i JB 9 a kap. Fastighetsöverlåtelsesystemet är ett elektroniskt
ärendehanteringssystem där köp och andra överlåtelser av fastigheter samt föravtal och
överlåtelse av nyttjanderätt som ska inskrivas kan göras elektroniskt (JB 9a:7 och 9a:14).
I fastighetsöverlåtelsesystemet kan man dessutom ge fullmakt för en rättshandling som
ska göras i systemet. Det elektroniska inteckningssystemet är återigen ett elektroniskt
ärendehanteringssystem där ansökningar om fastställande av inteckning eller om
mottagaren av ett elektroniskt pantbrev och samt meddelanden i fråga om innehavaren av
ett skriftligt pantbrev kan lämnas på elektronisk väg (MK 9a:15).
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I det elektroniska fastighetsöverföringssystemet är det således möjligt att även göra ett
sådant formbundet avtal om en fastighetsaffär eller en annan överlåtelse som inte faller
inom tillämpningsområdet för linformationssamhällsbalken. Sådana avtal är giltiga bara till
den del de gjorts i fastighetsöverlåtelsesystemet. Ett lagfartsärende som grundar sig på
ett köp eller en annan överlåtelse som gjorts i fastighetsöverlåtelsesystemet blir anhängigt
utan särskild ansökan när köpet eller överlåtelsen har gjorts på ett bindande sätt i
fastighetsöverlåtelsesystemet. (JB 9a:12.1). På motsvarande sätt blir ett ärende om
inskrivning av särskilda rättigheter anhängigt utan särskild ansökan när avtalet om
överlåtelse ha slutits på ett bindande sätt i fastighetsöverlåtelsesystemet.(JB 9a:14.2). När
ett föravtal har gjorts i fastighetsöverlåtelsesystemet, införs en anteckning om fångsten i
lagfarts- och inteckningsregistret.

1.5. Anhängiggörande av ansökan
1.5.1. Ärendets anhängiggörande och registeranteckning
Ärendet blir anhängigt när ansökan har gjorts hos eller lämnats in till
inskrivningsmyndigheten (JB 6:3.1). Anhängiggörandet och tidpunkten för det har stor
betydelse i inskrivningssystemet eftersom betydande rättsverkningar är knutna till den
tidpunkten. Den inskrivna rättighetens eller inteckningens företräde i förhållande till många
konkurrerande rättsinnehavare bestäms i princip på basis av tidpunkten då ärendet blev
anhängigt. Detsamma gäller påminnelseärenden som antecknas i registret efter anmälan.
Att ärendet blir anhängigt och anteckningen om ett anhängigt ärende i lagfarts- och
inteckningsregistret är två olika ting. Ett anhängigt ärende ska antecknas i registret utan
dröjsmål, men ärendet har blivit anhängigt redan när ansökan gjordes eller lämnades in
till inskrivningsmyndigheten. Kravet på att anteckningen ska göras utan dröjsmål betyder
att anteckningen ska göras i lagfarts- och inteckningsregistret senast under samma dag
som ärendet gjordes anhängigt (RP 120/1994 rd, s. 72). När det gäller
anmärkningsärenden bör det understrykas att särskilt anteckningar om
rådighetsbegränsningar, såsom utmätning av fastigheten eller fastighetsägarens konkurs,
ska göras utan dröjsmål i lagfarts- och inteckningsregistret när en sådan anmälan
inkommer till inskrivningsmyndigheten.
Ifall anteckningen om en ansökan inte görs under den dag ansökan inkommer t.ex. på
grund av tekniska problem eller glömska, innebär detta inte att ärendet inte skulle ha blivit
anhängigt på ankomstdagen för ansökan. Om anteckningen görs i efterhand ska både den
faktiska anhängiggörandedagen och registeranteckningsdagen antecknas i registret. Det
beror på det enskilda fallet om sökanden får skydd mot olika slags tredje parter redan
genom anhängiggörandet eller först när ansökan har antecknats i lagfarts- och
inteckningsregistret. I varje fall kan underlåtelsen att göra anteckningen ge upphov till
svårligen avhjälpta situationer och frågor gällande ersättningsskyldighet.
Om force majeure, t.ex. elavbrott eller avbrott i datakommunikationen, hindrar anteckning
samma dag ska inskrivningspersonalen utan dröjsmål underrätta IT-stödet
Lantmäteriverket. IT-stödet lägger till en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret om
att registeruppgifterna inte är aktuella.
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1.5.2. När anses ansökan eller anmälan ha inkommit?
Om sökanden eller dennes ombud personligen lämnar in ansökan på
inskrivningsmyndighetens serviceställe är det inte svårt att fastställa ankomstdagen.
Detsamma gäller då ansökan lämnas genom bud. Ankomstdagen anses vara den dag då
ansökan lämnats till myndigheten (se även FL 18 §). Detsamma gäller ansökningar som
inkommit per post. Om en ansökan i något fall lämnats eller inkommit efter tjänstetid anses
ansökan ha inkommit följande vardag.
Ankomsttiden för en elektroniskt tillställd ansökan fastställs enligt särskilda bestämmelser.
Enligt 10 § 1 mom. lagen om elektronisk kommunikation anses ett elektroniskt
meddelande ha kommit in när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning
eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas. En ansökan eller
annan anmälan till lagfarts- och inskrivningsregistret som tillställts elektroniskt, per e-post
eller fax anses alltså ha inkommit till myndigheten den dag då ovan nämnda förutsättningar
uppfylls oavsett om meddelandet mottagits av systemet eller telefaxen under tjänstetid
eller inte.
En elektroniskt tillställd ansökan eller anmälan anses således ha inkommit på
ankomstdagen även då den inkommit t.ex. kl. 18.15. Ärendet blir också anhängigt den
dagen. En elektroniskt tillställd ansökan eller anmälan under veckoslut eller på en helgdag
har också inkommit och blivit anhängigt den dagen. Enligt jordabalken ska ett anhängigt
ärende utan dröjsmål antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret, senast samma dag
som ärendet har blivit anhängigt. I dessa fall betyder termen utan dröjsmål att ansökan
eller anmälan ska antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret senast påföljande vardag.
Här bör man lägga märke till att registeranteckningsdagen då är en annan än ärendets
anhängiggörandedag, vilket ska framgå av anteckningen i registret.
Ett betydande undantag från det som konstaterats ovan utgör de situationer då det är fråga
om en elektroniskt tillställd lagfartsansökan eller ansökan om inskrivning av en särskild
rättighet eller överföring av en sådan som omfattas av inskrivningsskyldighet. Om ansökan
tillställs den sista dagen i tidsfristen för lagfart eller inskrivning ska den inkomma under
tjänstetid för att den ska anses ha inkommit i tid (övergripande information om ämnet, se
Juhani Mähönen, Sähköinen kiinteistönkauppa ja lainhuudatus, LM 5/2004 s. 816– 842,
särskilt s. 822–827). Således om den utsatta dagen för ansökan om lagfart är 22.4.2015
och lagfartsansökan lämnas in elektroniskt så att den inkommer hos
inskrivningsmyndigheten 22.4.2015 efter tjänstetid kl. 18.15, har ansökan inte inkommit
inom den utsatta tiden. Då anses ansökan vara inlämnad och anhängiggjord först nästa
dag.

1.5.3. Ärenden gällande samma fastighet och som inkommit på
samma dag
Ärenden gällande samma fastighet och som inkommit på samma dag anses ha inkommit
samtidigt. I inskrivningsförfarandet iakttas den s.k. dagprincipen. Därför saknar det
betydelse i vilken ordning ärendena inkommit under dagen. Ärendena antecknas i
lagfarts- och inteckningsregistret med en dags noggrannhet och inte efter klockslag. Den
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inbördes företrädesordningen för ansökningar eller anmälningar som inkommit samma
dag och andra inbördes rättsverkningar avgörs då på andra grunder än
inskrivningsansökningarnas eller anmälningarnas kronologiska ordning.
Ett alternativ är att de har samma företräde, t.ex. inteckningar som sökts samma
dag har i princip samma företräde (JB 16:8.2). Detta gäller dock inte samtliga
inskrivningsfall. Exempelvis har enligt lagen ansökan om inskrivning av en
särskild rättighet företräde framför en senare ansökan om inteckning under
samma dag oavsett vilken tid ansökningarna inkommer (JB 14:8.1). På
motsvarande sätt beror den inbördes beständigheten av överlåtelser i princip på i
vilken ordning lagfart söks på överlåtelserna. Om lagfart söks samma dag avgör
överlåtelsetidpunkten och inte vilken tid lagfartsansökan inkommer
företrädesordningen (JB 13:3.1).
Bestämmelser om offentlighetsverkan av anteckningar i lagfarts- och inteckningsregistret
finns i JB 7:3. Enligt paragrafen anses anteckningen ha kommit till allmän kännedom den
första vardagen efter inskrivningen och därefter kan godtrosskydd inte längre förvärvas
(med undantag för situationer som avses i JB 17:10). Anteckningen anses inte ha
kommit till allmän kännedom redan på inskrivningsdagen. Inskrivningens automatiska
offentlighetsverkan beror därmed inte på klockslaget och därför räcker det att
inskrivningen görs under anhängiggörandedagen. Detta har konsekvenser för t.ex.
tolkningen av hur en anteckning om utmätning påverkar de rättshandlingar som avser
fastigheten (se t.ex. Erkki Havansi, Kiinteistöpanttioikeus uuden maakaaren mukaan
(Jyväskylä 1997) s. 136–140).
Trots detta är det t.ex. tillrådligt att utan dröjsmål anteckna en
utmätningsanmälan (genast när den inkommit till inskrivningsmyndigheten) i
lagfarts- och inteckningsregistret eftersom detta möjliggör verklig offentlighet om
rådighetsbegränsningar redan på inskrivningsdagen om en part i rättshandlingen
kontrollerar registeruppgifterna efter anteckningen och innan rättshandlingen
vidtas.
Se även avsnitt 5.2.7, som behandlar hur en utmätningsanmälan och annan anmälan som
inkommit samma dag påverkar behandlingen av en inteckningsansökan på samma dag.

1.5.4. Anhängiggörande och registeranteckning av bristfällig ansökan
Inskrivningsansökan
anses
bli
anhängig
när
ansökan
har
tillställts
inskrivningsmyndigheten oberoende av om ansökan är bristfällig. Också en sådan
bristfällig ansökan ska utan dröjsmål, senast samma dag, antecknas i lagfarts- och
inteckningsregistret. I JB 6:3.2 föreskrivs uttryckligen att ansökan tas emot även om den
inte åtföljs av en utredning om erlagd skatt. Det som sagts ovan gäller dock vilka som helst
brister som kan finnas i ansökan. Också när det är uppenbart att ansökan kommer att
avslås ska den tas emot och en anteckning om den görs i lagfarts- och inteckningsregistret
på ankomstdagen. Också en sådan ansökan avgörs (avslås) genom att beslutet
antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret. Alla inskrivningsärenden avgörs i
registermiljön oavsett vilket slags avgörande det är fråga om (JB 6:9.2).
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Om kunden finns på plats för att lämna in ansökan personligen eller företrädd av
sitt ombud ska denne informeras om de brister som eventuellt leder till avslag (om
bristerna redan i detta skede har uppdagats). Därefter kan sökanden välja att inte
lämna in ansökan till inskrivningsmyndigheten. Sökanden får emellertid inte ges
intrycket att den bristfälliga ansökan inte ens kommer att tas emot eller antecknas
i lagfarts- och inteckningsregistret.
Endast när inskrivningsobjektet inte framgår på grund av oklarheter i ansökan behöver
anteckningen i lagfarts- och inregistreringsregistret inte göras samma dag. Även då blir
ansökningen anhängig på ankomstdagen. Därför bör man t.ex. per telefon försöka
kontakta sökanden för att ta reda på det rätta objektet så att anteckningen kan göras i
registret utan dröjsmål såsom lagen kräver. Sökanden kan vid behov komplettera ansökan
skriftligt även vad gäller objektet, men tack vare kontakten kan ärendet åtminstone
antecknas som anhängigt i registret snarast möjligt efter att ansökan inkommit.

1.5.5. Uppgifter som antecknas i registret vid anhängiggörande av
inskrivningsansökan
Inskrivningsansökningar och påminnelseärenden som blivit anhängiga ska utan dröjsmål,
senast samma dag, antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret. Vilka uppgifter om
ansökan eller påminnelseärendet som redan i detta skede ska antecknas i registret
regleras av förordningen om lagfarts- och inteckningsregister (5.12.1996/960, InskrRegF).
Dessa s.k. minimiuppgifter är ärendets art, dagen ärendet gjordes anhängigt och
ärendenumret (InskrRegF 4, 15 och 20 §).
Om ärendets art antecknas huruvida ärendet gäller (InskrRegF 4 §)
-

lagfart
inskrivning av en särskild rättighet, inskrivning av en ändring eller överföring av
rättigheten eller avförande av inskrivningen
fastställande, ändring eller dödande av inteckning eller inskrivning av en ny
mottagare av ett elektroniskt pantbrev
precisering eller korrigering av ett avgörande som har antecknats i registret
eller någon annan uppgift som skall införas i registret (anmärkningsärende)

Självklart hör även fastigheten eller den särskilda rättighet som utgör inskrivningsobjekt till
minimiuppgifterna eftersom registeranteckningarna görs vid fastighetsbeteckningen enligt
fastighetsregistret, beteckningen för det outbrutna området som tilldelats av den som för
fastighetsregistret eller den anläggningsbeteckning som har tilldelats av
inskrivningsmyndigheten. När inskrivningsärendet avgörs kompletteras registrets
minimiuppgifter upp till den nivå som motsvarar 5–13 § inskrivningsregisterförordningen.
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1.6. Ombud och fullmakt
I inskrivningsförfarandet förekommer ombuds- och fullmaktsfrågorna i två skilda
betydelser. Dels kan ombud användas vid inskrivningsansökan, varvid det är fråga om att
företräda sökanden i myndighetsförfarandet. Dels kan ombud användas i själva
rättshandlingen som gäller upplåtelse av den rätt som ska inskrivas, t.ex. vid överlåtelse
av fastighet, arvskifte eller ingående av jordlegoavtal. Fullmakt som ombud hos
inskrivningsmyndigheten och fullmakt för rättshandlingar ska hållas klart åtskilda. Det som
framförs i detta avsnitt gäller endast ombudets agerande i inskrivningsärenden.
Sökanden i ett inskrivningsärende kan företrädas av ett ombud. Enligt JB 6:1.2 ska
ansökan undertecknas av sökanden eller den som avfattat ansökan (ombudet). Om
sökanden undertecknat ansökan och en annan person endast lämnar in ansökan till
inskrivningsmyndigheten betraktas denne i princip som ett bud och inte som ett ombud.
Sökanden kan dock ha ett ombud även om denne undertecknat ansökan själv. Vid
behandlingen av ärendet är utgångspunkten att inskrivningsmyndigheten sköter
kontakterna genom ombudet, t.ex. skickas eventuella kompletteringsuppmaningar och
beslutet i inskrivningsärendet till det juridiska ombudet. Även fakturan för handläggningen
av inskrivningsärendet skickas till ombudet och inte till sökanden, om inte annat begärs
uttryckligen i ansökan.
På ombud i inskrivningsärenden tillämpas FL 12 §. När det gäller ombuden finns inga
bestämmelser om särskilda behörighetskrav, som avläggande av en viss juridisk examen.
Enligt 12 § 1 mom. förvaltningslagen ska ombudet förete fullmakt eller på något annat
tillförlitligt sätt visa att han eller hon har rätt att företräda huvudmannen. I
inskrivningspraxisen har det ansetts att ombudet inte behöver förete/till ansökan bifoga en
fullmakt i ett lagfartsärende eller i ett ärenden som gäller inskrivning av särskilt rättighet
eller överföring av sådan.
Om fullmakter vid elektronisk ärendehantering finns en särskild bestämmelse i lagen om
elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Enligt 9 § 2 mom. i lagen om
elektronisk kommunikation behöver ombudet inte lämna in fullmakt om ett elektroniskt
dokument som sänts till en myndighet innehåller en utredning om ett ombuds behörighet.
När det är fråga om fastställande eller utökande av en inteckning eller överföring av en
anläggningsinteckning på en fastighet ska ombudet ha en individualiserad fullmakt (JB
16:4.1). I dessa fall är advokater eller offentliga rättsbiträden inte befriade från
skyldigheten att förete individualiserade fullmakter. Fullmakter för inteckning behandlas
närmare i handbokens avsnitt om inteckning. En advokat kan ansöka om dödande av
inteckning utan specificerad fullmakt när det handlar om ett skriftligt pantbrev.
Om en sammanslutning är sökande i ett inskrivningsärende ska man åtskilja bolagets
legala företrädare och ett av bolaget befullmäktigat ombud. Fullmakt för
sammanslutningens räkning kan ges av personer som har rätt att teckna firman. Vilka som
har rätt att teckna firman och därmed även rätt att underteckna inskrivningsansökan
framgår av handelsregisterutdraget, föreningsregisterutdraget, stiftelseregisterutdraget
eller sammanslutningens mötesprotokoll.
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1.7. Myndighetens utredningsskyldighet
Utgångspunkten i inskrivningsärenden är att sökanden företer behövliga utredningar som
stöd för sin ansökan. Enligt JB 6:4 ska inskrivningsmyndigheten dock på eget initiativ
inhämta utredning om sådana omständigheter som är av betydelse för avgörandet av
ärendet och om vilka uppgifter kan fås ur lagfarts- och inteckningsregistret eller ur andra
register som inskrivningsmyndigheten har tillgång till. I JB 7:1b föreskrivs om
inskrivningsmyndighetens rätt att få uppgifter ur olika datasystem och register.
Fastighetsuppgifter, uppgifter om ägare (med undantag för oinskrivna fastebrev),
personuppgifter, utmätningar och rådighetsbegränsningar framgår av de register som
inskrivningsmyndigheten har tillgång till.
Före övergången till det digitala lagfarts- och inteckningsregistret antecknades lagfartsoch
inteckningsuppgifter
länge
manuellt
på
lagfartsregisterkort
och
inteckningsregisterkort. Alla uppgifter i dessa register har inte lagrats i lagfarts- och
inteckningsregistret. En del av lagfartsregisterkorten är tillgängliga på Lantmäteriverket
och uppgifterna på dem hör till de omständigheter som inskrivningsmyndigheten ska
kontrollera på tjänstens vägnar. En del av lagfartsregisterkorten och alla
inteckningsregisterkort har levererats till Nationalarkivet eller landskapsarkiven, och därför
är uppgifterna på dem inte tillgängliga för inskrivningsmyndigheten på det sett som avses
i JB 6:4. Om man vid behandlingen av ett ärende behöver uppgifter som finns på ett
inteckningsregisterkort, anses det vara motiverat att inskrivningsmyndigheten på eget
initiativ och på egen bekostnad inhämtar en kopia av kortet.
Ur register som inskrivningsmyndigheten har tillgång till kan även framgå
släktutredningsuppgifter, handelsregisteruppgifter och legorättsuppgifter. I regel är dock
sökanden skyldig att förete behövliga släktutredningsuppgifter eftersom informationen i
befolkningsdatasystemet omfattar en förhållandevis kort tidsperiod. Släktutredningar
behövs i inskrivningsärenden där utredning om dödsbodelägare ska företes. I
befolkningsdatasystemet kan personuppgifterna för sökanden kontrolleras liksom för
övriga parter i det rättsförhållande som ska inskrivas samt hur ett äktenskapsförhållande
eller registrerat partnerskap påverkar ärendet när makens samtycke behövs för
rättshandlingen.
För kontroll av företags- och organisationsuppgifter används Alma Talents webbtjänst
Tietopalvelut. Genom den kan både handelsregister- och företagsregisteruppgifter fås. I
registren kan man bl.a. kontrollera att en person som agerar för en sammanslutnings
räkning har rätt att företräda sammanslutningen. Ur handelsregistret fås bl.a.
grunduppgifter om företag, som registernummer och FO-nummer, nuvarande firmor
(firmanamn), hemort och anhängiggjorda anmälningar. Om företag som registrerats och
överförts till systemet 1.9.1992 eller senare fås fullständiga registeruppgifter, vilka förutom
grunduppgifterna är: registeranteckningar, bolagsordning, bolagsavtal (personbolag),
stadgar (andelslag) och tidigare firmor (firmanamn). Inskrivningsmyndigheten får inga
föreningsuppgifter ur föreningsregistret, och därför är sökande tills vidare skyldiga att
lämna in tillbörliga stadgar till inskrivningsmyndigheten.
Inskrivningsmyndigheten ska också på tjänstens vägnar kontrollera i lagfarts- och
inteckningsregistret samt i fastighetsregistret att den fastighet eller något annat objekt som
avses i ansökan och handlingarna är en befintlig, "levande" fastighet och att den
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individualiserats korrekt. Om det uppdagas att inskrivningsobjektet är en "spökfastighet"
bör sökanden göras uppmärksam på frågan om objektets riktighet. Lydelsen i JB 6:4 gäller
inte inskrivningsmyndighetens arkiv utan endast register som den har tillgång till. Den som
är sökande i ett inskrivningsärende är i första hand utredningsskyldig. Vid behov
införskaffar inskrivningsmyndigheten emellertid på eget initiativ och avgiftsfritt sådana
uppgifter som behövs för inskrivningsärendet och som kan fås från handlingar som
förvaras i Lantmäteriverkets arkiv.
Ibland ska även material som arkiverats vid handläggningen av ett tidigare
inskrivningsärende fogas till inskrivningsansökan, men sådant arkivmaterial kan ha
överförts till något annat arkiv än Lantmäteriverkets arkiv. När inskrivningsärendena
övertogs från tingsrätterna överfördes arkivmaterial som uppkommit före 1.12.1993 till
landsarkiven. Under tidigare år har arkiv också överförts från underrätterna till t.ex.
städernas arkiv. Inhämtande av sådana utredningar hör inte till inskrivningsmyndighetens
ansvar utan åligger sökanden.

1.8. Komplettering av ansökan, hörande och förande av ärendet till
rättegång
Till den laglighetsprincip som tillämpas på inskrivningsärenden hör att
inskrivningsmyndigheten på tjänstens vägnar befattar sig med alla rättsligt relevanta
omständigheter som giltigheten för den rätt som ska inskrivas är beroende av. Denna
undersökning på tjänstens vägnar är inte beroende av de omständigheter som sökanden
anför eller den utredning som sökanden tillhandahåller som utgångspunkt.
Inskrivningsmyndigheten beslutar vilken utredning som vid var tid ska företes innan rätten
kan inskrivas.
Skyldigheten att tillställa en utredning som bestäms på ovan beskrivna sätt har ålagts
sökanden (JB 6:1.2, 6:5, 6:8 och även 12:1). Myndigheten inhämtar på eget initiativ endast
utredningar om sådana i föregående avsnitt nämnda omständigheter som ska utredas
enligt JB 6:4. Med stöd av de särskilda bestämmelserna i jordabalken är sökandens
skyldighet att inhämta utredningar därmed mer omfattande än i förvaltningsärenden i
övrigt (se FL 31 § samt vad som ovan sagts om arkiven).
Om ansökan är bristfällig när det gäller omständigheterna som ska utredas uppmanas
sökanden att komplettera ansökan. Bestämmelser om kompletteringsuppmaningar vid
inskrivningsförfarandet finns i 6 kap. 5 § jordabalken. För tillställande av utredningen kan
ärendet under vissa förutsättningar lämnas vilande (JB 6:8). Kompletteringsuppmaning
och vilandeförklaring har skilda tillämpningsområden. Inskrivningsmyndigheten kan också
höra sökanden och andra delaktiga i ärendet för att utreda omständigheterna kring den
rätt som ska inskrivas (JB 6:6.1). Om ärendet blivit stridigt på grund av något som påstås
vid hörandet eller annars påståtts och stridigheten gäller en fråga som inte kan klarläggas
genom inskrivningsförfarandet ska en anvisning om att föra ärendet till prövning i rättegång
ges (JB 6:6.2).
Detta avsnitt behandlar mer detaljerat förfarandet för komplettering av ansökan, hörandet
och hur en anvisning om att föra ärendet till prövning i rättegång ges.
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1.8.1. Komplettering av ansökan
1.8.1.1. Fritt formulerad begäran om komplettering och formell
kompletteringsuppmaning
I inskrivningsförfarandet har traditionellt merparten av bristerna i ansökan kunnat
korrigeras genom att på plats, per telefon eller per e-post tala om för sökanden vilka brister
som finns i ansökan och hur de ska korrigeras. En sådan begäran om komplettering kan
inte göras vid äventyr om påföljd om sökanden inte iakttar begäran. Å andra sidan iakttas
sådana begäran om kompletteringar ganska effektivt även utan påföljd eftersom det
normalt ligger i sökandens intresse att ärendet behandlas snarast möjligt.
Om sökanden inte lämnar in den begärda kompletteringen efter en muntlig begäran, ska
sökanden ges en skriftlig uppmaning. Efter att ha mottagit en muntlig begäran om
komplettering kan sökanden ibland uppge att han inte kommer att tillställa den begärda
kompletteringen. I situationer av det här slaget är det anledning att genast ge en skriftlig
kompletteringsuppmaning, likaså i mer invecklade fall, där en skriftlig
kompletteringsuppmaning ofta är ett bättre alternativ även ur sökandens synvinkel
eftersom det underlättar förståelsen och utredningen av ärendet.
Om egentliga, skriftliga kompletteringsuppmaningar bestäms i 6 kap. 5 § jordabalken.
Enligt paragrafen uppmanas sökanden komplettera en bristfällig ansökan inom en
bestämd tid. Enligt 3 mom. i paragrafen ska ansökan avvisas om sökanden inte iakttar
kompletteringsuppmaningen. Kompletteringsuppmaningen ska ange på vilket sätt
ansökan är bristfällig och vilka följderna är om uppmaningen inte iakttas. En egentlig
kompletteringsuppmaning av det här slaget kan även skickas per e-post till den adress
som sökanden uppgivit.
Undantagsvis kan även den egentliga kompletteringsuppmaningen ges muntligt till en
sökande som finns på plats personligen. Då meddelas inom vilken tid kompletteringen ska
tillställas och att ansökan avvisas om tidsfristen inte iakttas. Dessutom ska en skriftlig
handling upprättas om en sådan kompletteringsuppmaning. Den fogas sedan till det
digitala arkivet.
Lagen nämner inget om hur lång tidsfrist som ska ges för kompletteringen. Tidsfristens
längd beror på ärendets art och kompletteringarnas omfattning. Tidsfristen kan också
förlängas på begäran av sökanden. Tidsfristen ska vara sådan att sökanden har reella
möjligheter att tillställa den begärda kompletteringen inom den bestämda tiden (se även
FL 33 §). Tidsfristen sätts som en bestämd tid, t.ex. fyra veckor efter datumet för
kompletteringsuppmaningen. Vid fastställande av tidsfristen ska tiden för delgivning av
kompletteringsuppmaningen beaktas, men tidsfristen kopplas dock inte till delgivningen
av kompletteringsuppmaningen så att den börjar löpa först då.
Vid behov kan sökanden även ges en ny kompletteringsuppmaning. Det finns situationer
då en utredning som tillställts på basis av den första kompletteringsuppmaningen
föranleder en ny kompletteringsuppmaning på grund av framkomna, kompletterade eller
helt nya uppgifter. Både i fråga om en muntlig begäran om komplettering och en skriftlig
kompletteringsuppmaning bör det dock understrykas att man på en och samma gång bör
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begära in alla utredningar från sökanden som kan betraktas som behövliga på basis av
ansökan och de bifogade handlingarna.
1.8.1.2. Kompletteringsuppmaning eller avslag

Enligt 6 kap. 5 § jordabalken ska en kompletteringsuppmaning inte ges om det är
uppenbart att inskrivning inte kan göras på basis av ansökan. Detta innebär att en i och
för sig behövlig utredning inte begärs in om ansökan ändå avvisas. Då är
kompletteringsförfarandet onödigt ur både sökandens och inskrivningsmyndighetens
synvinkel.
Om t.ex. ett dödsbo upplåtit en särskild rättighet som uppenbart inte duger för
inskrivning ombeds sökanden inte att tillställa en eventuell bouppteckning som
saknas i ansökan om inskrivningsansökan ändå kommer att avslås.
Situationen är emellertid en annan om den brist som föranleder avslag kan
åtgärdas genom ett kompletteringsförfarande. Då är det inte fråga om en egentlig
kompletteringsuppmaning eftersom sökanden inte ombeds tillställa en eventuell
befintlig utredning som skulle kunna ligga till grund för ett konstaterande av att den
rätt som ska inskrivas är giltig. I dessa fall innebär uppmaningen att sökanden ska
vidta någon åtgärd för att åtgärda en materiell brist i den rätt som ska inskrivas. En
sådan uppmaning bör inte ges vid äventyr om avvisning av ärendet eftersom det
material
som
behövs för
undersökning
av ärendet finns
hos
inskrivningsmyndigheten. Däremot kan man konstatera att om bristen inte
åtgärdas avgörs ärendet med stöd av inskrivningsmyndighetens befintliga material
vid äventyr att ansökan sannolikt avslås. Om sökanden trots grunden för avslag
ges möjlighet att åtgärda bristen ska man självklart också uppmana denne att
komplettera ansökan i övriga delar om ett sådant behov föreligger. Detta kan göras
vid äventyr att ansökan annars avvisas eller avslås.
Avgöranden som avvisning och avslag behandlas närmare i 2.14, bl.a. med tanke på
motivering av dessa.
1.8.1.3. Delgivning av kompletteringsuppmaning

En skriftlig kompletteringsuppmaning ska delges sökanden med iakttagande av
förvaltningslagens
bestämmelser
om
delgivningsförfarandet.
Delgivning
av
kompletteringsuppmaningar hör till inskrivningsmyndighetens ansvar (FL 54.2 §).
Kompletteringsuppmaningen delges som en s.k. vanlig delgivning (FL 55 och 59 §).
Kompletteringsuppmaningen skickas till sökanden eller ombudet till den adress som
angivits i ansökan.
Det innebär att kompletteringsuppmaningen ska skickas till mottagaren med vanligt brev
per post eller med e-post.
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Förutsättningen för att en kompletteringsuppmaning ska kunna delges som ett
elektroniskt meddelande är att sökanden eller dennes företrädare t.ex. i ansökan
eller under handläggningen bland kontaktuppgifterna även uppgivit en epostadress som meddelanden och delgivningar kan skickas till (19 § lagen om
elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet).
Mottagaren anses ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes
(FL 59.2 §). En kompletteringsuppmaning som skickas på elektronisk väg anses ha blivit
delgiven den tredje dagen efter att meddelandet sändes (19 § 2 mom. lagen om
elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet). Den tid delgivningen upptar
ska tas i beaktande vid fastställandet av tidsfristen för kompletteringsuppmaningen.
1.8.1.4. Ingivande av kompletteringar till inskrivningsmyndigheten
Samma bestämmelser gäller för ingivande av kompletteringar till inskrivningsmyndigheten
som för ingivande av ansökan och bifogade handlingar. Ingivningssätt som kommer i fråga
är således bl.a. att sökanden lämnar in handlingarna själv, genom bud eller tillställer dem
per post eller e-post. På plats inlämnade eller per post inkomna kompletteringar ska vara
framme före tjänstetidens utgång den sista dagen i tidsfristen för att de ska anses ha
inkommit i tid.
Begärda kompletteringar kan tillställas inskrivningsmyndigheten genom ett elektroniskt
meddelande enligt samma förutsättningar som gäller för en ansökan som tillställs på detta
sätt. Kompletteringen anses då ha kommit in i tid om den inkommit senast under den sista
dagen i tidsfristen eller om det elektroniska meddelandet inom den tiden har funnits
tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt
att meddelandet kan behandlas (10 och 11 § lagen om elektronisk kommunikation). En
komplettering som lämnats i form av ett elektroniskt meddelande behöver alltså inte
inkomma under tjänstetid för att komma in i tid.

1.8.2. Hörande av sökanden eller annan person
Inskrivningsmyndigheten bestämmer vilka utredningar som ska företes i ett
inskrivningsärende. Innehållet i en utredning beror på arten av ärendet som ska
handläggas.
Inhämtande
och
ingivande
av
utredningar
hör
inte
till
inskrivningsmyndighetens ansvar utan har ålagts sökanden. Detta gäller även om den
utredning som behövs avser upplysningar om någon annan parts inställning till den rätt
som är inskrivningsobjekt eller för inskrivning av rätten.
Enligt bestämmelserna i 6 kap. 6 § 1 mom. jordabalken kan inskrivningsmyndigheten för
utredning av de omständigheter som anknyter till en rätt som ska inskrivas ge sökanden
eller någon annan tillfälle att avge ett skriftligt utlåtande eller kalla honom till
inskrivningsmyndigheten vid en viss tidpunkt, personligen eller företrädd av ett ombud, för
att bli hörd. Då åtar sig inskrivningsmyndigheten den skyldighet att tillställa utredningar
som i princip åligger sökanden.
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Inskrivningsmyndigheten har ingen ovillkorlig skyldighet att själv höra andra parter i
ärendet. Man ska emellertid skilja på behovet att utreda en viss omständighet och sättet
som utredningen inhämtas. I en situation där det uppkommer behov av utredning kan
inskrivningsmyndigheten avhålla sig från hörande på tjänstens vägnar, men kan dock
kräva att sökanden lämnar in den utredning som behövs. För denna arbetsfördelning
redogörs närmare nedan.
1.8.2.1. När ska en tredje eller annan part höras i ärendet?
Enligt JB 6:6.1 kan inskrivningsmyndigheten även ge sökanden tillfälle att bli hörd.
Hörande av sökanden ersätts dock oftast med förfarandet för kompletteringsuppmaning.
Det centrala tillämpningsområdet för hörande är situationer där man utreder hur andra
parter i ärendet än sökanden påverkas av den rätt som ska inskrivas. Dessa situationer
avser prövningen av inskrivningens laglighet och kan vara mycket mångfasetterade.
Grunden för inskrivningsansökan är oftast ett rättsförhållande med två eller flera parter.
Vid inskrivningsförfarandet är dock i princip endast rättsinnehavaren – sökanden – den
enda av parterna som är företrädd. Den som upplåtit eller överfört rättigheten, t.ex.
säljaren av fastigheten eller legogivaren har en betydande roll i själva rättsförhållandet,
men är i princip inte företrädda vid inskrivningsförfarandet. I regel beaktas deras roll i
inskrivningsförfarandet genom att sedvanliga bilagor och utredningar från olika register
företes skriftligt. Förfarandet bygger inte på att deras inställning till giltigheten av den rätt
som ska inskrivas eller inskrivningsmöjligheten varje gång separat ska utredas genom ett
utlåtande eller hörande som fogas till ansökan.
Härvid finns en tydlig skillnad mot FL 34 §, där utgångspunkten är att även den
andra parten ska ges tillfälle att avge sin åsikt om ett förvaltningsärende innan det
avgörs (om begreppet part i förvaltningsärende, se FL 11 §). Detta skulle bl.a.
innebära att man i ett inskrivningsärende för säkerhets skull alltid ger även den
andra parten i det rättsförhållande som ska inskrivas tillfälle att bli hörd.
Förvaltningslagens bestämmelser om hörande är dock sekundära i förhållande till
bestämmelserna om hörande vid inskrivningsförfarandet och ett sådant vid varje
situation genomfört hörande tillämpas självfallet inte vid inskrivningsärenden (se
även jord- och skogsbruksutskottets betänkande om regeringens proposition
30/2009, JsUB 5/2009, om det inbördes förhållandet mellan bestämmelserna om
hörande i förvaltningslagen resp. jordabalken; jfr även tidigare s.k.
beståndsinteckningar där rättens grundare hördes om denne inte givit samtycke
till inskrivningen även om inskrivningen i sista hand inte var beroende av
samtycke).
Förfarandet för hörande kommer normalt i fråga endast i fall där en särskild utredning av
någon annan parts såsom säljarens, legogivarens eller en tredje parts rättighet eller
eventuella yrkanden behövs på grund av någon oklarhet eller annan orsak (se även Matti
Ilmari Niemi, Maakaaren järjestelmä II, 2012, s. 103–105).
Oklarheterna som man försöker reda ut genom hörandet är oftast knutna till
juridiskt relevanta fakta som påverkar sökandens rättighet på något sätt. Det finns
dock situationer där bakomliggande fakta är obestridda och klara, men där den
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rättsliga tolkningen är osäker och icke vedertagen. Inskrivningsmyndigheten kan i
princip inta samma ståndpunkt som sökanden medveten om att en annan och
t.o.m. lika tänkbar tolkning av den rättsliga bestämmelse som är relevant i ärendet
skulle kunna leda till att ansökan avslås. Då kan det vara motiverat att ge en annan
part i ärendet tillfälle att framföra sin ståndpunkt i ärendet, varvid utlåtandet gäller
rättsfrågan och inte fakta.
En väsentlig del av de situationer då hörande tillämpas handlar just om eliminering av
osäkerhet. Genom att ge andra parter i ärendet eller en tredje part tillfälle att avge
utlåtanden vill man säkerställa att ansökan eller rättigheten som ska inskrivas inte gör
intrång i deras rättigheter. En helt annan situation föreligger emellertid när man vet att
någon annans medverkan eller samtycke behövs för att en inskriven rättighet ska vara
giltig. Förfarandet för hörande är avsett för att utreda om det föreligger ett sådant behov
eller inte. Däremot är det egentligen inte avsett för att inskrivningsmyndigheten begär att
en part i ärendet medverkar på ett sätt eller ger ett samtycke utan vilket sökandens
rättighet inte kan inskrivas. Huvudregeln är att sökanden inhämtar sådana
tilläggsutredningar.
Inskrivningsmyndigheten kan t.ex. på sökandens vägnar begära att en tredje part ger ett
samtycke som krävs för inskrivning, men då ska man tydligt begrunda hur den situationen
skiljer sig från den utredning av ärendet som är syftet med förfarandet för hörande.
Utgångspunkten vid hörande är att när den som hörs är passiv, dvs. den som ska höras
inte lämnar det begärda uttalandet, kan anses som att ansökan inte gör intrång i en tredje
parts eller någon annan hörd persons rättighet och att denne inte har något att anmärka
på den rätt som ska inskrivas. I en sådan situation kan man i allmänhet bifalla åtgärden i
ansökan. Om återigen den som t.ex. ett samtycke har begärts av inte reagerar på begäran
innebär det inte att personen skulle ha gett sitt samtycke.
Exempel:
I ett lagfartsärende konstateras att överlåtelsen av fastigheten kräver makens
samtycke. På sökandens begäran har det bestämts att inskrivningsmyndigheten
begär att överlåtarens make ger sitt samtycke genom att en "begäran om
utlåtande/samtycke" skickas till maken och delges bevisligen. Samtycket eller
utlåtandet tillställs inte inom tidsfristen. Makens passivitet innebär inte att han har
givit sitt samtycke till överlåtelsen.
Den som hörs kan självfallet på eget initiativ foga sitt samtycke till ett eventuellt utlåtande
om samtycket behövs. Den som hörs personligen kan ge det samtycke som behövs för
inskrivning muntligen (JB 6:7).
I lagstiftningen finns bestämmelser som gäller behovet att inhämta samtycke för
olika rättshandlingar och inte enbart för inskrivning av särskilda rättigheter. Ofta
finns särskilda bestämmelser om formkraven för samtycken av det här slaget. Ett
typiskt exempel är makens samtycke till försäljning av en fastighet som är avsedd
att användas som ett gemensamt hem. Även om den möjlighet som 6 kap. 7 §
jordabalken ger att ta emot ett samtycke muntligen gäller samtycke för inskrivning
och inte för den rättshandling som ligger till grund för den, har man i
inskrivningspraxisen ansett att ett samtycke till en rättshandling kan ges muntligen
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i ett muntligt hörande som ordnas av inskrivningsmyndigheten (se även Marjut
Jokela - Leena Kartio - Ilmari Ojanen, Maakaari, 2010, s. 258).
1.8.2.2. Hörande genomfört av inskrivningsmyndigheten eller utredning
från sökanden

Som ovan konstaterats är utgångspunkten enligt jordabalken att sökanden tillställer den
utredning som inskrivningsmyndigheten anser behövs. Ovan anfördes också att om någon
annan behöver höras kan inskrivningsmyndigheten i princip även i dessa situationer kräva
att sökanden inhämtar och tillställer de utredningar som behövs. Även här åligger det
sökanden att eliminera eventuella oklarheter kring den rätt som ska inskrivas.
Det finns t.ex. situationer då det är betydligt enklare för sökanden att inhämta den
utredning som behövs än det är för inskrivningsmyndigheten. Exempelvis kan det råda
oklarhet kring det avtal som ligger till grund för den rätt som ska inskrivas, vilket medför
osäkerhet kring förutsättningarna för inskrivning. Denna osäkerhet skulle kunna elimineras
genom att avtalsparterna ges tillfälle att avge ett utlåtande om tolkningen av avtalet.
Avtalsparterna, vid t.ex. arvskifte, kan utgöras av flera personer bosatta i olika länder.
Inskrivningsmyndigheten kan försöka utreda ärendet genom att själv genomföra hörandet,
men utredningsskyldigheten kan också läggas över på sökanden. Denne kan inte kräva
att inskrivningsmyndigheten ska utreda ärendet genom förfarandet för hörande. Vid behov
ges sökanden en kompletteringsuppmaning och ärendet avvisas om utredningen inte
tillställs. Om övriga parter inte har yrkanden i ärendet får sökanden normalt ett skriftligt
meddelande om detta från respektive part och kan sedan foga dessa meddelanden till
ansökan.
Undantag från sökandens skyldighet att lämna en behövlig utredning utgörs av
situationer då behovet av hörande avser sådana omständigheter där
inskrivningsmyndigheten på eget initiativ ska inhämta en utredning, t.ex. från
lagfarts- och inteckningsregistret eller något annat register som
inskrivningsmyndigheten har tillgång till. Behovet av hörande kan t.ex. uppstå på
grund av oklarheter i de anteckningar som finns i lagfarts- och inteckningsregistret.
Hörande som beror på detta ska alltid genomföras av inskrivningsmyndigheten.
Även då utredningsskyldigheten åligger sökanden kan hörandet genomföras av
inskrivningsmyndigheten. Detta kan ske på sökandens begäran, t.ex. då sökanden trots
försök inte fått kontakt med den part som ska höras. Inskrivningsmyndigheten kan
genomföra hörandet även utan att sökanden begär det. Utgångspunkten är emellertid att
inskrivningsmyndigheten ska fråga sökanden om denne hellre själv inhämtar den
utredning som behövs, innan inskrivningsmyndigheten genomför hörandet på eget
initiativ. Ett sådant förfarande kan vara snabbare och därmed även ligga i sökandens
intresse. Det ger också sökanden bättre möjligheter att bedöma och kontrollera
kostnaderna som ärendet eventuellt åsamkar. Situationen kan även vara sådan att
sökanden vill återta sin ansökan på grund av att en rätt som berör en tredje part uppdagats
i samband med ärendet. Inskrivningsmyndigheten kan dock höra en annan person på eget
initiativ utan att först ta reda på sökandens ståndpunkt i frågan. Detta kan vara motiverat
bl.a. på grund av ärendets komplexitet, då utredningen kan genomföras säkrare genom
att myndigheten utformar begäran om utlåtande eller kallar en viss part för att bli hörd
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personligen. I vissa fall kan objektiviteten i den utredning som behövs förutsätta att
myndigheten handlar på eget initiativ.
1.8.2.3. Förfarandet för genomförande av hörande

Jordabalken har inga detaljerade bestämmelser om det praktiska genomförandet av
hörandet. Även om jordabalken innehåller särskilda bestämmelser om hörande vid
inskrivningsförfarandet jämfört med de allmänna paragraferna i förvaltningslagen har
lagen dock som sekundärt regelverk för förfarandet betydelse när det gäller
organiseringen av förfarandet för hörande. Förvaltningslagen ger anvisningar om
förfaringssättet till den del sådana saknas i jordabalken.
Metoder som kommer i fråga när hörandet genomförs är skriftlig begäran om utlåtande
eller inkallande av personen för att höras personligen eller företrädd av ett ombud. En
skriftlig begäran om utlåtande är i praktiken den primära metoden för genomförande av
hörandet. Ibland kan dock ärendet t.ex. på grund av dess komplexitet eller oklarhet vara
sådant att endast personligt hörande ger optimal klarhet. Också att den som ska höras
har svårt att lägga fram sin sak skriftligen, t.ex. på grund av sjukdom, är en grund för att
ordna ett personligt hörande (se även FL 37.1 §). I praktiken är personligt hörande mycket
sällsynt.
Ordnande av personligt hörande ska dock inte blandas samman med situationer där
sökanden på eget initiativ vill besöka myndigheten för att reda ut ett krångligt
inskrivningsärende. Även om inskrivningsförfarandet i huvudsak grundas på handlingar
kan inskrivningsmyndigheten inte vägra att ta emot muntliga klarlägganden som förtydligar
ärendet (se även FL 37.2 §). Sådana muntliga klarlägganden kan emellertid inte ersätta
de skriftliga handlingar som krävs i ärendet.
1.8.2.3.1. Delgivning av begäran om utlåtande eller kallelse

Sökanden eller någon annan som hörs i ett skriftligt förfarande för hörande får tillfälle att
avge ett skriftligt utlåtande om ansökan eller relaterade omständigheter inom en tidsfrist
som inskrivningsmyndigheten fastställer. När en person kallas till inskrivningsmyndigheten
för at höras personligen ska det på motsvarande sätt i kallelsen anges tidpunkten och
platsen för hörandet. Underlåtelse att iaktta tidsfristen har vissa följder som skiljer sig
beroende på om den som ska höras är sökanden eller någon annan. Vilken part hörandet
gäller har betydelse för förfarandet vid delgivning av begäran om utlåtande eller kallelsen.
En begäran om skriftligt utlåtande kan skickas till sökanden, sökandens ombud eller den
som ska höras som vanlig delgivning (vanligt brev). Sökanden eller sökandens ombud
måste ange sina kontaktuppgifter i ansökan för att möjliggöra att de kan nås under
inskrivningsförfarandet. Till denna del kan delgivningsförfarandet vara likadant som vid
delgivning av kompletteringsuppmaning. Även då sökanden kallas för att bli hörd
personligen eller företrädd av sitt ombud kan kallelsen i allmänhet tillställas som en vanlig
delgivning till den adress som sökanden uppgivit för inskrivningsmyndigheten. Delgivning
per e-post är också möjlig om en e-postadress har angivits för sökanden eller ombudet i
fråga.
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Delgivning av begäran om utlåtande eller kallelsen som s.k. offentlig delgivning kan också
komma i fråga, men behov av sådana delgivningssätt är i praktiken mycket exceptionella
(se FL 55 § och 62 §). Om delgivning till utlandet finns särskilda bestämmelser i 63 §
förvaltningslagen. Vid delgivning ska man iaktta bestämmelserna i 56–58 §
förvaltningslagen om delgivning till å ena sidan privatpersoner och å andra sidan privateller offentligrättsliga sammanslutningar.
1.8.2.3.1.1. Innehållet i begäran om utlåtande, tidsfrist för utlåtandet och
följder om det inte tillställs

Jordabalken reglerar inte innehållet i en begäran om utlåtande. Begäran ska dock vara
tillräckligt tydlig och informativ för att den som hörs på basis av begäran får en uppfattning
om ärendet och vid behov kan bevaka sina intressen. Begäran bör åtminstone innehålla
en kort redogörelse som anger vad ärendet gäller. Dessutom ska den specifikt upplysa
om vilka omständigheter som man begär ett utlåtande om. Kopior av tillbörliga handlingar
ska bifogas begäran. Om alla behövliga handlingar t.ex. på grund av den stora mängden
inte kan bifogas begäran om utlåtande ska den som hörs beredas tillfälle att ta del av dem
på annat sätt (se FL 36 §).
I begäran om utlåtande fastställs en tidsfrist för utlåtandet. Tidsfristen kan t.ex. vara att
utlåtandet ska tillställas inom en månad efter delgivningen av begäran. Ett visst datum kan
också anges som tidsfrist. Lagen har inte detaljerade bestämmelser om tidsfristens längd
men vid båda delgivningssituationerna ska man se till att tidsfristen är tillräckligt lång med
tanke på ärendets art. Tidsfristen kan förlängas på begäran. När ett utlåtande begärts kan
ärendet vidarebehandlas först när tidsfristen för utlåtandet har löpt ut. Om begärda
utlåtanden har tillställts kan ärendet i allmänhet behandlas redan innan den eventuella
återstående tiden av tidsfristen förflutit.
Begäran om utlåtande ska dessutom upplysa om hur utlåtandet kan tillställas
inskrivningsmyndigheten och ange myndighetens kontaktuppgifter. Dessutom ska
begäran om utlåtande ange följderna om det inte tillställs. Jordabalken har inga
bestämmelser om eventuella följder ifall inget utlåtande tillställs. Enligt 33 § 2 mom. i
förvaltningslagen, som är det sekundära regelverket för inskrivningsförfarandet, ska en
part underrättas om att ärendet kan avgöras även om fristen inte iakttas. En sådan följd är
inte helt tillfredsställande i inskrivningsförfarandet, eftersom den utredning som
inskrivningsmyndigheten anser sig behöva uteblir om sökanden underlåter att tillställa
utlåtandet. I praktiken bör man på nytt begära en utredning motsvarande det begärda
utlåtandet genom en skriftlig kompletteringsuppmaning, som då kan ges vid äventyr att
ärendet annars kan avvisas. I stället för begäran om utlåtande är det bäst att direkt begära
behövliga utredningar genom en kompletteringsuppmaning.
När det gäller andra än sökanden föreligger inga problem att avgöra ärendet trots att
utlåtandet inte tillställts. En begäran om utlåtande har skickats för att rättigheter som
förhindrar inskrivning eller andra krav ska meddelas, ifall sådana förekommer. Passivitet
från den som hörs påverkar då ärendet så att sökandens rättighet kan inskrivas om det
inte finns något annat hinder som är oberoende av hörandet.
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1.8.2.3.2. Hur utlåtanden tillställs inskrivningsmyndigheten

Skriftliga utlåtanden kan tillställas inskrivningsmyndigheten på alla sätt som en
inskrivningsansökan kan tillställas. Utlåtandet kan således tillställas per post, genom bud,
lämnas personligen av sökanden själv eller dennes ombud eller som ett elektroniskt
meddelande. När utlåtandet inte tillställs som ett elektroniskt meddelande anses det ha
inkommit i tid om utlåtandet inkommit till inskrivningsmyndigheten senast den sista dagen
av den bestämda tiden före utgången av ämbetsverkets öppettid (6 § lagen om
beräknande av laga tid (25.4.1930/150)). Den sista dagen av den bestämda tiden är
antingen det angivna datumet i begäran om utlåtande eller den sista dagen i tidsfristen
räknat från delgivningen (se även 2, 3 och 5 § lagen om beräknande av laga tid).
Utlåtanden tillställda som ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit i tid om
utlåtandet inkommit till myndigheten under den sista dagen av den bestämda tiden. Ett
elektroniskt meddelande anses ha inkommit när det finns tillgängligt för myndigheten i en
mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas
(10 och 11 § i lagen om elektronisk kommunikation).
1.8.2.3.3. Kallelse till muntligt hörande, följder om kallelsen inte iakttas och
behandling av ärendet vid muntligt hörande

Muntligt hörande kan behöva ordnas om den som fått en begäran om skriftligt utlåtande
ber att få framföra sin sak muntligen. Inskrivningsmyndigheten kan också direkt och på
eget initiativ kalla sökanden eller någon annan person till muntligt hörande när den anser
att detta behövs. I kallelsen ska tidpunkten och platsen för hörandet anges. I praktiken bör
man komma överens om en lämplig tid genom att på förhand kontakta den som kallas,
t.ex. per telefon. Dessutom ska kallelsen alltid delges såsom konstaterats ovan.
Sökanden eller en annan person som hörs kan kallas personligen eller företrädd av
ombudet. Kallelsen kan inte förenas med vita (jfr. 43 § förvaltningsprocesslagen
26.7.1996/586). Kallelsen ska nämna vilka följderna är om den inte iakttas. I
förvaltningslagen finns knappt några bestämmelser om muntligt hörande och inga som
helst bestämmelser om påföljd då en kallelse inte iakttas. Inskrivningsmyndigheten har
ansett att 33 § 2 mom. i förvaltningslagen kan tillämpas beträffande följden av att en
kallelse inte iakttas. Följden av att kallelsen inte iakttas är att ärendet kan avgöras trots
detta.
Om det är någon annan än sökanden som inte infinner sig till hörandet är detta jämförbart
med att ett skriftligt utlåtande inte tillställs. Då kan man utgå från att den som inte iakttar
kallelsen inte har något att anmärka på ärendet och att ansökan i denna del kan
godkännas. Problem uppstår däremot om det är sökanden som inte iakttar kallelsen till ett
muntligt hörande. I praktiken får sökandens underlåtelse inga följder för denne eftersom
ärendet inte kan avvisas på grund av detta och inte heller avgöras genom att ansökan
godkänns. Precis den utredning som krävs för ett avgörande saknas eftersom
myndigheten inte erhållit den från sökanden. Det finns inte heller någon grund för avslag
eftersom underlåtelse att iaktta en kallelse i sig inte utgör en grund för avslag därför att
lagen inte kopplat en sådan påföljd till denna omständighet. Alternativet som återstår är
att kontakta sökanden genom en skriftlig kompletteringsuppmaning.
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Enligt 37 § förvaltningslagen ska övriga parter kallas att infinna sig samtidigt om det är
nödvändigt för att bevaka deras rätt eller fördel. I ett inskrivningsärende kan det innebära
t.ex. att man vid ett hörande av fastighetens säljare i ett lagfartsärende även ska kalla
sökanden liksom även de mottagare av pantbrev som nämns i en inteckningsansökan
som eventuellt lämnats samtidigt. Också i situationer där man avser höra flera parter av
andra grunder än med stöd av 37 § i förvaltningslagen ska parterna i fråga kallas så att de
infinner sig samtidigt (se RP 120/1994 rd, s. 74). Att de som ska höras är närvarande
samtidigt påskyndar handläggningen av ärendet och ger inskrivningsmyndigheten en
bättre bild av läget. Det är inte nödvändigt att höra alla vid samma tillfälle, förutom när
hörandet genomförs med stöd av 37 § i förvaltningslagen. Även andra än sökanden kan
höras muntligt utan att sökanden finns på plats.
Det bör dock märkas att syftet med hörandet i första hand är att utreda om sökandens
rättighet är stridig eller inte. Om ett påstående med sådan innebörd framställs vid hörandet
avgörs stridighetens innehåll inte i samband med hörandet. Ett muntligt hörande ersätter
bara ett skriftligt uttalande, och man börjar inte t.ex. genom bevisning utreda de fakta som
ligger till grund för ett muntligt påstående. Vid inskrivningsförfarandet finns möjligheten att
lämna ärendet vilande och ge anvisning om att tvisten ska föras till prövning i en separat
rättegång (se RP 120/1994 rd, s. 74). I 40 § förvaltningslagen bestäms visserligen att man
i ett förvaltningsärende av särskilda skäl kan höra ett vittne under ed eller försäkran och
en part under sanningsförsäkran. I inskrivningspraxisen har man emellertid ansett – med
beaktande av inskrivningsförfarandets särskilda art – att stridiga fakta som ligger till grund
för ansökan inte börjar utredas genom mottagning av bevisning. Att förvaltningslagen blivit
det regelverk som sekundärt tillämpas på inskrivningsärenden förändrar inte denna
tolkning. I de bestämmelser om rättegång i tvistemål som tidigare sekundärt tillämpades i
inskrivningsärenden förekommer bestämmelser om bevisning, men inte heller dessa
tillämpades på inskrivningsförfarandet.
Enligt 17 § i förordningen om lagfarts- och inteckningsregistret ska yrkanden jämte
motiveringar samt andra yttranden som sökanden eller någon annan som har del i saken
har framfört muntligen skall antecknas i akten, och vid behov kan ett särskilt protokoll
sättas upp. Upprättande av ett separat protokoll rekommenderas. I protokollet antecknas
tidpunkten för hörandet, vem som hörts, dennes ombud samt en redogörelse som anger
syftet med hörandet. Man bör kontrollera med den som hörts att dennes utlåtande är
korrekt antecknat i protokollet.

1.8.2.3.4. Kostnader för hörandet

När inskrivningsmyndigheten begär ett skriftligt utlåtande från någon annan än sökanden
kan denne åsamkas kostnader för utredningen av ärendet och utlåtandet. På motsvarande
sätt kan sökanden åsamkas kostnader om denne på grund av utlåtandet behöver skaffa
tilläggsutredningar i ärendet. Vardera parten kan begära av inskrivningsmyndigheten att
den bestämmer att partens kostnader ska ersättas av den andra parten. Oberoende av
vilken effekt utlåtandet har i ärendet svarar parterna i inskrivningsärendet envar för sina
kostnader (FL 64.1 §). När en anvisning om att tvisten ska föras till prövning i en rättegång
ges i ärendet tillämpas de normala kostnadsbestämmelserna i rättegångsbalken på
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kostnader som uppstår i samband med rättegången. Om ett beslut som givits i
inskrivningsärendet överklagas till jorddomstolen är det möjligt att få kostnadsersättning
för den behandling som sker där.
Inte heller för muntligt hörande kan yrkanden om kostnadsersättning framläggas i
inskrivningsärenden, t.ex. för olika ombudsarvoden. Om inskrivningsmyndigheten har
kallat någon annan än sökanden att höras, har denne rätt till ersättning av statsmedel så
som stadgas i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel
(15.9.1972/666) (JB 6:14.2). Ersättning betalas för nödvändiga resekostnader och
inkomstbortfall samt ekonomiska förluster såsom det bestäms närmare i lagen.
Inskrivningsmyndigheten ska innan hörandet avslutas reservera den som hörs tillfälle att
lägga fram sitt krav på ersättning för kostnaderna. Om avgörandet av ersättningskravet
fattas ett separat beslut som antecknas i protokollet över hörandet. Om hörandet har
behövts för att utreda omständigheter som omfattas av sökandens utredningsskyldighet
kan inskrivningsmyndigheten bestämma att sökanden ska betala motsvarande ersättning
till staten (JB 6:14.2).

1.8.3. Påstående i inskrivningsärende och förande av ärendet till
prövning i rättegång
Enligt 6 kap. 6 § 2 mom. jordabalken ska i ett inskrivningsärende som blivit stridigt
anvisning ges om att föra ärendet till prövning i en rättegång. Enligt bestämmelsen ska
anvisningen om att föra ärendet till prövning i en rättegång ges om det vid
inskrivningsförfarandet påstås att någon annans rättighet hindrar inskrivning och det
framförs sannolika grunder för påståendet eller om sökandens rättighet annars har blivit
stridig. Anvisning om att väcka talan ges till den som har bevisbördan i ärendet. Om
uppmaningen ges till den som framfört påståendet ges den vid äventyr att inskrivning
annars kan ske. En uppmaning till sökanden ges vid äventyr att ansökan kan avvisas om
anvisningen inte iakttas.
Påståenden om att det finns en annan
inskrivningsärenden. Dessa framkommer
uttryckligen hört en tredje eller annan part.
beaktas på vederbörligt sätt även då
inskrivningsmyndigheten hört någon.

rätt som hindrar inskrivning är ovanliga i
oftast endast då inskrivningsmyndigheten
Påståendet kan dock framföras och det ska
det framförs på eget initiativ utan att

1.8.3.1. Olika påståenden och alternativa avgöranden

Ett påstående från en part som motsätter sig inskrivning kan hänföra sig till fakta som
ligger till grund för rättigheten, dvs. s.k. rättsfakta, eller till hur vissa fakta ska bedömas
rättsligt. Således kan faktafrågor och rättsfrågor särskiljas. Inskrivningsmyndigheten och
sökanden kan t.ex. ha olika uppfattning om den rättsliga tolkningen av de fakta som
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sökanden lägger fram, och som i sig kan vara obestridliga. Ibland kan
inskrivningsmyndighetens tolkning leda till att ansökan avslås. Även en annan part kan
kräva att inskrivningsansökan avslås på grundval av en rättstolkning av i sig obestridliga
fakta. I sådana situationer fattar inskrivningsmyndigheten avgörandet utifrån tillämpliga
bestämmelser och tolkningen av dem, och ärendet överförs inte till prövning i rättegång.
Inskrivningsmyndigheten ska känna till innehållet i gällande rätt även i
komplicerade fall. En annan sak är att en rättslig bestämmelse kan vara oklar eller
ha en tolkning som inte är vedertagen. Då kan det vara motiverat att ge en annan
part i ärendet tillfälle att framföra sin ståndpunkt om rättsfrågan, även om
inskrivningsmyndigheten i sista hand avgör ärendet. En parts påstående om att en
rättsfråga ska avgöras på annat sätt än vad sökanden framfört och att ansökan
ska avslås leder inte till att inskrivningsärendet anvisas till prövning i en rättegång.
Inskrivningsmyndigheten kan inta samma ståndpunkt som den som framfört
påståendet eller godkänna ansökan trots påståendet. Den som framfört
påståendet ges då ett motiverat beslut med besvärsanvisning och möjlighet att
hänskjuta frågan till jorddomstolen.
Läget blir ett annat om påståendet gäller fakta som ligger till grund för sökandens eller en
tredje parts rättighet. Ett faktapåstående medför dock inte automatiskt att ärendet
betraktas som stridigt. Ett ärende kan anses stridigt bara om påståendet gäller rättsligt
relevanta fakta i ärendet (om så inte är fallet, återförs ärendet som en renodlad rättsfråga),
och om de fakta som är föremål för påståendet inte är uppenbart grundlösa (uppenbart
utan bevisningsgrund). Även i dessa fall leder påståendet till avgivande av ett särskilt
beslut men dock inte till att ärendet anses stridigt på det sätt som krävs för ett
anvisningsbeslut.
Det är således fråga om ett stridigt inskrivningsärende i egentlig mening när påståendet
hänför sig till relevanta fakta och det inte är uppenbart grundlöst. Med relevanta fakta
avses att om den påstådda situationen föreligger innebär detta en sådan brist i sökandens
rättighet att den utgör ett hinder för inskrivning av rättigheten. När olika åsikter om
förekomsten eller avsaknaden av en sådan omständighet framförs förutsätter avgörandet
vanligtvis både skriftlig och muntlig bevisning. Inskrivningsförfarandet lämpar sig inte för
och är inte avsett för avgörande av en sådan stridighet utan den som har bevisbördan i
ärendet anvisas att föra ärendet till prövning i en separat rättegång.
Rättspåståenden som framförs i inskrivningsförfarandet kan t.ex. vara följande:
•

inskrivningsansökan baseras på avtal om arvskifte som saknar vittnen men
parterna i skiftet har i avtalet förbundit sig att inte klandra skiftet: det påstås att
formfel i avtalet om arvskifte är ett hinder för lagfart på en genom skiftet
erhållen fastighet; påståendet hänför sig till den rättsliga betydelsen av
klanderfrihetsklausulen

•

en fastighet i ett dödsbo har förvärvats genom skifte innan avvittring av
egendomen hos den först avlidna makan och dödsboet för maken som ägt
fastigheten har gjorts: enligt påståendet utgör det faktum att ingen avvittring
skett ett hinder för lagfart på den fastighet som förvärvats genom skifte;
påståendet hänför sig till den rättsliga betydelsen av det avvittringsintresse
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som dödsboet för den först avlidna makan har vid förrättande av skifte i
dödsboet för maken som senast var vid liv
•

det har grundats en rättighet för ett bolag att använda produktions- och
lagerutrymmen i en byggnad på fastigheten: rätten duger inte för inskrivning
enligt jordabalken eftersom den endast hänför sig till byggnaden och inte
tomten; påståendet gäller den rättsliga tolkningen av inskrivningsbara
särskilda rättigheter i jordabalkssystemet

•

en rådighetsbegränsning enligt 2 kap. 11 § 2 mom. jordabalken har antecknats
för fastigheten enligt vilken den inte får överlåtas obebyggd utan säljarens
samtycke; ägaren har upplåtit hela den obebyggda fastigheten på lega till en
annan part och vid anteckningen av legorätten framförs påståendet att
rådighetsbegränsningen även gäller upplåtelse av fastigheten på lega;
påståendet hänför sig till den rättsliga tolkningen av 2 kap. 11 § 2 mom.
jordabalken.
Faktapåståenden som framförs i inskrivningsförfarandet kan återigen t.ex.
vara följande:

•

om ett testamente som ligger till grund för lagfartsansökan påstås att det
endast ska betraktas som ett nyttjanderättstestamente och inte ett
äganderättstestamente; påståendet hänför sig till en utredning av testatorns
avsikt, vilka som stridiga fakta är sådana som ska avgöras i en rättegång

•

fastighetsägaren påstår att denne inte själv undertecknat den
överlåtelsefullmakt som denne påstås ha givit (förfalskningspåstående);
faktapåstående som hänför sig till underskrifter hör till det som ska avgöras i
en rättegång

•

ett outbrutet område på fastigheten har överlåtits och därefter har hela
fastigheten överlåtits för vilket först lagfart sökts; när lagfart söks för det
outbrutna området kräver moderfastighetens ägare att ansökan avslås och
påstår att han vid köpet av hela fastigheten inte känt till och inte borde ha känt
till överlåtelsen av det outbrutna området; om ägaren av moderfastigheten
varit medveten eller omedveten om detta utgör stridiga fakta och för utredning
av dessa ges en anvisning om att föra ärendet till prövning i en rättegång

•

vid inskrivning av en nyttjanderätt till fastigheten framförs påståendet att
avtalsparterna ansett att rättigheten har upphört därför att den under flera år
inte har utnyttjats; förekomsten av passivitet som medfört att avtalet har
upplösts är ett faktapåstående som ska utredas i en rättegång.

Ansökan kan godkännas trots att det framförs påståenden där man motsätter sig
inskrivningen. Det kan vara fråga om ett påstående om en rättslig bedömning i ärendet,
och inskrivningsmyndigheten har bestämt sig för att godkänna ansökan. Det kan vara
fråga om ett faktapåstående som ansetts vara klart ogrundat. Då ges ett särskilt beslut
med motivering och till den som framfört påståendet ges dessutom en besvärsanvisning
(se JB 9:2). Det är också möjligt att ansökan avslås på grundval av ett påstående som
framförts i ärendet. Det är då främst fråga om att inskrivningsmyndigheten i rättsfrågan
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intar samma ståndpunkt som den som i det framförda påståendet motsatt sig
inskrivningen. Innan ansökan avslås bör dock sökanden höras med anledning av det
framförda påståendet (FL 34.1 § och JB 6:8.2).
Om ärendet har blivit stridigt, dvs. stridigheten gäller relevanta fakta, ska
inskrivningsärendet lämnas vilande och anvisas till prövning i rättegång. Förfarandet för
att ge beslut om anvisning behandlas närmare i nästa avsnitt.
1.8.3.2. Förandet av ett ärende till prövning i rättegång
När ett ärende anvisas till prövning i rättegång lämnas det vilande (JB 12:2.1.6 och
14:11.5, i fråga om inteckningsärenden finns ingen motsvarande bestämmelse men även
inteckningsärenden blir vilande i en situation av det här slaget; jfr även JB 16:6/1 och 2).
Innan anvisningsbeslutet ges ska sökanden ges möjlighet att bli hörd med anledning av
påståendet (FL 34.1 §).
I anvisningsbeslutet uppmanas den som har bevisbördan i ärendet att föra ärendet till
prövning i rättegång inom tidsfristen (JB 6:6.1). Tidsfristen för väckande av talan fastställs
av inskrivningsmyndigheten. Dessutom åläggs den som mottar anvisningen att inom
tidsfristen till inskrivningsmyndigheten framlägga en utredning om att talan väckts inom
den i anvisningsbeslutet fastställda tidsfristen. Som ovan konstaterats ges uppmaningen
till den som framfört påståendet vid äventyr att ansökan annars kan godkännas och till
sökanden vid äventyr att ansökan annars avvisas (JB 6:6.1).
När inskrivningsmyndigheten ger anvisningen ska den avgöra vem som anses ha
bevisbördan i ärendet. Frågan avgörs enligt bestämmelserna om bevisbörda som iakttas
i förmögenhetsrättsliga tvister. Bevisbördan ligger hos den som principiellt har
bevisbördan i tvister som gäller de berörda rättsförhållandena. Som ett förtydligande
konstateras att bevisbördan inte avgörs på grundval av partsställningen. Anvisningen kan
således ges antingen till den som framfört påståendet eller till sökanden beroende på ovan
nämnda bestämmelser om bevisbörda (för allmän information om bestämmelser som
gäller fördelningen av bevisbördan se t.ex. Jouko Halila, Todistustaakan jaosta silmällä
pitäen erityisesti varallisuusoikeudellisia oikeussuhteita, 1955, eller Juha Lappalainen et
al., Prosessioikeus, 2007, s. 580–590).
Vilandeförklaringen och det anvisningsbeslut som ges i samband med att ansökan lämnas
vilande ska motiveras. Av motiveringarna ska framgå på vilka grunder ärendet anses ha
blivit stridigt på det sätt att ansökan inte direkt kan godkännas. Den som framfört
påståendet kräver ofta att ansökan genast ska avslås och sökanden i sin tur att den genast
ska godkännas. Då ska motiveringarna ta ställning till de synpunkter som båda parter
framfört som grund för sitt yrkande och förklara varför anvisningen getts med avvikelse
från de framställda yrkandena och varför ärendet inte avgjorts genast. Även avgörandet
som gäller bevisbördan ska motiveras.
En ändring av anvisningsbeslutet får inte sökas. Om anvisningsbeslutet inte iakttas ger
inskrivningsmyndigheten ett slutligt beslut i ärendet i enlighet med det äventyr som anges
i anvisningsbeslutet. Även vid det slutliga avgörandet av ärendet ges ett särskilt beslut
med motiveringar som hänvisar till anvisningsbeslutet och att detta inte har iakttagits.
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Detta beslut får överklagas och en besvärsanvisning ska bifogas. Anvisningsbeslutet
delges både sökanden och den som framfört påståendet. Anvisningsbeslutet kan delges
till båda som en normal delgivning, alltså även till den som fått anvisningen. Beslutet
skickas per post till den adress som parten uppgivit för inskrivningsmyndigheten.
Om talan väckts i ärendet lämnas inskrivningsärendet vilande ända tills domen vinner laga
kraft. Ifall ärendet vilandeförklaras på nytt åläggs den som fått anvisningen att inom
tidsfristen tillställa en utredning om det lagakraftvunna avgörande som domstolen gjort i
ärendet eller om att behandlingen fortfarande pågår. Uppmaningen ges vid äventyr om
samma påföljd som angavs i det ursprungliga anvisningsbeslutet. I den vidare
behandlingen av inskrivningsärendet iakttas domstolens avgörande av tvisten, dvs. fakta
i ärendet som avgjorts som ett tvistemål beaktas i enlighet med den lagakraftvunna
domen. Ett vilande inskrivningsärende får dock inte avslås innan sökanden getts tillfälle
att bli hörd (JB 6:8.2).

1.9. Vilandeförklaring av ansökan
Förfarandet för vilandeförklaring gäller tiden efter att en ansökan gjorts anhängig, medan
förfarandet för komplettering och hörande gäller utredning av faktorer och omständigheter
som uppkommit innan ansökan blev anhängig. Vid förfarandet för vilandeförklaring går ut
på att ett ärende vilandeförklaras i väntan på att hinder för inskrivningen eventuellt
elimineras.
Grunderna för vilandeförklaringen räknas i princip upp på ett uttömmande sätt i lagen.
Vilandeförklaring kommer således inte i fråga i situationer då sökanden endast ska ges
tillfälle att komplettera ansökan med diverse bilagor. Vilandeförklaring kan föregås av ett
förfarande för komplettering och hörande som klargjort ärendet i övrigt. Därefter kan
ansökan lämnas vilande om det föreligger en uttrycklig grund för detta. När denna grund
för vilandeförklaring senare elimineras, kan ärendet avgöras och inga andra
kompletteringar behövs längre (se Marjut Jokela - Leena Kartio - Ilmari Ojanen, Maakaari,
2010, s. 259–261). Ansökan får dock inte avslås förrän sökanden har getts tillfälle att bli
hörd.
Exempel
Om det saknas en behövlig utredning om betalning av överlåtelseskatt kan ärendet
aldrig lämnas vilande innan en utredning om betalning av skatten har erhållits. Om
det också finns en lagstadgad grund för vilandeförklaring krävs utredning om
betalning av skatten först genom ett kompletteringsförfarande och när denna punkt
klarlagts kan ansökan lämnas vilande.
Inskrivningsmyndigheten fattar ett separata beslut om vilandeförklaring, som antecknas i
lagfarts- och inteckningsregistret (JB 6:9.2). Om registeranteckningens innehåll föreskrivs
i 12 § 2 mom. i förordningen om lagfarts- och inteckningsregistret. Enligt bestämmelsen
ska grunden för att ansökan lämnats vilande samt den nya behandlingsdagen i ärendet
antecknas. Med behandlingsdag avses en tidsfrist som gäller först och främst i situationer
där sökanden ska tillställa en behövlig utredning i ärendet. Behandlingsdagen antecknas
även då inskrivningsmyndigheten själv bevakar om hindret mot inskrivning har eliminerats.
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Ärendet tas upp för behandling på eget initiativ senast på den förut angivna
behandlingsdagen och vilandeförklaras på nytt om en grund för att lämna ansökan vilande
fortfarande föreligger. Inskrivningsmyndigheten ska sträva efter att ordna handläggningen
av inskrivningsärendena. Registrets överskådlighet förutsätter att ansökningarna inte
lämnas vilande i onödan eller för länge. Inskrivningsmyndigheten ska försöka ordna
administrationen av ärenden så att vilande ansökningar som inte kräver tilläggsutredning
från sökanden avgörs genast när förutsättningarna uppfylls. Inskrivningsansökan är
anhängig under hela den tid som ansökan är vilande, men beslutet om vilandeförklaring
har betydande rättsverkningar (för information om t.ex. formfel i samband med lagfart, se
JB 13:1). De materialrättsliga förutsättningarna för godkännande av ansökan ska
undersökas innan vilandeförklaringen. När ärendet lämnats vilande väntar man endast på
att grunden för vilandeförklaringen ska förfalla, ärendet har undersökts i övriga delar och
ett slutligt avgörande kan göras.
Om grunderna för vilandeförklaring bestäms återigen beträffande lagfart i 12 kap. 2 § i
jordabalken, inskrivning av särskild rätt i 14 kap. 11 § i jordabalken och inteckningar i 16
kap. 6 § i jordabalken. Grunderna för vilandeförklaring och situationer i anslutning till detta
behandlas nedan i avsnitten om behandling av lagfart, inteckningar och inskrivning av
särskilda rättigheter. Det bör påpekas att flera grunder för vilandeförklaring kan
förekomma under inskrivningsärendets gång och att de olika grunderna kan omfattas av
detaljerade bestämmelser om bl.a. tidsfrister för vilandeförklaring.
När en ansökan har lämnats vilande ska sökanden uppmanas att inom utsatt tid ge en
utredning av vilken det framgår om hindret för avgörande av inskrivningsärendet har
upphört. Sökanden meddelas alltså vilken utredning det slutliga avgörandet av ärendet
kräver. Vad som bestämts om kompletteringsuppmaningar gäller också lämnandet av
tilläggsutredningar och följderna vid underlåtenhet att göra detta. Inskrivningsmyndigheter
fastställer tidsfristen efter egen prövning, om inget föreskrivits om tidsfristen i lag. Om
utredningen inte tillställs inom tidsfristen avvisas ansökan.
Det finns vilandeförklaringsfall då det är onödigt att begära en utredning av sökanden med
tanke på en vidare behandling av ärendet. I dessa fall kan inskrivningsmyndigheten med
lämpliga intervall på tjänstens vägnar kontrollera om hindret för inskrivning har eliminerats
(JB 6:8.2). Typiska exempel är en kommuns förköpsrätt eller utmätning av en fastighet,
på grund av vilket t.ex. ett inteckningsärende lämnats vilande. Sökanden uppmanas inte
att tillställa en utredning om återkallande av utmätningen. Däremot tar
inskrivningsmyndigheten upp ärendet till prövning på tjänstens vägnar vid det i
vilandeförklaringsbeslutet nämnda datumet.
Vid behov lämnas ärendet vilande på nytt om utmätning eller annat hinder för inskrivning
fortfarande föreligger. Om hindret har eliminerats kan ärendet avgöras på tjänstens vägnar
utan begäran av sökanden. Ibland har orsaken som föranlett vilandeförklaringen blivit en
omständighet som slutgiltigt förhindrar inskrivning. Ärenden kan tas upp för avgörande på
inskrivningsmyndighetens initiativ men kan inte avslås utan att sökanden ges tillfälle att bli
hörd (JB 6:8.2). Exempelvis kan utmätningen ha lett till att fastighetens sålts på exekutiv
auktion, varvid utmätningen upphört, men inteckningsansökan som lämnats vilande på
grund av utmätningen måste ändå avslås.
Tidsfristen för vilandeförklaringen kan vid behov förlängas på sökandens begäran eller på
initiativ av inskrivningsmyndigheten. Det bör dock märkas att jordabalken innehåller till
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viss del ovillkorliga tidsgränser som inte kan överskridas vid inskrivningsförfarandet.
Sådana avser framför allt villkorliga fastighetsöverlåtelser enligt 2 kap. 2 § jordabalken
med noggranna bestämmelser om hur länge ansökan kan lämnas vilande och det s.k.
automatiska lagfartsförfarandet (se JB 12:2.2). Detsamma gäller fastighetsöverlåtelser för
sådana bolags räkning som är under bildning (se JB 2:4 och 12:2.2). Dessa fall behandlas
detaljerat nedan i avsnittet om lagfart.
Vilandeförklaringen är inte ett slutgiltigt avgörande av ärendet, så det kan inte överklagas
(se även RP 120/1994 rd, s. 79). Separata beslut ges dock om vilandeförklaringen (JB
6:9,2), i vilket man antecknar grunden för vilandeförklaringen, den bestämda tiden och vid
behov de tilläggsutredningar som krävts av sökanden med äventyr om påföljd vid
underlåtenhet att tillställa dem. Ett avgörande som avser vilandeförklaring behöver ibland
motiveras utförligare, t.ex. då sökanden har motsatt sig det och krävt att inskrivningen ska
godkännas direkt.
Ett beslut om vilandeförklaring skickas till sökanden på samma sätt som ett vanligt beslut
i ett inskrivningsärende. I det sammanhanget faktureras också en inskrivningsavgift.

1.10. Avgörande av inskrivningsärenden och delgivning av beslut
1.10.1. Allmänt
Bestämmelser om avgörande av inskrivningsärenden finns i 6 kap. 9 och 10 § jordabalken.
Dessutom finns viktiga bestämmelser om avgörandet och den expedition som ges om det
eller andra beslut i inskrivningsregisterförordningen och förvaltningslagen (26 och 32 §
InskrRegF och 43–45 § förvaltningslagen). Om besvärsanvisning bestäms i 9 kap. 2 § i
jordabalken.
Enligt jordabalken 6:9.1 ska inskrivningsärendet avgöras utan dröjsmål enligt ansökan om
det inte finns något hinder för inskrivningen. Lagen nämner inte några särskilda tidsfrister
för avgörandet. Tiden kan variera efter ärendets art och inskrivningsmyndighetens
arbetssituation. Man bör dock försöka ordna behandlingen av ärenden så att
skyndsamheten i behandlingen tryggas.
Även när behandlingen av ärendet förutsätter kompletteringsuppmaningar eller hörande
ska man försöka tillgodose skyndsamheten. I praktiken lämnas t.ex. muntligen begärda
kompletteringar inte alltid tillräckligt snabbt, varvid det finns skäl att ge en formell
kompletteringsuppmaning med en bestämd tidsfrist och upplysningar om eventuella
påföljder.
I praktiken avgörs merparten av inskrivningsärendena enligt ansökan antingen direkt eller
genom kompletteringsförfarandet. Avgörandeslag kan dock även vara avslag eller
avvisning av ansökan samt godkännande av ansökan trots någon annan parts motstånd.
Om sökanden återtar sin ansökan upphör behandlingen av ärendet.
Som ett avgörande i inskrivningsärende bör även vilandeförklaring betraktas. Det är inte
fråga om ett i lagen avsett slutligt avgörande och här kan man använda benämningen
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handläggningsavgörande (se Matti Ilmari Niemi, Maakaaren järjestelmä II s. 96). Dessa
avgöranden har behandlats i föregående avsnitt.
Ett särdrag i inskrivningsförfarandet är att alla avgöranden sker i registermiljö. Om detta
stadgas i 6 kap. 9 § 2 mom. jordabalken enligt vilken beslut om inskrivning sker genom att
en anteckning om avgörandet av ärendet införs i lagfarts- och inteckningsregistret. Enligt
lagrummet framgår avgörandets innehåll av registeranteckningen.
I inskrivningsärenden ska därmed beslutsfattandet och utfärdandet av beslutshandlingen
hållas klart åtskilda. Beslutet fattas alltid i registermiljö. Med avseende på ett sådant beslut
skickas sökanden en expedition ur vilken avgörandet framgår. Expeditionen kan vara ett
intyg om anteckningar i registret i enlighet med det slutliga avgörandet eller ett särskilt
beslut (JB 6:9,3).
Registeranteckningen anger beslutets innehåll även när intyget i form av en
expedition eller det särskilda beslutet avviker från det.
Här bör särskilt påpekas att även avslag på ansökan sker i registermiljö. Detta innebär att
ärendet inte kan avslås och inget inskrivningsärende i själva verket avgöras om det inte
först införts som anhängigt i lagfarts- och inteckningsregistret. Därför ska en anteckning
om en anhängig ansökning där det från början är uppenbart att ansökan kommer att avslås
göras i lagfarts- och inteckningsregistret samma dag.
Avgörandet i ett inskrivningsärende föregås alltid av en undersökning av ärendet utifrån
de materiella bestämmelserna. I denna del innehåller manualen ett eget avsnitt för
respektive inskrivningstyp. Här kan dock konstateras att det finns en inskrivningsrättsligt
betydande bestämmelse om undersökning av förutsättningarna för inskrivningen i 6 kap.
9 § 1 mom. jordabalken. Enligt den utgör en rättslig omständighet som uppkommit efter
att ansökan blev anhängig inget hinder för inskrivning. Bestämmelsen gäller alla
inskrivningsärenden. Bakom den ligger bl.a. tanken att behandlingstiden inte får påverka
sökandens möjligheter att få sin rättighet inskriven. Å andra sidan visar avgörandet av
inskrivningsärendet endast att förutsättningarna för inskrivning fanns när ansökan blev
anhängig och att senare ändringar i sökandens rättsliga ställning inte har beaktats.
Därmed hindrar t.ex. konkurs hos den som överlåtit fastigheten eller upplåtit rättigheten,
utmätning av fastigheten eller en vidare överlåtelse av fastigheten efter anhängiggörandet
inte lagfart, inteckning eller inskrivning av en särskild rättighet.

1.10.2. Positivt avgörande och delgivning
Avgörande av ett inskrivningsärende enligt ansökan kräver i allmänhet inte mer än att
beslutet antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret. Bestämmelser om vilka uppgifter i
avgörandet som ska antecknas i registret finns i inskrivningsregisterförordningen.
Bestämmelserna gäller delvis alla inskrivningstyper (InskrRegF 4, 11 och 12 §). Dessutom
finns bestämmelser om vilka uppgifter om respektive inskrivningstyp som ska antecknas i
registret vid avgörandet (InskrRegF 5–10 §).
När ärendet avgörs enligt ansökan behöver det inte motiveras. Avgörandets innehåll
framgår av registret. Även ett positivt avgörande kan ha krävt en mycket omfattande

Inskrivningshandbok

53

(348)

undersökning och djupgående rättslig prövning. Grunderna för avgörandet framgår
emellertid av de till ansökan bifogade handlingarna och anteckningarna i olika register
som gäller vid tidpunkten för avgörandet.
Särskilt beslut om ett positivt avgörande ges inte. Som expedition över avgörandet erhåller
sökanden dock ett intyg på avgörandet i inskrivningsärendet, av vilket framgår vilka
anteckningar som gjorts i registret.
När ärendet avgörs enligt ansökan ges sökanden ingen besvärsanvisning. Ändring kan
sökas i inskrivningsärenden inom 30 dagar efter avgörandet, men sökanden har
naturligtvis inte intresse att överklaga ett för denne positivt avgörande. I dessa fall görs
inte heller anteckningar om laga kraft i lagfarts- och inteckningsregistret även om
avgörandet i princip vinner laga kraft först när besvärstiden har löpt ut.
I 6 kap. 10 § 1 mom. jordabalken stadgas numera att beslut inte delges i ett ärende som
avgjorts enligt ansökan och ingen annan part motsatt sig ansökan. Bestämmelsen
förefaller strida mot 6 kap. 9 § 3 mom. jordabalken enligt vilket sökanden såsom expedition
tillställs ett intyg över de anteckningar om det slutliga avgörandet som gjorts i registret.
Med andra ord ska även ett positivt avgörande i inskrivningsärende delges så att sökanden
underrättas. I motiveringarna till ändringen av JB 6:10,1 framgår dock att avsikten i denna
del inte var att ändra den nuvarande praxisen, dvs. expeditionen ur vilken det positiva
avgörandet framgår ska delges sökanden precis som tidigare (se RP 30/2009 s. 17).
Däremot är det som sägs i JB 6:10,1 viktigt ur den aspekten att inskrivningsmyndigheten
befrias från skyldigheten att delge ett inskrivningsärende som avgjorts enligt ansökan till
övriga parter, som enligt 11 § förvaltningslagen t.ex. i lagfartsärenden utgörs av den som
sålt fastigheten. Om enbart den sen på förfarandet sekundärt tillämpade förvaltningslagen
hade beaktats, skulle läget kanske ha varit mer oklart
(enligt 54 § 1 mom. ska beslutet delges alla parter).
Ett ärende som avgjorts enligt ansökan delges endast sökanden även om andra
hörs i ärendet och dessa inte motsatt sig inskrivningen.
Expeditionen över avgörandet i inskrivningsärendet skickas till sökanden antingen som en
bilaga till fakturan med inskrivningsavgiften, med e-post eller per brev till den adress som
uppgivits i ansökan.

1.10.3. Positivt avgörande när någon part i ärendet motsätter sig
ansökan
Som ovan konstaterats kan ansökan från fall till fall godkännas trots att någon annan
motsatt sig det och krävt att ansökan avslås. Beslutet i ärendet fattas genom att det
positiva avgörandet antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret, men även ett särskilt
beslut utfärdas i ärendet.
När avgörandet görs ska det vid anteckningen i registret anges att beslutet inte är
lagakraftvunnet. Dessutom antecknas när besvärstiden löper ut. Anteckningen
uppdateras om besvär anförs i ärendet och behandlingen av ärendet fortsätter vid
besvärsinstansen. Om besvär inte anförts inom den fastställda tidsfristen eller om
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beslutet bibehållits av besvärsinstansen antecknar man i registret att beslutet är
lagakraftvunnet.
Beslutet ska först och främst innehålla en redogörelse av ärendet av vilket framgår
ärendets art, påståenden och motiveringar. Därefter anges inskrivningsmyndighetens
avgörande och motiveringarna till beslutet. Dessutom ska beslutet ange det lagrum som
avgörandet baseras på. Beslutet ska också nämna möjligheten att söka ändring och att
en besvärsanvisning fogats till beslutet. Som mallar för beslutet används
Lantmäteriverkets beslutsmall som uppgjorts för inskrivningsärenden och ur vilken
framgår beslutets allmänna struktur (se även 43–45 § förvaltningslagen och 26 § 2 mom.
InskrRegF). Beslutet undertecknas av den som avgjort ärendet.
När ärendet avgörs på annat sätt än en part i ärendet krävt ska en besvärsanvisning fogas
till expeditionen (JB 9:2).
Enligt 6 kap. 10 § 2 mom. jordabalken ska beslutet i dessa fall delges på det sätt som
stadgas i förvaltningslagen. Beslutet delges både sökanden och den part som motsatt sig
ansökan. Beslutet behöver inte delges andra parter.
Om t.ex. flera hörts i ärendet av vilka endast en motsatt sig ansökan behöver
beslutet inte delges andra än sökanden och denne enda person.
Beslut med besvärsanvisning kan delges både sökanden och annan part som motsatt sig
ansökan som en vanlig delgivning, dvs. den skickas per post till den adress som
mottagaren uppgivit för inskrivningsmyndigheten.

1.10.4. Avslag eller avvisning av ansökan
I inskrivningsförfarandet finns en viktig skillnad mellan avslag och avvisning av ärendet.
Avslagsbeslutet grundas på en innehållsmässig undersökning av ärendet och
konstaterandet att de materialrättsliga förutsättningarna för inskrivning saknas. Avvisning
grundar sig däremot på en processuell brist, någon slags underlåtelse från sökandens
sida i själva förfarandet.
Skillnaden mellan avslag och avvisning är inte lika betydande i inskrivningsförfarandet som
i t.ex. det allmänna rättegångsförfarandet. På rättegångssidan är avslagsbeslut förenade
med rättskraft, som däremot avvisningen inte har. Beslut i inskrivningsärenden får däremot
aldrig rättskraft. Med andra ord kan inskrivning alltid sökas på nytt på samma grunder trots
att ansökan tidigare avslagits. Oberoende av inskrivningsbeslutet kan rättsförhållandet
som legat till grund för inskrivning alltid även föras till prövning i en separat rättegång (se
t.ex. JB 13:2). I denna del är det ingen skillnad mellan avslag och avvisning av
inskrivningsärendet (se t.ex. Jokela-Kartio-Ojanen s. 256).
Också då inskrivningsansökan ska avvisas enligt bestämmelserna i jordabalken kan
ärendet från fall till fall ha inneburit stora materialrättsliga undersökningar. Avvisning
kommer i fråga i tre typer av fall. Äventyr att ärendet avvisas kan fogas till en
kompletteringsuppmaning, vilandeförklaring samt anvisning om att föra ärendet till
prövning i en rättegång (som tekniskt sett också utgör ett beslut om vilandeförklaring). I
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samtliga dessa fall har ansökan undersökts preliminärt, t.o.m. mycket grundligt. Om t.ex.
ansökan är bristfällig avvisas ärendet inte direkt utan det undersöks först och en
kompletteringsuppmaning uppgörs i ljuset av rådande materialrättsliga förutsättningar så
att man begär in alla behövliga kompletteringar. Å andra sidan hindrar bristerna en
genomgripande undersökning av ansökan, och därför är det motiverat med ett avgörande
som innebär att ansökan avvisas om utredningen inte tillställs.
I princip skiljer sig dock avslag på ansökan klart från de ovan nämnda fallen med avvisning.
Avslag kommer i fråga när inskrivningsmyndigheten har tillgång till allt material som
behövs för att undersöka ärendet och på basis av detta kan konstatera att inskrivningen
inte är tillåten i ljuset av de bestämmelser som är tillämpliga på ärendet. Ärendet ska då
avslås även när ansökan är bristfällig men bristen inte påverkar den materialrättsliga grund
som föreligger i ärendet, och därför avslås ansökan i vilket fall som helst. Behovet att ge
sökanden möjlighet att eliminera eller korrigera grunden som lett till avslag på ansökan
och förfarandet vid detta behandlas närmare ovan.
De egentliga grunderna för avslag på ansökan behandlas i handbokens avsnitt om lagfart,
inteckning och inskrivning av särskilda rättigheter.
Här kan det konstateras att om ansökan godkänns delvis eller inskrivningen på något
annat sätt avviker från ansökan är det i denna del fråga om avslag. Allt som här sägs om
avslag är tillämpligt på den delen.
Beslut om avslag eller avvisande av ansökan fattas genom att detta avgörande antecknas
i lagfarts- och inteckningsregistret. Även i detta fall ska man beakta att ärendet trots avslag
eller avvisande är anhängigt tills beslutet vunnit laga kraft. Ur registret ska också framgå
ärendets anhängiggörande under hela denna tid. Vid avgörandet i registret antecknas att
beslutet inte är lagakraftvunnet. Dessutom antecknas alltid datumet då besvärstiden löper
ut. Anteckningen uppdateras på samma sätt som i föregående avsnitt konstaterades om
ett positivt avgörande som avgjorts på annat sätt än vad en annan part i ärendet begärt.
När ansökan avslås eller avvisas utfärdas ett särskilt beslut om detta. Beslutet kan hänvisa
till vad som i föregående avsnitt konstaterats om att ärendet har avgjorts på annat sätt än
vad en annan part i ärendet begärt. Avslag kan ibland innehålla mycket omfattande
motiveringar. Beslut om avvisning grundar sig å sin sida på att sökanden inte inom utsatt
tid lämnat in en begärd utredning. Då räcker det att en kompletteringsuppmaning eller ett
beslut om vilandeförklaring av vilka påföljden avvisning framgår fogas till beslutet. I
motiveringarna till beslutet konstateras att sökanden inte tillställt den begärda
tilläggsutredningen enligt bilagan inom utsatt tid och att ansökan därmed avvisas. Till
beslutet fogas en besvärsanvisning (JB 9:2).
Beslutet delges sökanden med iakttagande av förvaltningslagens bestämmelser om
delgivning (JB 6:10.2). Delgivningen tillställs som en vanlig delgivning genom att beslutet
inklusive bilagor skickas per post till den adress som sökanden uppgivit för
inskrivningsmyndigheten. Också i andra delar är allt det som ovan sagts om delgivning
tillämpliga på ärendet när det avgjorts på annat sätt än vad en annan part i ärendet begärt.
I ljuset av bestämmelserna om delgivning ser det ut att vara möjligt att
avslag endast delges sökanden även då någon annan hörts i ärendet
och denne krävt att ansökan ska avslås. Naturligtvis har denna part
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inget intresse att söka ändring om ansökan avslagits enligt dennes
krav.
Parten har dock ett intresse att få veta utgången av ärendet. Likaså
kan denne behöva bereda sig på sökandet av ändring från sökandens
sida. Avslag ska delges även en sådan part. Delgivningen sker genom
vanlig delgivning.
I ett ärende där utgången är ett avslag har man kanske även hört
sådana som inte krävt att ansökan ska avslås utan i stället
godkännande i likhet med sökanden. Beslutet ska delges även dem.
Avgöranden som innebär avslag hör i regel till inskrivningsjuristens kompetens. I relativt
klara fall kan även inskrivningssekreterare fatta beslut om avvisning.

1.10.5. Återtagande av ansökan
Sökanden kan återta sin ansökan så länge ärendet inte har avgjorts slutligt. Då förfaller
behandlingen av ansökan och anhängiggörandet upphör. Avgörandet i ärendet blir
"ansökan förfallit" och en anteckning om det blir kvar i lagfarts- och inteckningsregistret.
Man bör beakta att om en pantbrevsmottagare har bestämts i en inteckningsansökan får
ansökan inte ändras eller återtas utan mottagarens samtycke (JB 16:4).
Som ovan konstaterats är vilandeförklaringen inte ett slutligt avgörande men har mycket
viktiga rättsverkningar. Trots allt kan ett ärende som vilandeförklarats i allmänhet återtas,
varvid det förfaller.

1.11. Arkivering av handlingar och offentlighet
1.11.1. Arkivering
Handlingar som rör inskrivningsärenden arkiveras elektroniskt i ett inskrivningsarkiv.
Lantmäteriverkets arkivcentral i Jyväskylä ansvarar för inskrivningsarkivet.
Vid arkiveringen iakttas Arkivcentralens arkivbildningsplan (ABP). I enlighet med den
specificeras vilka handlingar i respektive ärende som ska förvaras varaktigt och vilka som
förstörs efter en bestämd tid. Grundprincipen är att inskrivningsmyndigheten inte ens för
viss tid arkiverar sådant som någon annan myndighet ansvarar för att arkivera (t.ex.
bouppteckningsinstrument, andra myndigheters beslut).

1.11.2. Offentlighet
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1.11.2.1. Registrets offentlighet

Enligt 7 kap. 2 § jordabalken är uppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret offentliga.
Inskrivningsmyndigheten ska på begäran ge intyg ur registret. Utlämnandet av uppgifter
ur lagfarts- och inteckningsregistret som informationstjänst regleras närmare i lagen om
fastighetsdatasystemet och dess informationstjänst (den s.k. FDS-lagen 453/2002 och
särskilt dess 6 §).
1.11.2.2. Handlingarnas offentlighet
Offentligheten av inskrivningsmyndighetens handlingar regleras i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999, offentlighetslagen). Med myndighets handling
avses bl.a. inskrivningsansökningar med bilagor som tillställts inskrivningsmyndigheten.
Med myndighets handling avses även en av inskrivningsmyndigheten själv uppgjord
handling såsom en expedition i ärendet, som vid inskrivningsärenden kan utgöras av intyg
över
begärda
registeranteckningar
eller
separata
beslut
eller
t.ex.
kompletteringsuppmaningar eller begäran om utlåtande (5 § offentlighetslagen).
Lagens allmänna utgångspunkt är att handlingar är offentliga. Sekretessbeläggning ska
alltid grundas på offentlighetslagen eller bestämmelse i någon annan lag (1 §
offentlighetslagen).
Enligt 9 § offentlighetslagen har var och en rätt att ta del av en offentlig
myndighetshandling. En handling som tillställts inskrivningsmyndigheten blir offentlig när
myndigheten har fått den. En bifogad handling till ett inskrivningsärende blir alltså offentlig
genast när ärendet har anhängiggjorts om det inte uttryckligen föreskrivits att den ska
sekretessbeläggas (7 §). Inskrivningsmyndighetens expedition av ärendets avgörande blir
offentlig när expeditionen har undertecknats (6 § 8 mom. offentlighetslagen).
Uppgifter i eller om innehållet i en sekretessbelagd myndighetshandling får endast lämnas
ut när förutsättningarna i offentlighetslagen uppfylls (10–12 §). Sekretessen innebär att
handlingen eller en kopia eller utskrift inte får företes för eller lämnas ut till utomstående
och inte heller med hjälp av en teknisk anslutning eller på något annat sätt företes för eller
lämnas ut till utomstående (22 §).
Utgångspunkten är att beslutet om att en myndighetshandling lämnas ut fattas av den
myndighet som innehar handlingen (14 §). En begäran om att få en uppgift ur en handling
kan således också komma att avgöras av inskrivningsmyndigheten till den del det gäller
handlingar som ännu inte levererats till Arkivcentralen. Om begäran gäller utlämnande av
en handling i ett anhängigt inskrivningsärende ska beslutet om utlämnande i princip fattas
av den tjänsteman som behandlar ärendet. Beslut om utlämnande av ett redan avgjort
inskrivningsärende fattas av en inskrivningsjurist eller någon av inskrivningssekreterarna
eller någon annan person till vars uppgifter detta enligt Lantmäteriverkets arbetsordning
hör.
När beslut om utlämnande av en handling fattas ska man först avgöra om det är fråga om
en offentlig eller sekretessbelagd handling. Om handlingen är offentlig ska den i regel
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utlämnas inom två veckor från det att handlingen begärts. Om tjänstemannen anser att
handlingen är sekretessbelagd måste man avgöra om handlingen uppfyller särskilda krav
på utlämnande. När utlämning av handlingen vägras ska man meddela orsaken till den
som framställt begäran och fråga om denne vill att ärendet hänskjuts till myndigheten för
avgörande (14 § 3 mom. offentlighetslagen).
En förteckning över sekretessbelagda myndighetshandlingar ingår
offentlighetslagen. Här ska särskilt följande punkter i förteckningen nämnas:

i

24

§

-

punkt 20): handlingar som innehåller uppgifter om en privat affärs- eller
yrkeshemlighet

-

punkt 23): handlingar som innehåller uppgifter om en persons årsinkomster
eller totala förmögenhet eller som annars beskriver hans ekonomiska ställning

-

punkt 31): handlingar som innehåller uppgift som någon har lämnat om sitt
hemliga telefonnummer eller uppgift om läget för en mobiltelefonapparat samt
handlingar som innehåller uppgift om en persons hemkommun och bostad där
eller tillfälliga bostad samt telefonnummer och annan kontaktinformation om
personen har begärt att de ska hållas hemliga och har grundad anledning att
misstänka att hans eller hennes egen eller familjens hälsa eller säkerhet kan
komma att hotas.

Uppgifter som ska sekretessbelägg på basis av ovan nämnda punkter kan typiskt innehålla
följande handlingar som fogas till inskrivningsansökan:
-

bouppteckning
bodelning
arvskiftesinstrument
protokoll från privaträttsliga sammanslutningars organ
fusionsavtal eller delningsplan

Förteckningen är inte uttömmande. När akten upprättas avskiljs handlingarna som
betraktas som sekretessbelagda i enlighet med ABP-anvisningarna.
1.11.2.3. Behandling av personuppgifter

Bestämmelserna om behandling av personuppgifter anknyter till data i lagfarts- och
inteckningsregistret och i inskrivningsmyndighetens handlingar. I båda grupperna finns
information som ska räknas till personuppgifter (en definition av personuppgifter ingår i 3
§ 1 personuppgiftslagen (523/1999)).
Enligt 7 kap. 1 § 3 mom. ska identifierings- och kontaktuppgifter för sökanden och
rättsinnehavare antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret som personuppgifter
(personbeteckning eller motsvarande FO-nummer) samt uppgift om personens dödsdag.
Dessutom införs uppgifter om ändringar av dessa uppgifter i registret. Tillräckliga
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individualiseringsuppgifter behövs också för att fullgöra det syfte med registret som anges
i 7 kap. 1 a § jordabalken (se även 11 § InskrRegF).
På behandlingen av personuppgifter i lagfarts- och inteckningsregistret tillämpas
personuppgiftslagen (523/1999) i de delar som inte regleras i FDS-lagen. Även om t.ex.
behandling av personbeteckningar även regleras av 13 § personuppgiftslagen tillämpas
dock 6 § 5 mom. FDS-lagen när det gäller anteckning av personbeteckningar på intyg ur
lagfarts- och inteckningsregistret. Rättsinnehavarnas personbeteckningar som införts i
lagfarts- och inteckningsregistret syns på registerutdragen och de övertäcks inte.
Även inskrivningsmyndighetens handlingar (t.ex. bilagor till inskrivningsansökan eller
expeditionen) innehåller sådana personuppgifter som avses i personuppgiftslagen. Enligt
offentlighetsprincipen är utgångspunkten att även dessa handlingar är offentliga och att
uppgifter i dessa lämnas ut på begäran även till utomstående, t.ex. kopior. Om en avskrift
av en sådan handling begärs bör personbeteckningen dock i regel täckas över i de
utlämnade handlingarna, åtminstone när detta sker till andra än parter i ärendet. Därtill
ska man vid utlämnande av personuppgifter se till att den som begärt uppgifterna i enlighet
med 13 § 2 mom. offentlighetslagen meddelar för vilket ändamål uppgifterna ska användas
och lämnar upplysningar om övriga omständigheter som myndigheterna behöver för att
kunna utreda förutsättningarna för utlämnande av uppgifter. I praktiken ombeds den som
begärt uppgifterna normalt att fylla i en blankett som uppgjorts för begäran om utlämning
av personuppgifter.

1.12. Uppgift om anhängig rättegång
Domstolen ska underrätta inskrivningsmyndigheten om ett sådant anhängigt ärende som
gäller hävning av fastighetsförvärv, fastighetsförvärvs ogiltighet eller bättre rätt till en
fastighet och om sitt avgörande samt huruvida avgörandet har vunnit laga kraft. Detsamma
gäller talan där det yrkas att en inskrivning ska ogiltigförklaras eller rättas. En bestämmelse
om detta finns i 6 kap. 13 § jordabalken.
I registret antecknas uppgifter om den anhängiga tvisten, domstolens avgörande och om
avgörandet vunnit laga kraft.
Anteckningar görs också om tvister gällande överföringsbara anläggningar.
Enligt 11 kap. 7 § 2 mom. jordabalken ska inskrivningsmyndigheten som innehavare av
lagfart anteckna den som enligt en lagakraftvunnen dom är ägare till fastigheten.

1.13. Lagfarts- och inteckningsregistret
1.13.1. Uppgifter som antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret
Som konstaterats ovan fattas beslut i inskrivningsärenden genom avgörandet om en
lagfart, inteckning eller inskrivning av en särskild rättighet i lagfarts- och
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inteckningsregistret. Endast dessa är egentliga inskrivningsärenden i jordabalkens
systematik (JB 5:1,1). Vilka uppgifter som antecknas i registret framgår närmare av 7 kap.
1 § 1 mom. jordabalken samt framför allt av detaljerade bestämmelser i förordningen om
inskrivningsregistret (5–9 § InskrRegF). Förutom avgörandet framgår bl.a. inskrivningens
ansöknings- och avgörandedatum ur registret. När ansökan blivit anhängig görs
anteckning om detta under samma dag med minst s.k. minimiuppgifter. Dessa är ärendets
art (lagfart, inteckning eller särskild rättighet), anhängiggörandedag och ärendenummer
samt naturligtvis objektet eftersom inskrivningarna alltid antecknas vid en
fastighetsregisterenlig fastighetsbeteckning (se InskrRegF 2, 4 och 15 §).
Enligt 5 kap. 1 § 3 mom. jordabalken införs också anteckningar om övriga rättigheter och
gravationer som hänför sig till fastigheter i lagfarts- och inteckningsregistret.
Anteckningarna görs som s.k. påminnelseärenden på basis av anmälningar eller på
inskrivningsmyndighetens eget initiativ. I behandlingen av dem iakttas i tillämpliga delar
det som bestämts om behandling av inskrivningsansökningar (JB 6:12).
Vilka uppgifter i anmälan som ska antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret framgår
av 7 kap. 1 § jordabalken. De anmälningar som enligt bestämmelserna ska antecknas i
registret är innehållsmässigt av olika typ. En del uppgifter antecknas endast av informativa
skäl. I allmänhet har dock införandet av ett påminnelseärende i registret direkta
rättsverkningar.
I JB 7:1,2 uppräknas rådighetsbegränsningar som ska antecknas i registret: utmätning
eller säkringsåtgärd som hänför sig till en fastighet, fastighetsägarens konkurs och
begränsad förfoganderätt enligt JB 12:5. Andra uppgifter som enligt lagrummet ska införas
på basis av anmälan är lagstadgad panträtt, mottagaren av ett skriftligt pantbrev (JB 16:9)
samt fastighetsägaren till en fastighet utanför lagfartssystemet och en myndighet som
förvaltar en fastighet.
I registret införs anteckningar om andra rättigheter och gravationer som hänför sig till en
fastighet om dessa enligt jordabalken eller annan lag ska anmälas till
inskrivningsmyndigheten för införande i registret (JB 7:1,2/7). Även om detta numera inte
konstateras i lagen kan även en bestämmelse om anmälning av uppgifter i en förordning
utgöra grund för anteckning av uppgifterna i registret (jfr JB 7:1.2 enligt den lydelse som
gällde före 1.1.2010). Anmälningsskyldigheten som grundar sig på lagar och förordningar
kan även gälla rådighetsbegränsningar eller annan information, såsom användning av
kommunal förköpsrätt, inledande av ett expropriationsförfarande eller fastställande av vite
enligt viteslagen (se även InskrRegF 13 §).
Förutom dessa föreskriver lagrummet numera att det i registret efter anmälan även
antecknas uppgifter om till en fastighet hänförliga rättigheter och gravationer, om de
behövs för registrets användningsändamål. Lagfarts- och inteckningsregistrets syfte
anges i 7 kap. 1 a §. Syftet är att
-

möjliggöra inskrivning av rättigheter och gravationer som hänför sig till en
fastighet, för att rättsinnehavarnas rättigheter ska kunna befästas och
utomståendes tryggas

-

främja behandlingen av inskrivningsärenden
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-

säkerställa att aktuella uppgifter om rättigheter och gravationer finns tillgängliga
för beredning, genomförande och tillsyn i fråga om rättshandlingar och projekt
som gäller fastigheter liksom även för domstolarnas och myndigheternas
verksamhet.

Denna allmänna hänvisningsbestämmelse om anteckning av anmälningar möjliggör
anteckning av mycket mångahanda uppgifter i lagfarts- och inskrivningsregistret när det
är fråga om rättigheter eller gravationer som hänför sig till fastigheten. På grund av
enhetlighet i registrets datainnehåll och registreringsförfarandena och för att bevara
registrets överskådlighet fordras att uppgiftens betydelse med tanke på
användningsändamålet bedöms noggrant. Självklart kan man inte med stöd av den breda
lagstiftningen om anteckningar efter anmälan inte t.ex. inskriva sådana rättigheter som
enligt 14 kap. jordabalken inte utgör inskrivningsbara särskilda rättigheter.

1.13.2. Registeranteckningens offentlighetsverkan
Enligt 7 kap. 3 § jordabalken anses en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret ha
kommit till allmän kännedom den första vardagen efter inskrivningsdagen. Därefter kan
godtrosskydd inte längre fås för uppgift som antecknats i registret (med undantag för i JB
17:10 reglerade fall).
Betydande rättsverkningar är förenade med anhängiggörande av ett inskrivningsärende
eller en annan anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret. Anhängiggörandet sker i sin
tur redan när ärendet inkommer till inskrivningsmyndigheten, alltså redan innan den
antecknas i lagfarts- och inskrivningsregistret. För att ett anhängiggjort ärende utan
dröjsmål ska tillgodoräknas den i JB 7:3 reglerade offentlighetsverkan ska anteckningen
om anhängiggörandet göras under samma dag. Redan anteckningen om
anhängiggörande av inskrivning i registret är en uppgift som normalt eliminerar
möjligheten att åberopa god tro. Anteckning med minimiuppgifter räcker för att
åstadkomma denna verkan.

1.13.3. Lagfarts- och inteckningsregistrets rättsliga verkan
Registeranteckningens rättsliga verkan ska särskiljas från lagfarts- och
inteckningsregistrets rättsliga verkan. Det är fråga om ett begrepp som inte används i
jordabalken som sådant men vars innebörd kan härledas ur övriga bestämmelser i
jordabalken.
Med registrets rättsliga verkan avses skyddet som ges till den som förlitat sig på
registeranteckningen. I jordabalksystemet framgår begreppet rättslig verkan särskilt ur
bestämmelserna i 4, 5 och 6 § i 13 kap. jordabalken. Rättslig verkan innebär att den som
vidtagit en rättshandling avseende en fastighet gentemot en i registret antecknad ägare i
regel kan förlita sig på att rättigheten är beständig även om den som sökt lagfart inte är
den s.k. rätte ägaren till fastigheten. Den rätte ägaren får i sin tur ersättning för sin skada
ur statliga medel. Om skyddet undantagsvis ges till den rätte ägaren får den som förlitat
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sig på anteckningen om lagfart i gengäld ersättning för åsamkade skador till följd av att
rättigheten förlorats. Skydd ges endast till en som handlar i s.k. motiverad god tro.
I och med ovan nämnda rättsliga verkan garanteras i jordabalken att både en anteckning
om lagfart och en anteckning om rättsinnehavaren till en nyttjanderätt som omfattas av
inskrivningsskyldighet är riktiga (JB 14:7,3).
Förutsättningen för ett register som ger rättslig verkan är registeranteckningarnas faktiska
tillförlitlighet. Detta förverkligas genom att sörja för att giltigheten av de rättigheter som ska
inskrivas undersöks på det sätt som jordabalkens laglighetsprincip kräver. Faktisk
tillförlitlighet är målet för alla inskrivningsanteckningar, inte bara för inskrivningar som
åtnjuter rättslig verkan. Därför hänför sig laglighetskravet till hela inskrivningssystemet.
En viktig egenskap som rör registrets tillförlitlighet är även rätten att förlita sig på att inga
rättigheter eller gravationer som inte antecknats i registret hänför sig till fastigheten.
Frågan har stor betydelse särskilt när det gäller rådighetsbegränsningar som hänför sig till
fastigheten (se t.ex. JB 3:10 och 17:12.).

1.13.4. Fångstuppgifter
Målet är att ägaruppgifterna i det offentliga registret i största möjliga mån ska vara
korrekta och med omständigheterna överensstämmande. Detta syfte betjänas av de i JB
7:5,1 åsyftade uppgifterna om överlåtelse av fastighet eller en del av den som erhålls
från köpvittnens anmälningar.
Fångstuppgifterna kompletterar lagfarts- och inteckningsregistret. Anteckningarna görs
enligt köpvittnesanmälningarna utan att fångstens laglighet undersöks. Anteckningarna i
lagfarts- och inteckningsregistret uppdateras genom det av Lantmäteriverket upprätthållna
köpeskillingsregistret. Ansvaret för anteckningarna ligger således inte hos
inskrivningsmyndigheten. Eftersom fångstuppgifterna är en del av datainnehållet i lagfartsoch inteckningsregistret tillämpas emellertid inskrivningens offentlighetsverkan enligt 7
kap. 3 § jordabalken på dem.
Enligt 14 § 3 mom. InskrRegF avförs anteckningarna om fångsten när lagfart har beviljats.
Om grunden för anteckningen inte längre gäller eller om anteckningen om fångsten annars
är felaktig avlägsnar inskrivningsmyndigheten anteckningen eller gör behövliga rättelser.
Typiska är t.ex. begäran om avförande av fångstanteckning som avser föravtal om
fastighetsöverlåtelse när föravtalet inte lett till köp. Innan en sådan anteckning avförs ska
inskrivningsmyndigheten kräva utredning om föravtalets upplösande.

1.13.5. Förordning om lagfarts- och inteckningsregistret
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Flera tidigare avsnitt har hänvisat till förordningen om lagfarts- och inteckningsregister
(InskrRegF). Förordningen innehåller vissa detaljerade bestämmelser om vilka uppgifter
som ska antecknas i ett register före behandlingen av ett inskrivningsärende.
Enligt 2 § i förordningen ska inskrivningsuppgifter antecknas skilt för varje fastighet eller
annat inskrivningsobjekt. Anteckningen görs vid fastighetsbeteckningen enligt
fastighetsregistret eller motsvarande vid beteckningen för det outbrutna området. Om
föremålet för inskrivningen är en särskild rättighet görs anteckningen vid den
anläggningsbeteckning som har tilldelats av inskrivningsmyndigheten. Om inskrivningar
söks på samma inskrivningshandling behandlas varje ärende som ska inskrivas som en
egen ansökan (InskrRegF 4 § 2 mom.).
I 2 kap. i förordningen finns bestämmelser om vilka uppgifter som ska antecknas i lagfartsoch inteckningsregistret. Enligt 3 § antecknas uppgifter om ansökan, avgörandet,
anmärkningar och åtkomst i registret. Detaljerade bestämmelser om anteckningar som
krävs för respektive ärendegrupp och uppgiftsgrupp finns i olika paragrafer.
3 kap. i förordningen innehåller bestämmelser om behandlingen av inskrivningsärenden
samt förande av lagfarts- och inteckningsregistret. I enlighet med kapitlets titel ges
detaljerade bestämmelser om kraven på behandlingen av ärendet, vilka förfaringssätt som
ska användas vid behandlingen samt även särskilt om inskrivning av lagstadgad panträtt
och vissa frågor i anslutning till behandlingen av outbrutna områden.
I 4 kap. i förordningen finns bestämmelser om expeditioner och bevis. Kapitlet fastställer
kraven på expeditionernas och bevisens innehåll samt rätten att utfärda dem och deras
kvalitet.
Tillsammans med jordabalken utgör inskrivningsregisterförordningen en betydande
författningsgrund för inskrivningsförfarandet varför förutsättningen för en korrekt gjord
inskrivning är att man behärskar bestämmelserna i förordningen och överför detta till det
dagliga arbetet.

1.14. Myndighetens egna rättelser av felaktiga registeranteckningar
Avgörandet i ett inskrivningsärende kan av olika orsaker vara felaktigt. Det felaktiga
avgörandet kan ändras eller felet rättas antingen genom att inskrivningsmyndigheten gör
en egen rättelse eller i ett egentligt sökande av ändring. Registeranteckningen kan ibland
också vara felaktig oberoende av inskrivningsmyndighetens avgörande eller handlande.
Då kan orsaken vara rent datatekniska omständigheter eller störningar.
Bestämmelser om inskrivningsmyndighetens egna rättelser finns i 8 kap. jordabalken.
Som egna rättelser kan sakfel och tekniska fel rättas. Felen som myndigheten kan göra
egna rättelser av är noggrant avgränsade. Felet ska vara uppenbart och tydligt och sådant
där det inte råder någon tvekan om felaktigheten (RP 120/1994 rd s. 78 och Havansi,
Erkki, Kiinteistöpanttioikeus uuden maakaaren mukaan s. 79).
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1.14.1. Rättelse av sakfel
Enligt 8 kap. 1 § jordabalken kan inskrivningsmyndigheten undanröja sitt felaktiga
avgörande och avgöra ärendet på nytt om avgörandet grundats på uppenbart felaktiga
eller bristfälliga uppgifter eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag.
Förekomsten av sakfel kan typiskt karakteriseras så att anteckningarna som gjorts i
registret och avgörandet motsvarar helt avsikten och uppfattningen hos den som avgjort
ärendet men att det i prövningen som gäller förutsättningarna för avgörandet skett ett fel
till följd av en bristfällig utredning eller oriktig tillämpning av lag. Vid sakfel har felet således
skett i avgörandets tillkomstskede och inte då avgörandet antecknats i registret.
I en situation med sakfel kan ett felaktigt avgörande undanröjas helt och ärendet avgöras
på nytt eller avgörandet kan rättas utan att det undanröjs helt. Det nya avgörandet kan
innebära en mindre ändring av det tidigare avgörandet eller det kan vara fråga om ett helt
motsatt slutresultat.
Inskrivningsmyndigheten kan själv pröva om den ska göra en egen rättelse av ett sakfel.
Även om förutsättningar för rättelse av ett fel föreligger är inskrivningsmyndigheten inte
tvingad att göra rättelsen.

1.14.2. Rättelse av tekniska fel
Enligt 8 kap. 2 § jordabalken ska inskrivningsmyndigheten göra behövliga rättelser av
registeranteckningar om de har ett uppenbart skriv- eller räknefel, ett tekniskt betingat fel
eller andra jämförbara fel eller brister.
Förekomsten av tekniskt fel kan karakteriseras så att anteckningen i registret inte
motsvarar själva avgörandet och avsikten hos den som avgjort ärendet. Den som avgjort
ärendet har vid utformningen av avgörandet stött sig på en tillräcklig utredning och
tillämpat lagen korrekt och således kommit fram till ett avgörande som kan betraktas som
korrekt. Felet har skett vid anteckningen av avgörandet i registret.
Ett typiskt exempel skulle kunna vara att den som avgör ett inteckningsärende
fastställer inteckningen till det sökta beloppet, men att denne vid införandet av
avgörandet i registret knappar in fel inteckningsbelopp. Ett annat exempel skulle
kunna vara att handläggaren av ett lagfartsärende på behörigt sätt vilandeförklarat
ansökan, men att denne vid införandet av avgörandet i registret av misstag anger
beviljande av lagfart som avgörandeslag.
Dessutom utgörs tekniska fel av sådana felaktiga registeranteckningar som beror på
tekniska fel i systemet. Ett sådant fel kan t.ex. vara ett en viss anteckning till följd av den
datatekniska störningen inte syns på fastighetens gravationsbevis även om den borde. På
motsvarande sätt kan det vara så att en anteckning om någon rättighet eller gravation
syns på en sådan fastighet där den inte borde.

Inskrivningshandbok

65

(348)

Vid tekniska fel, till skillnad från sakfel, är inskrivningsmyndigheten tvingad att rätta felet.
Inskrivningsmyndigheten ska rätta ett tekniskt fel när den upptäcker ett sådant.

1.14.3. Förfarande vid rättelse av fel
Ett ärende som gäller rättelse av sakfel blir oftast anhängigt på begäran av en part eller
annan instans. Anhängiggörandet kan dock även ske på inskrivningsmyndighetens
initiativ. Rättelser av tekniska fel blir ofta anhängiga på inskrivningsmyndighetens initiativ,
men kan också göras anhängiga av andra instanser.
Ett anhängiggjort rättelseärende antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret.
Anteckningen görs under samma dag, precis som vid andra ärenden. Vid rättelse av fel
iakttas i tillämpliga delar 6 kap. 9 § jordabalken. Detta innebär bl.a. att beslut i ett
rättelseärende fattas genom att avgörandet av ärendet antecknas i lagfarts- och
inteckningsregistret. Avgörandet inskrivs som ett separat rättelseärende med ett kort
referat av rättelsens innehåll och orsak. Dessutom görs behövliga rättelser av den felaktiga
inskrivningen eller någon annan registeranteckning som är föremål för rättelsen.
Som ovan konstaterats skiljer sig förfarandet vid fel vad gäller hur mycket självständig
prövningsrätt inskrivningsmyndigheten har vid olika slag av fel. Vad gäller sakfel kan
inskrivningsmyndigheten avstå från att göra en egen rättelse även då det förefaller finnas
förutsättningar för en sådan. Däremot ska tekniska fel alltid rättas.
Förfarandena skiljer sig även vad gäller förutsättningarna. Vid sakfel ska
inskrivningsmyndigheten innan felet rättas ge alla dem vars rätt berörs tillfälle att bli hörda.
Dessutom förutsätter rättelsen att de vilkas rätt försvagas på grund av rättelsen har
samtyckt till den (JB 8:1.2).
Kretsen av de som hörs är stor. Inskrivningsmyndigheten måste också avgöra för
vilkas del samtycke krävs och för vilkas del enbart hörandet räcker. Slutsatsen att
någon parts rättsliga ställning försvagats kan ofta dras före hörandet, varvid
passivitet hos den som ska höras inte betyder att dennes samtycke inte behövs.
Samtycket ska vara uttryckligt och det kan inte konstrueras på basis av passivitet
hos den som ska höras.
Förfarandet för hörande ska även verkställas vid tekniska fel. Sådana av
inskrivningsmyndigheten kända delaktiga som kan åsamkas olägenhet av rättelsen ska
ges tillfälle att bli hörda innan felet kan rättas (JB 8:2.2). Kretsen av de som ska höras är
mindre än vid rättelse av sakfel men också nu kräver fastställandet av den sakkunskap
och noggrannhet från inskrivningsmyndighetens sida.
Huruvida eventuell olägenhet uppstår måste ofta bedömas fr.o.m.
inskrivningssystemets offentlighetsverkan. Kan olägenhet uppstå för någon som
med tilltro till en viss registeranteckning, som nu rättas, fattat beslut om någon
ekonomisk förfogandeåtgärd?
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Rättelser av tekniska fel har dock den betydande skillnaden mot sakfel att rättelsen inte
förutsätter samtycke av någon. Det tekniska felet rättas även om den hörande uttryckligen
motsätter sig detta. Ett syfte med hörandet är just att den som åsamkas olägenhet av
rättelsen kan bereda sig på att säkra sin rätt på annat sätt. Då kan närmast
skadeståndskrav, om vilka bestämmelser finns i 7 kap. 4 § jordabalken, komma i fråga.
Över ett rättat fel ska en ny expedition utges i stället (JB 8:4). Detsamma gäller t.ex. ett
felaktigt pantbrev. Även när det gäller felaktiga intyg ur register ska man sträva efter att
ge nya i stället. Felaktiga expeditioner, pantbrev och bevis ska framläggas på
inskrivningsmyndighetens
uppmaning
för
rättelse
eller
arkivering.
Om
handlingsinnehavaren vägrar tillställa expeditionen kan inskrivningsmyndigheten ålägga
denne att inom utsatt tid fullgöra sin framläggningsskyldighet med föreläggande om vite.
På ärenden som gäller föreläggande om vite tillämpas lagen om vite (1113/1990).
Som expedition i själva rättelseärendet ges ett bevis på de ändringar som gjorts i registret.
Ifall begäran om rättelse avslås ges ett särskilt, motiverat beslut om detta. Likaså ges ett
motiverat beslut då rättelsen görs trots att någon motsatt sig rättelsen.
Den som hörs vid rättelse av sakfel kan t.ex. anse att rättelsen förutsätter dennes
samtycke. Inskrivningsmyndigheten kan komma fram till att det för dennes del
räcker med endast hörandet och rättar felet utan samtycke. Ett motiverat beslut
ges i ärendet. På motsvarande sätt vid tekniskt fel kan den som hörs anse att det
är fråga om ett sakfel och inte ett tekniskt fel, i vilket fall rättelsen skulle kräva
dennes samtycke. Inskrivningsmyndigheten kan dock fortfarande komma fram till
att ärendet gäller ett tekniskt fel och rätta felet utan samtycke. Även då ges ett
motiverat beslut i ärendet.
I beslut som gäller avslag på rättelse av fel får inte sökas ändring genom besvär (JB 8:3.3).
Om en rättelse görs trots motstånd från någon part ska en besvärsanvisning fogas till
beslutet.
Rättelseärenden kan från fall till fall vara mycket krävande och hör i regel till ärenden som
ska avgöras av inskrivningsjuristen.
Avgifter uppbärs inte för rättelser av tekniska fel. En avgift för rättelse av ett tekniskt fel
kan dock uppbäras om felet berott på någon annan än inskrivningsmyndigheten.

1.15. Sökande av ändring i inskrivningsärenden
Ändring i inskrivningsmyndighetens slutliga avgörande i ett inskrivningsärende söks hos
jorddomstolen genom besvär (JB 9:1). Behörig är den jorddomstol inom vars domkrets
fastigheten eller motsvarande objekt som saken gäller är beläget (JB 9:4 och 242.2
fastighetsbildningslagen §). Ändring av jorddomstolens avgörande kan sökas hos högsta
domstolen om den beviljar besvärstillstånd.
När inskrivningsärendet avgörs på annat sätt än sökanden eller annan part i ärendet
begärt ska ett särskilt beslut med motivering ges i ärendet (JB 6:9.2). Då fogas också en
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skriftlig besvärsanvisning till beslutet (JB 9:2). För inskrivningsärenden finns en
färdigutformad besvärsanvisning som ska användas vid förfarandet.
Tidsfristen för anförande av besvär är 30 dagar från avgörandet (JB 9:3). Besvärsskriften
ska ges in till den behöriga jorddomstolen senast före tjänstetidens utgång den dag då
besvärstiden löper ut.
På besvärsanvisningen samt besvärsskriften liksom på det förfarande som i övrigt ska
iakttas vid sökandet av ändring tillämpas bestämmelserna i 19–21 kap.
fastighetsbildningslagen (JB 9:4).
När fullföljdsdomstolen avgjort ärendet ska den utan dröjsmål underrätta
inskrivningsmyndigheten om sitt avgörande samt huruvida avgörandet har vunnit laga
kraft (JB 9:5.1). Om inskrivningsmyndighetens avgörande inte har ändrats behöver
ärendet inte behandlas på nytt. Inskrivningsmyndigheten gör en anteckning i registret om
att avgörandet vunnit laga kraft.
Om inskrivningsmyndighetens avgörande har ändrats återförvisar fullföljdsdomstolen
ärendet till inskrivningsmyndigheten. Den ska ta upp ärendet för behandling på eget
initiativ och vid behov avgöra det på nytt och göra de anteckningar som behövs i lagfartsoch inteckningsregistret (JB 9:5.2). Anteckningen görs då på det sätt som förutsätts i det
lagakraftvunna beslutet (se även RP 120/1994 rd s. 80).
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2. LAGFART

2.1. Allmän lagfartsskyldighet
Enligt 11 kap. 1 § 1 mom. i jordabalken (12.4.1995/540) är var och en skyldig att söka
lagfart på sitt förvärv av en fastighet, en kvotdel av en fastighet eller ett outbrutet område.
Lagfartsskyldigheten gäller oberoende av sökanden eller åtkomstsättet. Skyldigheten att
söka lagfart gäller således såväl privatpersoner, företag och organisationer som staten,
kommuner och andra offentliga sammanslutningar. Likaså gäller lagfartsskyldigheten
både överlåtelseförvärv och s.k. övriga förvärv.
Äganderätten till ett område som har införts i fastighetsregistret som flera fastigheters
samfällda område inskrivs inte som lagfart. Om ett sådant samfällt område eller ett
outbrutet område av det överlåts vidare, ska lagfart sökas på förvärvet (JB 11:4) (se även
avsnitt 2.5 om fastigheter utanför lagfartssystemet). Lagfart ska också sökas på förvärv
som gäller separat överlåtelse av ett samfällt område som hör till fastigheten (JB 10:1.2).

2.2. Lagfartsskyldighet för gamla förvärv
Innan nya jordabalken trädde i kraft 1.1.1997 reglerades lagfartsskyldigheten av lagen om
lagfart och tiden av klander för fastighetsfång (28.2.1930/86). Också enligt den (1 §) var
lagfartsskyldigheten allmän, dvs. den gällde i princip alla förvärv och alla förvärvare. Under
den gamla lagen sökte emellertid offentliga sammanslutningar ofta inte lagfart på sina
förvärv. Efter att nya jordabalken trädde i kraft har lagfarts sökt på dessa gamla förvärv
heltäckande.
I fråga om förvärv som skett före nya jordabalkens ikraftträdande bör man beakta 8 § i
lagen om införande av jordabalken (12.4.1995/54). Enligt paragrafen ska lagfartstiden för
dessa äldre förvärv räknas enligt de tidigare stadgandena som gällde innan den nya
jordabalken trätt i kraft.
Enligt de tidigare bestämmelserna kunde lagfart inte sökas på förvärv av ett outbrutet
område som inte avskilts. Till denna del har lagen om införande av jordabalken en
övergångsbestämmelse (6 § 1 mom.), enligt vilken inskrivningsansökan ska göras inom
två år efter nya jordabalkens ikraftträdande. I praktiken händer det att lagfart söks på
dessa outbrutna områden ännu idag.

2.3. Lägenheter av krononatur
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Indelningen av jorden i jord av krononatur och jord av skattenatur upphörde när nya
jordabalken trädde i kraft. Lägenheter av krononatur utgjordes av vissa gamla ämbetshus,
prästers ämbetshus och s.k. förläningar till städer vid deras grundande.
Enligt 18 a § lagen om införande av jordabalken var ägare av en lägenhet av kronotur
skyldig att söka lagfart inom två år från det att jordabalken hade trätt i kraft. Lagfart
beviljades då i ett förenklat förfarande enbart på grunden att sökanden vid jordabalkens
ikraftträdande var antecknad som lägenhetens ägare i fastighets- eller jordregistret.
Förutsättningen var dock att det inte fanns skäl att misstänka att någon annan hade en
bättre rätt till fastigheten och att en s.k. fast besittningsrätt inte hänförde sig till fastigheten
(18 a § 4 mom. lagen om införande av jordabalken). Det finns fortfarande lägenheter av
krononatur för vilka lagfart ännu inte har sökts. Ovan nämnda bestämmelse är tillämplig
även i fortsättningen när lagfart söks på en sådan fastighet.
Om sökanden inte är antecknad i fastighets- eller jordregistret såsom ägare till lägenheten
ska en utredning om äganderätten till fastigheten företes, precis som normalt vid lagfart.
Förvärv av lägenheter av krononatur går i allmänhet mycket långt tillbaka i tiden och det
kan vara svårt att förete en utredning. Därför måste man i dessa fall ofta förlita sig på
förfarandet för kungörelselagfart.
Lagfart ska också sökas på förvärv av en s.k. ofri tomt som överlåtits av stadens mark (se
RP 214/1996 rd s. 5 om begreppet ofri tomt). Har rätten till en ofri tomt inskrivits såsom
beståndsinteckning, motsvarar inskrivningen lagfart enligt nya jordabalken (18 a § 3 mom.
lagen om införande av jordabalken).

2.4. Lagfartsanteckning på tjänstens vägnar
Inskrivningsmyndigheten ska efter meddelande från domstol såsom ny lagfartsinnehavare
anteckna den som enligt en lagakraftvunnen dom är ägare till fastigheten (JB 11:7.3).
Bestämmelsen gäller först och främst situationer då en tvist om äganderätten till
fastigheten avgjorts (talan gällande åtkomstklander och ogiltighet). En ny
lagfartsinnehavare antecknas på motsvarande sätt även i situationer där domstolen hävt
fastighetsöverlåtelsen på grund av fel på objektet eller något avtalsbrott (se RP 120/1994
rd s. 84 och Marjut Jokela - Leena Kartio - Ilmari Ojanen, Maakaari, Talentum, 2010, s.
271). Anteckningen görs genom att den nya ägaren, fastställd i den lagakraftvunna
domen, ges ett förtydligande av lagfart på tjänstens vägnar. Tidigare lagfarter avförs inte
från åtkomstkedjan genom rättelse, utan de blir kvar i lagfarts- och inteckningsregistret.
Lagfart meddelas som förtydligande av lagfart på grundval av en lagakraftvunnen
dom även då domstolen fastställt en i 20 kap. rättegångsbalken (1.1.1734/4, RB)
åsyftad förlikning där parterna beslutat att häva ett köp eller någon annan
överlåtelse. Förfaringssättet är likadant då domstolens avgörande grundar sig på
en tredskodom (se även Juhani Mähönen, Kiinteistön luovutuksen purkautuminen,
LM 3/2005 s. 423–424). När en fastighet återställs till överlåtaren genom en
lagakraftvunnen dom i ett läge, där köparen inte ännu sökt lagfart, ges ett beslut
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om förtydligande lagfart med utgångspunkt i domen, även om överlåtaren redan
har gällande lagfart sedan tidigare.
En tolkningssituation uppstår om överlåtelsen inte hävs eller förklaras ogiltig utan förvärvet
består, men köparen ännu inte sökt lagfart på sitt förvärv. En motsvarande situation
uppstår när fastigheten på grundval av domen återgår till en säljare som inte haft lagfart.
Åtminstone i vissa situationer finns vägande skäl för ståndpunkten att lagfart ska sökas
uttryckligen och att den inte meddelas på tjänstens vägnar med domen som grund (t.ex.
då köparen yrkat att köpet ska hävas på grund av ett kvalitetsfel och förkastandet av en
sådan talan vunnit laga kraft). Rättslitteraturen har olika ställningstaganden till detta (se
Marjut Jokela - Leena Kartio - Ilmari Ojanen, Maakaari, Talentum, 2010, s. 272,271 och
Juhani Mähönen, Kiinteistön luovutuksen purkautuminen, LM 3/2005, s. 424).
Även lagfarter som meddelats på en kvotdel eller ett outbrutet område överförs på
tjänstens vägnar till därav bildade fastigheter (JB 11:7.1). Som lagfartsinnehavare
antecknas den som senast har beviljats lagfart på kvotdelen eller det outbrutna området.
Beviljade lagfarter på outbrutna områden hänförs i stor utsträckning automatiskt till
styckningsfastigheterna genom s.k. maskinspråkliga förtydliganden av lagfart. En beviljad
lagfart på en kvotdel hänförs manuellt av inskrivningsmyndigheten till den fastighet som
genom klyvning bildats av kvotdelen. Förtydligande av lagfart beviljas sedan
förrättningsingenjören underrättat inskrivningsmyndigheten om att klyvningen antecknats
i fastighetsregistret.
JB 11:7.2 ger inskrivningsmyndigheten möjlighet att även i andra situationer överföra en
beviljad lagfart på fastigheten till t.ex. en ny lägenhet eller tomt som bildats därav genom
styckning. Bestämmelsen innebär bl.a. att en kommun som i eget namn bildat flera tomter
av en lägenhet kan ges ett förtydligande av lagfarten för tomterna på tjänstens vägnar.
En viktig bestämmelse finns också i 24 § inskrivningsregisterförordningen. Enligt 1 mom.
överförs fastighetsöverlåtarens lagfartsuppgifter på tjänstens vägnar till att gälla det
outbrutna området när lagfart söks på förvärvet. I praktiken sker detta genom att
överlåtaren meddelas förtydligande av lagfart på tjänstens vägnar.
Enligt 24 § 2 mom. i förordningen om lagfarts- och inteckningsregistret (5.12.1996/960,
InskrRegF) kan inskrivningsmyndigheten även i andra fall på eget initiativ överföra
inskrivningen till att motsvara den ändrade fastighetsindelningen eller göra andra
förtydligande anteckningar om inskrivningsobjektet. Bestämmelsen i fråga gäller också
andra inskrivningar än lagfartsärenden.

2.5. Fastigheter som inte omfattas av lagfart
Enligt JB 11:4 gäller lagfartsskyldigheten inte statens skogsmark, skyddsområden,
inlösningsenheter, områden som avskilts för allmänna behov, fristående
tillandningar, allmänna vattenområden och allmänna områden. Om en sådan
fastighet, en kvotdel eller ett outbrutet område av fastigheten överlåts ska lagfart
sökas på förvärvet.
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Ägaren till en fastighet utanför lagfartssystemet eller en myndighet som förvaltar en sådan
fastighet kan dock antecknas i registret som en s.k. anmärkning (InskrRegF 13.7 §) (läs
mer om registrering av äganderätt och förvaltande myndighet nedan i avsnitt 6.15.5).

2.6. Fastigheter på Åland
När någon söker lagfart eller inskrivning av särskild rättighet för en fastighet som är
belägen på Åland ska inskrivningsmyndigheten undersöka huruvida sökanden har att
förvärva eller med stöd av ett hyresavtal eller annat avtal rätt att besitta fast egendom på
Åland.
Om denna rätt stadgas i speciallagstiftningen, som omfattar självstyrelselagen för Åland
(1144/1991), jordförvärvslagen för Åland (3/1975), landskapslagen om jordförvärvsrätt
och jordförvärvstillstånd (2003:68) samt landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd
(2003:70).
Sökandens rätt förvärva eller besitta fast egendom på Åland kan grunda sig antingen på
hembygdsrätt eller ett separat jordförvärvstillstånd. Inskrivningsmyndigheten granskar på
tjänstens vägnar med hjälp av hembygdsrättsregistret om sökanden har hembygdsrätt.
En sökande som inte har hembygdsrätt ska i regel lämna in ett av Ålands
landskapsregering beviljat jordförvärvstillstånd till inskrivningsmyndigheten.
Vid ansökningar om lagfart eller inskrivning av särskild rättighet på en fastighet som är
belägen på Åland ska sökanden och inskrivningsmyndigheten alltid beakta
bestämmelserna i speciallagstiftningen om hembygdsrätt och jordförvärvstillstånd utöver
det som instrueras i handboken för inskrivningsförfarandet.

2.7. Lagfartstid
2.7.1. Huvudregel
Enligt JB 11:1.2 ska lagfart sökas inom sex månader från upprättandet av
överlåtelsehandlingen eller någon annan handling som förvärvet grundar sig på. Med
upprättande avses tidpunkten för undertecknandet av en åtkomsthandling som uppfyller
formbestämmelserna. Vid förvärv som berörs av formkraven i JB 2:1 börjar lagfartstiden
således löpa den dag köpvittnet har bestyrkt överlåtelsehandlingen.
Lagfartstiden senareläggs inte av ett uppskjutande eller upplösande villkor,
kommunens eventuella förköpsrätt eller om ett bolag inte bildas trots att
överlåtelsen gjorts för ett under bildning varande bolags räkning.
Lagfartsansökan lämnas vilande om förvärvet inte är slutligt eller om det finns någon
annan grund för vilandeförklaring. Lagfart ska trots detta sökas inom sex månader från att
överlåtelsehandlingen upprättades. Om förvärvet skett mot vederlag medför en försenad
lagfartsansökan förhöjd överlåtelseskatt (mer om detta i avsnitt 3.15 nedan).
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2.7.2. Familje- och arvsrättsliga förvärv
I JB 11:2 bestäms om när lagfartstiden börjar vid familje- och arvsrättsliga förvärv.
Då äganderätten till en fastighet har erhållits genom arv börjar lagfartstiden löpa
när arvskiftet vinner laga kraft När delägarna förrättar avtalsskifte börjar
lagfartstiden löpa sex månader från undertecknandet av arvskiftesinstrumentet.
Om delägarna förbundit sig att inte klandra skiftet börjar tiden löpa den dag då den
sista förbindelsen undertecknas.
I ett av skiftesman förrättat skifte börjar tiden löpa när skiftet vinner laga kraft, dvs. sex
månader från skiftet. Om delägarna förbundit sig att inte klandra skiftet börjar tiden löpa
den dag då den sista förbindelsen undertecknas. En förbindelse krävs även av andra åt
vilken en delägare har överlåtit sin andel i boet och en borgenär för vars fordran en
delägares andel i boet har blivit utmätt (23:10.3 och 23:12.1 ärvdabalken, (ÄB)).
Om det endast finns en arvinge i dödsboet börjar lagfartstiden löpa vid
bouppteckningstidens utgång, dvs. tre månader efter arvlåtarens död. Om avvittring
emellertid behövs för att en fastighet ska kunna avskiljas från boet börjar tiden löpa när
avvittringen vinner laga kraft.
Lagfartstiden för ett förvärv som grundar sig på testamente börjar löpa när
testamentet vinner laga kraft. Testamentet vinner laga kraft när sex månader
förflutit från en laglig delgivning av det eller redan tidigare om arvingarna förbundit
sig att inte klandra testamentet. Om exekution av testamentet kräver avvittring eller
arvskifte börjar lagfartstiden löpa när dessa vinner laga kraft.
Lagfartstiden för ett förvärv som grundar sig på avvittring börjar löpa när
avvittringen vinner laga kraft. Med avseende på att avvittringen ska vinna laga kraft
tillämpas vad som ovan sagts om arvskifte förrättat av delägarna själva eller en
skiftesman. Om den av makarna som tidigare ägt fastigheten får behålla den i sin
ägo vid avvittring har denne inte lagfartsskyldighet. Maken eller maken kan
emellertid få ett förtydligande av sin lagfart.
Även om lagfartsskyldigheten börjar först vid ovan nämnda tidpunkter får lagfart sökas
redan tidigare. Lagfart vid arvskifte får t.ex. sökas genast efter undertecknandet av
skiftesinstrumentet trots att klandertiden inte löpt ut. Likaledes kan lagfart vid
testamentsförvärv sökas genast efter testatorns död även om testamentet inte har vunnit
laga kraft. Lagfartsansökan blir anhängig och lämnas eventuellt vilande.

2.7.3. Förvärv som grundar sig på myndighetsbeslut
Om ett förvärv grundar sig på en fastighetsförrättning börjar lagfartstiden löpa när en
anteckning om förrättningen görs i fastighetsregistret (JB 11:3.1). Förvärv grundat på
förrättning kan gälla en fastighet som redan finns i fastighetsregistret. Å andra sidan kan
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det vara fråga om att enheten som omfattas av lagfartsskyldighet bildas först vid
förrättningen och därefter antecknas i fastighetsregistret.
Fastighetsförvärv kan ibland grunda sig på beslut av någon annan myndighet än en som
genomför fastighetsförrättningar. Då börjar lagfartstiden löpa när beslutet vinner laga kraft
(JB 11:3.1). Ett exempel på en sådan situation är ett förrättningsmannabeslut enligt lagen
om reglering av legoområden i stad och köping (9.3.1962/218) genom vilket äganderätten
till ett legoområde övergick på legotagaren (RP 120/1994 rd s. 82).
Förvärvet grundar sig inte på ett myndighetsbeslut som avses i JB 11:3.1 när ett offentligt
samfund, t.ex. en kommun eller staten, har sålt eller på annat sätt överlåtit en fastighet till
någon annan. Även om beslutet om överlåtelser kräver beslut av ett behörigt organ i
samfundet, grundar sig förvärvet inte på beslutet utan på överlåtelsehandlingen. I sådana
fall ska lagfart sökas på vanligt sätt inom sex månader från att överlåtelsehandlingen
upprättades.
I anknytning till detta finns ett intressant utslag från högsta förvaltningsdomstolen
20.11.2000/2991. Ärendet handlade om ett förvärv av en fastighet på Åland för
vilket ett av landskapsregeringen beviljat markförvärvstillstånd behövdes.
Förvärvet ansågs inte grunda sig på ett myndighetsbeslut på det sätt som avses i
JB 11:3.1 utan på köpebrevet. Enligt utslaget skulle lagfart då ha sökts inom sex
månader från att köpebrevet undertecknades och inte först när
markförvärvstillståndet vunnit laga kraft.
När förvärvsgrunden är en i utsökningsbalken (15.6.2007/705, UB) åsyftad auktion eller
försäljning under hand genom utmätningsmannens försorg börjar lagfartstiden löpa när
köpebrevet ges till köparen (JB 11:3.2). Om förvärvsgrunden är en i utsökningsbalken (UB
5:77) åsyftad s.k. annan försäljning under hand, tillämpas de allmänna bestämmelserna
om fastighetsköp på förvärvet (UB 5:79.2). Då börjar lagfartstiden löpa på normalt sätt när
den av köpvittnet bestyrkta överlåtelsehandlingen undertecknas.

2.7.4. Försenad lagfartsansökan
Om lagfart inte söks inom stadgad tid förhöjs överlåtelseskatten på vederlaget enligt 8 §
lagen om överlåtelseskatt. (29.11.1996/931). Också vid villkorliga överlåtelser är förhöjd
överlåtelseskatt en påföljd vid fördröjning, om lagfart inte har sökts inom sex månader från
att överlåtelsehandlingen upprättades (se även avsnitt 3.15 nedan).

2.7.5. Vite
En fastighetsägare som inte har sökt lagfart inom den stadgade tiden kan av
inskrivningsmyndigheten vid vite förpliktas att söka lagfart inom utsatt tid (JB 11:5). På
föreläggandet av vite och verkningarna tillämpas lagen om vite (14.12.1990/1113).
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I vissa situationer kan en tredje parts rätt vara beroende av att fastighetsägaren söker
lagfart på fastigheten. Exempelvis är förutsättningen för inskrivning av en särskild rättighet
att den som upplåtit rättigheten har lagfart på fastigheten (JB 14:11, 1 punkten).
Föreläggande av vite kan bli aktuellt om ägaren trots uppmaning inte söker lagfart på
fastigheten.
Underlåtelse att söka lagfart kan förekomma särskilt vid förvärv som sker vederlagsfritt
och därmed inte berörs av påföljden förhöjd skatt. Beslut genom vilket fastighetsägaren
förpliktas söka lagfart vid vite hör till ärenden som ska avgöras av en inskrivningsjurist.

2.8. Lagfartens rättsverkningar
2.8.1. Lagfart har s.k. rättslig verkan
Innan jordabalken trädde i kraft åtnjöt lagfartsavgörandena stor faktisk verkan, men gavs
s.k. rättslig verkan först i jordabalkssystemet. Med rättslig verkan avses att en tredje part
som i god tro litat på registeranteckningen erhåller skydd för sin rättighet även i fall då
lagfarten senare visar sig felaktig. Den rätte ägaren, som måste upplåta sin rätt, får å sin
sida ersättning ur statens medel. Om en tredje parts rätt undantagsvis förfaller, är parten
på motsvarande berättigad till ersättning ur statens medel. Vid omsättning av fastigheter,
framför allt vid fastighetsöverlåtelser, samt i finans- och säkerhetssystemet skapar
lagfarten ett ägarantagande på vilket omsättningens smidighet bygger.

2.8.2. Om lagfartsansökan inte vinner laga kraft
Beslut som meddelats i inskrivningsärenden har ingen rättskraft (se även avsnitt 1.10.4
ovan). Avslag på lagfartsansökan hindrar inte att en ny ansökan inlämnas på exakt samma
grunder. Trots beviljad lagfart kan en tvist om äganderätten till en fastighet eller ett förvärvs
giltighet föras till prövning i en separat rättegång (JB 13:2).
Avsaknaden av rättskraft påverkar dock inte lagfartsavgörandets rättsliga verkan. Även
om sökandens fångesman eller dennes föregångare återfår fastigheten kan en lagfart som
beviljats sökanden ändå ha betydande rättsverkningar. Trots att fastigheten återgår till den
rätte ägaren kan de rättigheter som sökanden upplåtit efter att ha erhållit lagfart bestå.

2.8.3. Äganderätten överförs genom avtal
Lagfart är inte en förutsättning för att äganderätten ska kunna överföras. Äganderätten
överförs genom ett avtal och enligt dess villkor, medan lagfarten gör förvärvet offentligt.
Lagfarten tryggar den nya ägarens ställning i förhållande till eventuella oegentligheter hos
föregående ägare. I praktiken är lagfart även en förutsättning för att den nya ägaren genom
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att uppträda som ägare kan företa rättshandlingar gentemot andra med avseende på
fastigheten.
I vissa situationer är dock lagfart en nödvändighet för att ägarställningen ska kunna uppstå.
Härvid åsyftas framför allt lagfartens verkningar i vissa tredjepartsförhållanden (JB 13:3
och 10).

2.8.4. Rättelse av formfel och rättelsens verkan
En viktig rättsverkan i samband med lagfart är att eventuella formfel vid förvärvet inte
längre kan åberopas när lagfart beviljats på förvärvet eller lagfartsansökan lämnats vilande
(JB 13:1). Bestämmelsen gäller framför allt rättelser av s.k. dolda formfel eftersom
inskrivningsmyndigheten ska kontrollera att formkraven på förvärvet uppfylls och ingripa
vid synliga formfel (JB 12:4, 2 punkten).

2.8.5. Lagfart ger inskrivningslegitimitet
Lagfarten är viktig även i den bemärkelsen att den ger inskrivningslegitimitet. Med detta
avses att överlåtarens eller någon annan fångesmans lagfart är ett tillförlitligt
ägarantagande även för inskrivningsmyndigheten. Vid undersökning av lagligheten av ett
nytt förvärv på vilket lagfart söks behöver inskrivningsmyndigheten inte undersöka
föregångarens förvärv om denne har lagfart. Likaledes fungerar lagfarten i
inskrivningsförfarandet som den enda utredningen om äganderätten, men också som en
tillräcklig utredning om den, och därigenom också om inteckningskompetensen. Likaså
förutsätts lagfart i samband med inskrivning av särskilda rättigheter och den utgör också
en tillräcklig utredning om äganderätten hos den som upplåtit rättigheten (om
inskrivningslegitimitet, se också Marjut Jokela - Leena Kartio - Ilmari Ojanen, Maakaari,
Talentum, 2010 s. 336–340).
Man bör dock beakta att den inskrivningslegitimitet som uppstår genom
fångesmannens lagfart kan gå förlorad. Exempelvis kan en förvärvsuppgift i
lagfarts- och inteckningsregistret medföra att inskrivningsmyndigheten inte kan
grunda sitt avgörande på enbart överlåtarens lagfart. Likaså ska en anhängig tvist
om ägandet eller ett i förfarandet framfört påstående om bättre rätt till fastigheten
beaktas. Även andra oklarheter i fångesmannens lagfart som kommer till
inskrivningsmyndighetens kännedom ska beaktas på behövligt sätt.

2.9. Ansökan
Allt som konstaterats om inskrivningsansökan ovan i avsnitt 1.4 och 1.5 tillämpas även på
ansökan om lagfart. Särskilt i ett lagfartsärende ska ansökan hållas klart åtskild från det
förvärv som ansökan grundar sig på. Det betyder att man inte enbart med lagfartsansökan
kan ändra mottagarna enligt åtkomsthandlingen eller deras andelar.
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När fastigheten enligt överlåtelsehandlingen förvärvats av flera ägare gemensamt
tillämpas lagen om vissa samäganderättsförhållanden (25.4.1958/) på deras inbördes
förhållande. Var och en äger en viss andel och andelarna fastställs i enlighet med
åtkomsthandlingen. Om åtkomsthandlingen inte anger andelarna fördelas ägandet enligt
huvudtal (2 § 1 mom. lagen om vissa samäganderättsförhållanden). Andelarnas storlek
kan inte fastställas genom ansökan ens när andelarna inte anges i åtkomsthandlingen, i
sådana fall anses andelarna vara lika stora.
Åtkomsthandlingen kanske uttryckligen anger allas ägarandelar, men ibland söks ändå en
gemensam lagfart (t.ex. 1/1 A, B och C gemensamt). Gemensam lagfart meddelas dock
inte, lagfarten beviljas alltid på andelen för respektive ägare i enlighet med
åtkomsthandlingen. Gemensam lagfart meddelas inte ens på begäran i fall då
ägarandelarna inte anges i åtkomsthandlingen. Då beviljas lagfart på andelarna enligt
huvudtal i enlighet med samägandelagen (se InskrRegF 5.3 §). När begäran om
gemensam lagfart avslås och lagfart meddelas på andelarna ges ett motiverat beslut och
en besvärsanvisning eftersom ansökan delvis avslagits.

2.10. Ombud och fullmakter
Vad gäller ombud och fullmakter hänvisas till avsnitt 1.6 ovan som behandlar
inskrivningsförfarandet allmänt. I det avsnittet behandlas företrädande av sökanden vid
inskrivningsförfarandet. När det gäller att företräda sökanden i inskrivningsförfarandet ska
man hålla isär frågan om att företräda part i en rättshandling och frågan om att utföra en
rättshandling. Till denna del behandlas fullmakter vid respektive förvärvstyp.

2.11. Undersökning av förvärvets laglighet
2.11.1. Allmänt

Lagligheten i det förvärv som ska inskrivas undersöks i samband med
inskrivningsförfarandet. Det är sökandens uppgift att tillställa en utredning om förvärvets
giltighet (JB 12:1). Inskrivningsmyndigheten ska å sin sida ange vilken utredning som
behövs i respektive fall.
Inskrivningsmyndigheten har en vidsträckt undersökningsskyldighet (se t.ex. Marjut Jokela
- Leena Kartio - Ilmari Ojanen, Maakaari, Talentum, 2010, s. 291). Detta understryks av
att det förvärv som ska inskrivas alltid har minst två parter, men endast förvärvaren är
företrädd vid inskrivningsförfarandet och kan därigenom bevaka sina intressen.
Utgångspunkten är att inskrivningsmyndigheten vid bedömningen av förvärvets laglighet
på tjänstens vägnar ska beakta relevanta faktorer med tanke på lagligheten och kräva
utredningar i enlighet med detta.
Inskrivningsförfarandet är emellertid främst en handlings- och registerprocess (se t.ex.
Matti Ilmari Niemi, Maakaaren järjestelmä II, SanomaPro, 2012 s. 76 och 205).
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Undersökningen av ett förvärvs laglighet grundar sig på handlingar som krävs av
sökanden och som sökanden lämnar in och av uppgifter som framgår av olika register.

2.11.2. Åtkomsthandling
Enligt JB 12:1.1 ska till ansökan fogas originalet av ett köpebrev eller någon annan
handling (åtkomsthandling) som ligger till grund. Enligt samma lagrum ska en av ett
köpvittne eller inskrivningsmyndigheten bestyrkt kopia av åtkomsthandlingen motsvarar
ett original.
Med en av ett köpvittne eller inskrivningsmyndigheten bestyrkt handling avses
framför allt en kopia av ett exemplar av åtkomsthandlingen som finns i köpvittnets
eller inskrivningsmyndighetens eget arkiv eller en kopia som jämförts med ett
sådant exemplar. Enligt bestämmelsens lydelse motsvarar en av ett köpvittne eller
inskrivningsmyndigheten bestyrkt kopia ett original även då den handling som ska
bestyrkas inte förvaras i deras arkiv, men handlingen har företetts dem i original
då den bestyrktes.
Termen inskrivningsmyndighet avser utöver Lantmäteriverket även alla
organisationer som inskrivningsarkiv har anförtrotts åt. En bestyrkt kopia av en
åtkomsthandling som givits från ett sådant inskrivningsarkiv motsvarar originalet
även om den har bestyrkts av en innehavare av en tjänst eller befattning vid
Nationalarkivet, ett landsarkiv eller annat centralarkiv.
Enligt 6 § 1 mom. i lagen om köpvittnen (24.7.2009/573) ska köpvittnet utan dröjsmål
meddela Lantmäteriverket att en fastighetsöverlåtelse har bestyrkts. Till lagrummet lades
i och med den lag (13.12.2013/927) som trädde i kraft 1.1.2014 till ett stadgande om att
köpvittnet ska foga en kopia eller en annan upptagning av överlåtelsehandlingen till
överlåtelsemeddelandet. Eftersom en av köpvittnet bestyrkt kopia av åtkomsthandlingen
jämställs med åtkomsthandlingen i original enligt JB 12:1.1 har lagändringen möjliggjort
att inskrivningsmyndigheten får en överlåtelsehandling som motsvarar originalhandlingen
direkt av köpvittnet.
Hos Lantmäteriverket beslöts att om lagfartsansökan gäller en fastighetsöverlåtelse som
har bestyrkts 20.6.2014 eller efter detta datum ska till lagfartsansökan fogas på tjänstens
vägnar den kopia som har fåtts av köpvittnet (direkt i inskrivningssystemet). Den som
söker lagfart behöver därför inte tillställa överlåtelsehandlingen i original som bilaga till sin
lagfartsansökan om överlåtelsen har gjorts 20.6.2014 eller efter detta datum.
Inskrivningsmyndigheten kan dock vara tvungen att be in överlåtelsehandlingen i original
av sökanden i samband med handläggningen av ansökan om inskrivningsmyndigheten av
någon orsak inte har fått en kopia av överlåtelsehandlingen av köpvittnet.
Lantmäteriverket får av köpvittnena endast sådana åtkomsthandlingar som ska uppgöras
enligt formföreskriften i JB 2:1 och som följaktligen förutsätter bestyrkande av köpvittne.
Dessa utgörs av köpe-, bytes- och gåvobrev samt överlåtelsehandlingar gällande i JB 4:3
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avsedda övriga överlåtelser. Över andra fastighetsförvärv ska alltjämt åtkomsthandlingen
i original bifogas lagfartsansökan.
Kravet på att handlingen ska vara i original gäller bara åtkomsthandlingen. Vilka
handlingar som ska betraktas som en del av åtkomsthandlingen kan vara en
tolkningsfråga. En fullmakt behöver inte bifogas inskrivningsansökan i original, eftersom
fullmakter inte räknas som delar av åtkomsthandlingen. Det gäller alla förvärvsfullmakter,
också t.ex. fullmakt där en part i ett arvskifte företräds vid arvskiftet. En bifogad karta över
ett outbrutet området är däremot en del av åtkomsthandlingen och den bör fogas till
ansökan i original. Ett outbrutet område kan specificeras i åtkomsthandlingen också enbart
med ord, utan bilagekarta. Ett bouppteckningsinstrument är ingen åtkomsthandling och
behöver således inte bifogas ansökan i original. Handlingar som gäller arvsavsägelse
godkänns också som kopior.
Även om en åtkomsthandling i original eller en enligt bestämmelserna bestyrkt avskrift av
handlingen inte företes kan dock sökanden erhålla lagfart genom kungörelseförfarandet
(se det som sägs i avsnitt 2.13 nedan). Om inte heller kungörelselagfart kommer i fråga
avslås ansökan (se JB 12:4, 1 punkten).
En central omständighet som ska undersökas angående åtkomsthandlingen är om
formkraven som gäller den berörda förvärvstypen uppfylls. Formkraven behandlas
närmare i avsnittet om grunder för avslag på lagfartsansökan (2.14). Uttryckliga formkrav
behandlas närmare i avsnitten om respektive förvärvstyp och förutsättningarna för lagfart.

2.11.3. Utredning om fångesmannens (överlåtarens) äganderätt
När förvärvet inskrivs kontrolleras att fastighetsöverlåtaren eller någon annan fångesman
har haft äganderätt till fastigheten. Om fångesmannen har lagfart är detta en tillräcklig
utredning om äganderätten. Vid varje lagfartsärende kontrollerar inskrivningsmyndigheten
fastighetens lagfartsstatus i lagfarts- och inteckningsregistret.
Om sökandens fångesman eller dennes föregångare inte har ansökt om lagfart på sina
förvärv, ska samma utredning läggas fram för varje förvärv som lagfart inte ansökts på
som vad som hade behövts om man hade sökt lagfart (JB 12:1.2). Lagfart beviljas
emellertid inte för mellanfångster för vilka lagfart inte sökts. Lagfart beviljas endast för
sökandens förvärv.
Utredning om fångesmannens äganderätt behövs dock inte om fastigheten har förvärvats
vid en i utsökningsbalken åsyftad auktion eller försäljning under hand som förrätts av en
utmätningsman eller förvärvats genom en fastighetsförrättning (JB 12:1.2)

2.11.4. Utredning om överlåtarens rätt att förfoga över fastigheten
Olika omständigheter kan begränsa ägarens rätt att förfoga över fastigheten även om
ägaren har lagfart på den. Det kan t.ex. vara fråga om en begränsning som avser

Inskrivningshandbok

79

(348)
7.6.2017

överlåtarens rättshandlingsförmåga (t.ex. omyndighet eller partiell begränsning av
rättshandlingsförmågan). Någon annans samtycke kan behövas för överlåtelsen (t.ex.
makes eller efterlevande makes samtycke till försäljning av en bostadsfastighet). Även
olika rådighetsbegränsningar som berör fullföljandet kan hindra överlåtelsen eller ska
åtminstone beaktas som möjliga grunder för vilandeförklaring (t.ex. utmätning, kvarstad,
företagssanering eller överlåtarens konkurs).
När förvärvet undersöks måste man ofta granska om ägaren är lagligt företrädd i
rättshandlingen. Rättshandlingen kan ha företagits av en fullmäktige, intressebevakare
eller företrädare för en sammanslutning som är ägare. Lagfartsförfarandet inbegriper ofta
utredning av rätten att företräda olika sammanslutningar, dvs. företrädarens befogenhet
och behörighet.

2.11.5. Utredning om överlåtelsemottagarens rätt att förvärva
fastigheten
Den utredning som nämns i föregående avsnitt behöver även erhållas om
överlåtelsemottagaren eller parten i en rättshandling som avser något annat förvärv.
Exempelvis fastighetsköparens rättsliga handlingsförmåga är på liknade sätt föremål för
undersökning. Likaledes kan mottagaren vara en sammanslutning, varvid en liknande
undersökning av företrädarens befogenhet och behörighet som av en företrädare för en
överlåtande sammanslutning ofta krävs.

2.11.6. Ämbetsbevis och handelsregisterutdrag
2.11.6.1. I Finland registrerade personer eller bolag
Inskrivningsmyndigheten ska på eget initiativ utreda sådana uppgifter som kan erhållas ur
register som den har tillgång till. Centrala register är här befolkningsdatasystemet och
handelsregistret.
Uppgifterna om fysiska personer som är parter i förvärvet kontrolleras alltid i
befolkningsdatasystemet. Vid sidan av en kontroll av personuppgifterna gäller
undersökningen bl.a. bedömning av personens rättshandlingsförmåga och behovet av
samtycke.
När en part i förvärvet utgörs av ett i handelsregistret antecknat bolag kontrolleras dess
uppgifter på tjänstens vägnar i registret. Om de behövliga uppgifterna inte framgår ur
registret ska sökanden tillställa dessa separat. Detta kan vara fallet vid t.ex. gamla
mellanfångster där bolag varit parter.
Parter i förvärv kan också utgöras av sådana sammanslutningar om vilka uppgifter inte
återfinns i handelsregistret. Exempelvis förs ett separat föreningsregister över föreningar.

Inskrivningshandbok

80

(348)
7.6.2017

Inskrivningsmyndigheten har också en användaranslutning till detta register, men alla
behövliga uppgifter kan i allmänhet inte erhållas genom den (t.ex. föreningens stadgar).
2.11.6.2. I utlandet registrerade personer eller bolag

När en person som är part i förvärvet inte är registrerad i Finlands befolkningsdatasystem
ska sökanden tillställa den utredning som behövs om den berörda personen.
Utgångspunkten är att liknande persondokumentation behövs om parterna i ett förvärv
oberoende av partens medborgarskap eller landet där denne är skriven. Samma
omständigheter undersöks. Personens medborgarskap eller bosättningsland kan
dessutom ha inverkan på vilket lands lag som tillämpas vid laglighetsbedömningen av hela
eller delar av förvärvet. När ett bolag som är part i förvärvet är utlandsregistrerat ska
sökanden till ansökan foga ett registerutdrag för bolaget och annan behövlig
dokumentation (t.ex. utredningar motsvarande bolagsordning eller bolagsavtal). När det
gäller utlandsregistrerade bolag uppkommer också lagvalsfrågor.
Lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars
fastighetsförvärv har upphävts genom lag 23.12.1999/1299. Vid lagfart undersöks alltså
inte längre sökandes medborgarskap eller registreringsland med hänsyn till sådana
tillståndsbehov.
2.11.6.3. Släktutredning

När en part i en överlåtelse är ett dödsbo eller om lagfart söks t.ex. utifrån arvskifte eller
testamente ska en släktutredning om den avlidne bifogas ansökan. Dess syfte är att påvisa
dödsbodelägarna. Av hävd har en släktutredning åsyftat en obruten kedja av ämbetsbevis
på den avlidne från 15 års ålder till dennes död från alla församlingar och
befolkningsregister där personen varit inskriven. Beroende på hur komplicerad situationen
är kan en släktutredning behövas om flera personer i samma ärende. Om t.ex. arvlåtaren
inte efterlämnade lagstadgade arvingar i 1.a parentelen kan motsvarande släktutredningar
behövas om arvingar i 2:a eller 3:e parentelen.
Uppgifterna i befolkningsdatasystemet kan dock numera anses lika tillförlitliga som t.ex.
uppgifter som erhålls från församlingarnas register, åtminstone fr.o.m. en viss tidpunkt.
Vid inskrivningsförfarandet iakttas till denna del följande praxis:
- separata bevis från församlingar eller lokala befolkningsregister behövs inte
till den del personens uppgifter framgår av befolkningsdatasystemet fr.o.m.
1.1.1983.
- Därmed behövs ingen separat släktutredning om personer födda 1.1.1968
eller senare och som har arvingar, utan det räcker att
inskrivningsmyndigheten på tjänstens vägnar kontrollerar personens
uppgifter i befolkningsdatasystemet.
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- Vad gäller personer födda före 1.1.1968 ska till släktutredningen alltjämt
fogas ett bevis beställt av berörda församlingar eller befolkningsregister,
dock endast fr.o.m. 15 års ålder och endast för tiden före 1.1.1983.
Till den del uppgifterna i befolkningsdatasystemet inte räcker som utredning åligger det
sökanden att inhämta och lämna utredningen till inskrivningsmyndigheten. Till
lagfartsansökan kan man t.ex. foga den släktutredning som gjordes när bouppteckning
skulle förrättas, dvs. ämbetsbevis behöver inte beställas från församlingarna på nytt.
Vanliga icke bestyrkta kopior räcker. Om en släktutredning i anslutning till
bouppteckningen inte hittas eller den har luckor ska bevisen som saknas beställas separat
från de berörda registermyndigheterna (ofta från varje församling). Inhämtandet av de
utredningar som saknas ankommer sökanden.
Skatteförvaltningen förvarar varaktigt bouppteckningsinstrument som tillställts
dem vid arvsbeskattningen. Bouppteckningsinstrumentet och den bifogade
släktutredningen kan i allmänhet beställas därifrån. Inskrivningsmyndigheten
beställer dock inte dessa på tjänstens vägnar utan detta ankommer sökanden.
Bouppteckningar med släktutredningar skulle tidigare även lämnas för
registrering till härads- eller rådstuvurätten och sedermera tingsrätten för den
avlidnes hemort. Detta förfarande avskaffades i slutet av 1994. Gamla
bouppteckningar kan således även beställas från tingsrätterna och eventuellt från
lokala landsarkiv dit tingsrättsarkiv överförts. Också dessa beställningar
ankommer sökanden.
När en bouppteckning lämnades till domstolen för registrering undersöktes
släktutredningen och man kontrollerade om de antecknade delägaruppgifterna
var riktiga. Denna kontroll var inte förenad med egentliga rättsverkningar och
kontrollerna gjordes med varierande noggrannhet. Därför har man i
inskrivningspraxisen krävt att släktutredningar företes och kontrollerat dem igen
trots att bouppteckningen innehållit en anteckning om att den registrerats i
domstol. Detta förfaringssätt ska fortfarande följas. Vad som ska undersökas i
släktutredningarna och hur detta sker behandlas närmare i avsnittet om förvärv
genom arv.
Enligt 20 kap. 9 a § ärvdabalken kan magistraten fastställa att bouppteckningens
delägaruppgifter är riktiga. En sådan fastställd bouppteckning ger en tredje part som
förlitat sig på anteckningen godtrosskydd i rättshandlingar som gäller dödsboets egendom
(ÄB 20:9c.1). Likaledes ska en sådan fastställd bouppteckning anses som en tillräcklig
utredning över dödsbodelägarna vid inskrivningsförfarandet (ÄB 20:9c.2).
Om personen under sitt liv var bosatt utomlands ska släktutredningen även täcka sådana
perioder. Folkbokföringen är dock olika i olika länder och samma noggrannhet kan inte
begäras av en sådan utredning som för perioden då personen var skriven i Finland.
Ett europeiskt arvsintyg är alltid en tillräcklig utredning över delägarna i ett dödsbo i EU:s
medlemsstater (bortsett från Storbritannien, Irland och Danmark) efter en person som
avlidit 17.8.2015 eller senare.
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2.11.7. Uppgifter om fastigheter
Inskrivningsmyndigheten ska på eget initiativ utreda uppgifterna om fastigheten i lagfartsoch inteckningsregistret. Skyldigheten gäller såväl själva uppgifterna om den berörda
fastigheten som rådighetsbegränsningarna. Detta krav eliminerar dock inte sökandens
skyldighet att uppge rätt fastighet i ansökan.
Om fastighetsbeteckningen för fel fastighet har använts i överlåtelsehandlingen, förutsätter
en rättelse av felet en formbunden rättelse av överlåtelsehandlingen. Ett skrivfel eller
något annat obetydligt fel kan också rättas genom en ansökan (ingen risk för missförstånd
t.ex. om vilken fastighet det handlar om).

2.11.8. Överlåtelseskatt
En viktig del av undersökningen av lagfartsärendet är att kontrollera överlåtelseskatten på
förvärvet. Att överlåtelseskatt betalts till rätt belopp övervakas vid registreringen av ett
överlåtelseskattepliktigt förvärv. I praktiken innebär det här kunskaper i tolkningen av
lagen om överlåtelseskatt, den relaterade beskattningspraxisen samt skattelagen (frågor
om överlåtelseskatt behandlas nedan i avsnitt 3).
Förfarandet för kompletteringsuppmaning gäller även överlåtelseskatt. Om sökanden inte
tillställer den krävda utredningen om grunderna för fastställandet av skatten eller
betalningen avvisas ansökan.

2.11.9. Lagval och utredning av innehållet i främmande lag
Inskrivningsförfarandet gäller fastigheter som finns i Finland. En rättshandling gällande en
sådan fastighet, t.ex. ett fastighetsförvärv, kan dock ha företagits var som helst. Likaså
kan parterna i förvärvet vara bosatta i något annat land än Finland eller medborgare i
något annat land än Finland. Då förvärvet har en internationell anknytning av denna typ
uppkommer frågan om vilket lands lag inskrivningsmyndigheten ska tillämpa för att
bedöma förvärvets laglighet. I denna fråga ger bestämmelserna om
inskrivningsförfarandet inga uttryckliga anvisningar.

Lagvalsreglerna bestämmer när parternas ställning i ett visst rättsförhållande ska
bedömas utifrån någon annan än finsk lag. Om lagvalsregeln bestämmer att lagen som
gäller ett främmande land ska tillämpas på ett förvärv eller en del av det bestäms
förvärvets giltighet och laglighet enligt denna lag. Likaledes bedöms förvärvets laglighet
vid inskrivningsförfarandet enligt samma lag. Inskrivningsmyndigheten ska känna till
lagvalsreglerna och iaktta dem på tjänstens vägnar.
Om en lagvalsregel hänvisar till tillämpningen av lagen i ett främmande land blir den första
frågan vem som har till uppgift att inhämta en utredning om innehållet i den främmande
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lagen. Jordabalken saknar en bestämmelse som entydigt skulle beröra denna fråga.
Inskrivningsmyndigheten förstås på tjänstens vägnar vara förtrogen med finsk lagstiftning.
Likaledes ska inskrivningsmyndigheten på tjänsten vägnar inhämta utredning om sådana
för ärendet betydelsefulla omständigheter som framgår av de register som myndigheten
har tillgång till (JB 6:4). Enligt 1§ i kapitel 12 i jordabalken bär dock den sökande det
huvudsakliga ansvaret för inhämtning av det material som är behövligt för att utreda
inskrivningsärendet. Enligt bestämmelsen ska den sökande förete en utredning om
förvärvets laglighet. Om förvärvets laglighet måste undersökas enligt främmande lag, är
det motiverat att ansvaret för att utreda denna lags innehåll i sista hand bärs av den
sökande. Denna slutledning motsvarar även det nuvarande inskrivningsförfarandet.
Undantagsvis är det möjligt att inskrivningsmyndigheten sedan tidigare känner till den
främmande lagens innehåll, vilket för med sig att ytterligare utredningar inte behöver
begäras av den sökande. Inskrivningsmyndigheten kan också själv enligt sina möjligheter
sträva efter att utreda den främmande lagens innehåll. Myndigheten kan utnyttja t.ex.
befintliga myndighetskanaler mellan olika länder om sådana finns till förfogande. I sista
hand bärs utredningsansvaret dock enligt 1§ i kapitel 12 i jordabalken av den sökande.
En annan relevant fråga är på vilken nivå en utredning om innehållet i den främmande
lagen ska vara för att betraktas som tillräcklig för inskrivningsförfarandet. När ett förvärvs
eller en till det hörande delfrågas laglighet granskas enligt främmande lag, bör
myndigheten vid tillämpning av den främmande lagen sträva efter en s.k. autentisk
tolkning. Detta ställer vissa krav på den utredning som berör den främmande lagens
innehåll. Utredningen bör vara objektiv och tillförlitlig. Standarden på utredningen beror
förstås också på svårighetsgraden och omfattningen av den fråga som ska bedömas och
avgöras i enlighet med den främmande lagen. Utredningen behöver inte nödvändigtvis
vara gjord av en myndighet i landet ifråga.
Om den behövliga utredningen inte kan fås från sökanden eller om den utredning som
sökanden lämnar inte kan anses tillräcklig, är den tredje uppgiften att avgöra vilken påföljd
sökandens försummelse ska leda till. Som konstaterats ovan ska inskrivningsmyndigheten
på basis av lagvalsreglerna avgöra när främmande lag ska tillämpas i ett ärende. När
lagvalsreglerna visar att främmande lag ska tillämpas vid laglighetsbedömning av ett
förvärv eller någon av dess delar, ska lagligheten bedömas enligt den främmande lagen
ifråga. Ansvaret för att utreda innehållet i den främmande lagen bärs i sista hand av den
sökande, som vid behov med en kompletteringsuppmaning begärs att inlämna en
utredning om ärendet. Inskrivningsmyndigheten avgör när utredningen kan anses vara
tillräcklig. Om den sökande inte inlämnar någon utredning alls eller om utredningen inte
uppfyller de krav som förutsätts av den, ska inskrivningsansökan avvisas (JB 6:5.3).
Då en till vår gällande rätt hörande lagvalsbestämmelse visar att främmande lag ska
tillämpas vid bedömning av ett förvärv eller någon av dess delar, ska myndigheten vid
inskrivningsförfarandet hålla sig till detta. Den främmande lagen är vid
inskrivningsförfarandet och även i andra sammanhang det normsystem som i sista hand
ligger till grund för förvärvets och dess delars giltighet. Detta betyder att myndigheten vid
laglighetsbedömning av förvärvet eller någon av dess delar inte kan stöda sig på Finlands
lag, inte ens om en utredning om den främmande lagen inte erhållits (jfr. RB 17:3.3). I
stället ska ansökan då avvisas.
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I fråga om det som sagts ovan utgörs ett undantag av sådana situationer där lagvalet
avgörs utifrån lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur
(5.12.1929/379). Om en lagvalsregel som är i enlighet med den ovan nämnda lagen har
styrt myndigheten till att tillämpa främmande lag, ska myndigheten enligt 56 § inhämta en
utredning om den främmande lagens innehåll om myndigheten inte sedan tidigare känner
till det eller om sakägaren inte kan styrka det. Om utredningen inte fås, ska Finlands lag
enligt den ovan nämnda bestämmelsen tillämpas. Jämfört med jordabalkens
förfarandebestämmelser har denna bestämmelse betraktats som en specialbestämmelse,
vilket betyder att den åsidosätter de anvisningar som grundar sig på jordabalkens
regelverk och som man ovan i övrigt har kommit fram till.
Typiska internationella anknytningar som förekommer vid fastighetsförvärv är bl.a.
att:
- parten i en rättshandling som avser fastighetsöverlåtelse (t.ex. köpare eller
säljare) har ett annat bosättningsland än Finland
- parten i en rättshandling
utlandsregistrerat bolag

som

avser

fastighetsöverlåtelse

är

ett

- fastigheten överförs genom en bolagsrättslig transaktion mellan utländska bolag
- överlåtelsehandlingen som avser fastighetsköpet har upprättats och
undertecknats någon annanstans än i Finland (gäller även situationer där
parterna är finländska)
- förvärvet är en avvittring och en eller båda av makarna har ett annat
bosättningsland än Finland
- förvärvet gäller ett arv eller testamente och den avlidnes bosättningsland var ett
annat än Finland
I alla dessa situationer gäller förvärvet en fastighet i Finland. Fastighetens land
bestämmer i vissa fall att finsk lag ska tillämpas på förvärvet, men inte alls i
samtliga. För olika anknytningar finns olika lagvalsregler och flera regler kan
behöva tillämpas på samma förvärv.
Exempel: vid köp av en fastighet i Finland undertecknas köpebrevet i Tyskland och
överlåtaren är A:s dödsbo. A var finsk medborgare men vid sin död permanent
bosatt i Tyskland. Fastigheten köps av ett bolag registrerat i Schweiz. Fastighetens
land bestämmer vilken lag som ska tillämpas på överlåtelsehandlingens form,
medan dödsbodelägarna bestäms utifrån lagen i A:s bosättningsland och
bestämmelserna om företrädande och befogenheter i bolaget bestäms enligt
schweizisk lag.
Lagsvalsreglerna i olika situationer behandlas nedan i anslutning till olika
förvärvstyper.

2.12. Vilandeförklaring av lagfartsansökan
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2.12.1. Allmänt
Vid varje lagfartsansökan bör man undersöka om det finns någon grund för att lämna
ansökan vilande. Om det finns en sådan grund, ska ett separat beslut fattas om
vilandeförklaringen. Beslutet innebär att behandlingen och avgörandet av ärendet
senareläggs tills det hinder som förhindrar inskrivning har röjts. Ansökan är anhängig
under hela den tid den är vilande.
Förutsättningen för vilandeförklaring är att de handlingar och utredningar som ligger till
grund för ansökan i övrigt är fullständiga, dvs. lagfart skulle kunna beviljas sökanden på
grundval av dessa, men den slutliga överföringen av äganderätten är beroende av
kommande händelser.

2.12.2. Grunder för vilandeförklaring
Bestämmelser om grunderna för vilandeförklaring av ett lagfartsärende finns i JB 12:2.
Enligt bestämmelsen ska en ansökan lämnas vilande om sökanden annars kunde
meddelas lagfart, men
- fastighetsförvärvet eller dess beständighet enligt avtal eller på grund av någon
annan rättshandling är villkorligt;
- en rättshandling eller ett myndighetsbeslut som fastighetsförvärvet grundar sig
på inte har vunnit laga kraft eller den för kommunens förköpsrätt stadgade tiden
inte har löpt ut;
- fastighetsförvärvet förutsätter samtycke eller beslut av någon annan person, en
sammanslutnings behöriga organ, en domstol eller någon annan myndighet;
- fastigheten har förvärvats för ett under bildning varande bolags räkning;
- det före överlåtelsen av fastigheten har gjorts en anteckning i lagfarts- och
inteckningsregistret om utmätning eller någon säkringsåtgärd som gäller
fastigheten;
- inskrivningsmyndigheten har anvisat ett stridigt ärende till prövning i en
rättegång eller sökanden har beviljats kungörelse för erhållande av lagfart; eller
- en tvist är anhängig om förvärvets beständighet eller om bättre rätt till
fastigheten.
Om ansökan har lämnats vilande på grund av ett villkor i överlåtelseavtalet och ingen
utredning över äganderättens återgång till överlåtaren lagts fram inom tidsfristen för
väckande av talan, ska sökanden meddelas lagfart. Om någon utredning över att ansvaret
för fastighetsöverlåtelsen övergått på ett bildat bolag inte har lagts fram inom två år från
det att överlåtelseavtalet ingicks, ska lagfart beviljas den som slutit avtalet för det under
bildning varande bolagets räkning.
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2.12.2.1. Vilandeförklaring av villkorligt förvärv

Enligt JB 12:2, 1 punkten ska ansökan lämnas vilande om förvärvet är villkorligt. Här avses
fall där överlåtelsen eller beständigheten av äganderätten till fastigheten är bunden till att
vissa villkor i avtalet uppfylls i framtiden. Förutsättningen kan vara skriven i form av ett
uppskjutande eller upplösande villkor.
Ett uppskjutande eller upplösande villkor kan likaväl ingå i överlåtelseförvärv som övriga
förvärv. I bägge fallen ska ansökan lämnas vilande, men det finns en märkbar skillnad i
vilandeförklaringsförfarandet. När förvärvet är ett köp eller någon annan överlåtelse som
är villkorligt tillämpas även JB 2:2 och 12:2.2. Däremot när det är fråga om förvärv genom
t.ex. arv eller avvittring som är villkorligt tillämpas inte dessa bestämmelser.
2.12.2.1.1. Villkorligt överlåtelseförvärv och vilandeförklaring

Enligt JB 2:2 kan i köpebrevet avtalas att köpet får hävas om vissa förutsättningar eller
villkor uppfylls (upplösande villkor). Likaledes kan avtalas att äganderätten överförs endast
då köpeskillingen har betalts eller något annat villkor har uppfyllts (uppskjutande villkor).
Parternas rättigheter och skyldigheter efter ett sådant villkorligt förvärv och innan
äganderätten slutligt överförs bestäms enligt JB 2:14. Som ovan konstaterats ska lagfart
sökas på ett villkorligt förvärv inom sex månader från att överlåtelsehandlingen upprättats,
men då lämnas ansökan vilande.
För att vara giltigt ska det uppskjutande eller upplösande villkoret upptas i en
överlåtelsehandling bestyrkt av ett köpvittne. Villkoret gäller under den tid som avtalats i
överlåtelsehandlingen. Maximitiden för villkorets giltighet är dock fem år fr.o.m. dagen då
överlåtelsen bestyrktes. Om ingen tid avtalats i överlåtelsehandlingen anses villkoret gälla
i fem år. Om den avtalade tiden är kortare än fem år kan den förlängas så att den
sammanlagda tiden inte överskrider fem år. Förlängningen ska avtalas genom en
komplettering av överlåtelsehandlingen, och kompletteringen ska bestyrkas av ett
köpvittne.
Ett villkorligt förvärv har likartade rättsverkningar oberoende av om villkoret är upplösande
eller uppskjutande. Om en part i överlåtelsen vill åberopa villkoret ska denne göra detta
inom en viss tid och på ett visst sätt – här finns ingen skillnad mellan uppskjutande eller
upplösande villkor. Om parten underlåter att åberopa villkoret i rätt tid och på korrekt sätt
förfaller villkoret och överlåtelsen blir slutlig.
Tidsfrist för åberopande av villkoret
Villkoret ska åberopas inom tre månader efter utgången av dess giltighetstid. Således kan
överlåtelsen som längst vara villkorligt i fem år och tre månader.
Exempel: Om det i köpebrevet avtalas att äganderätten övergår först när
köpeskillingen betalats, men en förfallodag eller annan upplysning om villkorets
giltighet saknas i köpebrevet, gäller villkoret i fem år. Om köpeskillingen inte
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betalas ska säljaren åberopa villkoret inom 5 år och 3 månader. Om denne
underlåter att göra detta förfaller det uppskjutande villkoret och äganderätten
övergår till köparen.
Hur ska villkoret åberopas?
Ovan nämnda tidsfrist på tre månader är en absolut tidsfrist för väckande av talan. Den
som åberopar villkoret ska yrka på att överlåtelsen upplöses genom att inom tidsfristen
väcka talan vid en behörig domstol.
Parterna kan också avtala om att häva överlåtelsen med villkoret som grund, och detta
sker också ofta i sådana situationer. Hävningsavtalet ska upprättas med iakttagande av
formbestämmelserna i jordabalken (JB 2:5). Man bör beakta att hävningsavtalet kan anses
upplösa överlåtelsen med villkoret som grund endast om avtalet upprättats inom tidsfristen
för väckande av talan. Om hävningsavtalet upprättats senare är det fråga om en frivillig
upphävning av överlåtelsen, vilken är förbunden med lagfartsskyldighet och skyldighet att
betala överlåtelseskatt.
Tidsfrist för ett vilande ärende
Ett villkorligt överlåtelseförvärv lämnas vilande tills tidsfristen för väckande av talan löper
ut. Tidsfristen uträknas genom att till villkorets giltighetstid lägga tidsfristen på 3 månader
för väckande av talan. Som längst kan ärendet lämnas vilande i fem år och tre månader.
Tidsfristen kan dock vara kortare om villkorets giltighetstid enligt avtalet är kortare än fem
år.
Vid vilandeförklaring av ett villkorligt förvärv är det centralt att fastställa det uppskjutande
eller upplösande villkorets giltighetstid. Villkorets giltighetstid anges ibland uttryckligen i
överlåtelsehandlingen, men ofta måste tiden härledas ur en tolkning av avtalsvillkoren.
Fastställandet av giltighetstiden har en märkbar inverkan eftersom en automatisk lagfart,
som beskrivs nedan, meddelas på tjänstens vägnar endast när giltighetstiden och
tidsfristen för väckande av talan löpt ut. Exempel på olika typer av villkor och fastställandet
av giltighetstiden ges nedan.
I oklara fall ska inskrivningsmyndigheten vid behov höra vardera parten innan
frågan om vilandeförklaring avgörs. Åtkomsthandlingen kan vara så tolkningsbar
att villkorets giltighetstid inte kan fastställas tillförlitligt utan att parterna hörs.
Vilandeförklaringsbeslut skickas i regel endast till sökanden. I vissa fall kan det även vara
motiverat att beslutet delges överlåtaren. Exempelvis då det är fråga om ett uppskjutande
eller upplösande villkor till förmån för överlåtaren och inskrivningsmyndigheten tolkat
giltighetstiden som kortare än fem år utan att först höra överlåtaren är det anledning att
även denne delges vilandeförklaringsbeslutet.
Exempel: Enligt ett villkor i överlåtelsehandlingen övergår äganderätten först när
hela köpeskillingen betalats. Det är fråga om ett uppskjutande villkor till säljarens
förmån. Köpet gjordes 1.9.2015. Datumet för betalning av köpeskillingen har inte
fastställts och villkorets giltighet har inte heller avtalats i övrigt. Villkoret gäller fem
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år fr.o.m. köpedatumet, alltså löper giltighetstiden till 1.9.2020 och talan ska väckas
inom tre månader från det (på denna frist på 3 mån. för väckande av talan tillämpas
bestämmelserna i lagen om beräknande av laga tid 25.4.130/150)).
Lagfartsärendet lämnas vilande till 1.12.2020. Om säljaren inte väckt talan innan
den utsatta dagen, ärendet inte förts till behandling i konsumenttvistenämnden
eller köpet inte hävts genom ett hävningsavtal bestyrkt av ett köpvittne beviljas
köparen lagfart på tjänstens vägnar Köparen får slutligt lagfart när som helst efter
att denne företer kvitto på betalning av köpeskillingen.
Exempel: Enligt ett villkor i överlåtelsehandlingen övergår äganderätten först när
hela köpeskillingen betalats. Det är fråga om ett uppskjutande villkor till säljarens
förmån. Köpet gjordes 1.9.2015. Villkorets giltighetstid har inte uttryckligen
avtalats, men en avtalad förfallodag för köpeskillingen är 31.8.2016.
Formuleringen i fråga lämnar det oklart huruvida förfallodagen för köpeskillingen
bestämmer den bakre gränsen för villkorets giltighetstid eller inte. Om ja, upphör
villkoret att gälla 1.9.2016 och om inte, upphör villkoret att gälla enligt antagandet
om fem år i JB 2:2.2, dvs. 1.1.2015. Rekommenderad tolkning: villkoret anses gälla
maximitiden enligt lagen, dvs. i fem år från förvärvsdatumet (meddelandet av
automatisk lagfart är därefter på en säkrare grund). Giltighetstiden löper ut
1.9.2020 och talan ska väckas inom tre månader därefter. Lagfartsärendet lämnas
vilande till 1.12.2020, varefter en automatisk lagfart meddelas om
förutsättningarna uppfylls.
Exempel: Köp som i exemplet ovan, men i stället för uppskjutande villkor används
upplösande villkor kopplat till betalning av köpeskillingen. Dvs. köpet hävs om
köpeskillingen inte betalas senast 31.8.2016. Det är ingen skillnad mellan
uppskjutande och upplösande villkor, dvs. villkoret ska åberopas inom stadgad tid
för väckande av talan. Samma tolkningssvårigheter finns vid fastställande av
villkorets giltighetstid som vid tolkning av ett likadant formulerat uppskjutande
villkor. I oklara fall rekommenderas att giltighetstiden 5 år tillämpas.
Villkoret kan innehålla formuleringar som "säljaren äger rätt att häva köpet om
köpeskillingen inte betalas...", "köpet hävs om köpeskillingen inte betalas..." eller
"köpet upphävs om köpeskillingen inte betalas...". Oberoende av de olika
formuleringarna hävs köpet inte av sig själv då villkoret uppfylls utan villkoret ska
åberopas inom den tid som stadgats för väckande av talan eller köpet ska inom
den tiden hävas genom ett formellt hävningsavtal.
Det är ganska vanligt att övergången av äganderätten kopplas till betalning av
köpeskillingen både genom uppskjutande eller upplösande villkor. Villkoret
formuleras t.ex. enligt följande: "Äganderätten övergår när hela köpeskillingen
betalats. Köpeskillingen ska betalas senast 31.12.2010. Om köpeskillingen inte
betalats inom den avtalade tiden och inte heller därefter inom 30 dagar från att
säljaren skriftligt krävt betalning av den har säljaren rätt att häva köpet." I dessa
fall ska man alltid anse att villkorets giltighetstid inte avtalats i köpebrevet, varvid
fem års tidsfrist ska tillämpas.
Exempel: Enligt ett villkor i överlåtelsehandlingen har köparen rätt att häva köpet
om denne inte får bygglov för objektet. Det är fråga om ett upplösande villkor till
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köparens förmån. Köpet gjordes 1.9.2010. Villkoret gäller fem år från köpdatumet
eftersom dess giltighetstid inte har fastställts, dvs. giltighetstiden löper ut 1.9.2015
och talan ska väckas inom 3 månader därefter. lagfartsärendet lämnas vilande till
1.12.2015, varefter en automatisk lagfart meddelas om förutsättningarna uppfylls.
Köparen får lagfart redan tidigare om denne företer en utredning om att bygglov
erhållits.
I inskrivningspraxisen är det vedertaget att köparen får lagfart även vid uppgivande
av att denne inte avser att åberopa villkoret trots att bygglov ännu inte beviljats. I
en sådan situation handlar det inte om att ändra villkoret utan att köparen meddelar
att han avhåller sig från att åberopa villkoret. Därmed räcker det med ett fritt
formulerat meddelande från köparen för att lagfart ska fås.
Exempel: Enligt ett villkor i överlåtelsehandlingen har köparen rätt att häva köpet
om denne inte får bygglov för objektet senast 31.8.2016. Köpet gjordes 1.9.2015.
Tolkningsbarheten gäller om villkoret avtalats att gälla till 31.8.2016 eller om inget
avtalats om giltighetstiden. Avtalet tolkas så att man inte har kommit överens om
giltighetstiden. Lagfartsärendet förklaras vilande för fem år och tre månader.
Exempel: Enligt ett villkor i överlåtelsehandlingen har köparen rätt att häva köpet
om denne inte får bygglov. Dessutom konstateras att köparen ska söka bygglov
senast 31.8.2016. Om köparen inte söker bygglov senast den utsatta dagen kan
denne förlora rätten att åberopa villkoret. Slutsatser om det upplösande villkorets
giltighetstid kan dock inte dras av en sådan upplysning (tidsfristen för åberopande
av villkoret har lämnats öppen i sådana fall där köparen sökt lov inom avtalad tid).
Ansökan blir vilande i fem år och tre månader.
Exempel: Överlåtelsehandlingen har villkoret: "Köparen får häva köpet om det vid
besiktningen av köpeobjektet upptäcks att fastighetens markområde eller en del
av det förorenats på det sätt som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten i miljöskyddslagen.
Villkoret ska åberopas inom ett år från köpdatumet." Köpet gjordes 1.9.2015.
Villkorets giltighetstid har avtalats, men det kan tolkas huruvida lagfarten ska
lämnas vilande till 1.9.2016 eller 1.12.2016? I inskrivningspraxisen tolkas villkoret
så att tidsfristen på ett år inte omfattar de tre månaderna för väckande av talan,
dvs. ärendet lämnas vilande till 1.12.2016.
Utredning om att villkoret förfallit eller s.k. automatisk lagfart
Ett villkorligt överlåtelseförvärv lämnas vilande tills tidsfristen för det ovan beskrivna
väckandet av talan löper ut, varefter ärendet avgörs på tjänstens vägnar. I
vilandeförklaringsbeslutet konstateras att lagfart meddelas sökanden efter den utsatta
dagen, om ingen utredning över att fastigheten återgått till överlåtaren på basis av
avtalsvillkoret tillställs inskrivningsmyndigheten före den utsatta dagen (JB 12:2.2).
Sökanden kan tillställa en utredning om att villkoret förfallit, t.ex. om betalning av
köpeskillingen, redan innan tidsfristen löpt ut. Då beviljas denne lagfart på samma gång.
Ansökan avvisas eller avslås dock inte om ingen utredning inkommer före den utsatta
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dagen. Om inte heller någon utredning över att fastigheten återgått till överlåtaren tillställts
inskrivningsmyndigheten beviljas sökanden lagfart.
Automatisk lagfart grundar sig på att det uppskjutande eller upplösande villkoret
förfaller vid en viss tidpunkt som kan beräknas på förhand, varefter äganderätten
slutligen övergår. Om villkoret inte åberopats inom den tiden sker detta oberoende
av om villkoret eller förutsättningen uppfyllts eller inte. Å sin sida kan villkoret
endast åberopas på ett visst sätt, dvs. väckande av talan eller ett formellt
hävningsavtal. Om en utredning över detta inte inkommit före den utsatta dagen
kan inskrivningsmyndigheten utgå från att villkoret förfallit och att överlåtelsen blivit
slutlig.
Utgångspunkten i jordabalken är att sökanden ska förete en utredning om åberopande av
villkoret (väckande av talan eller ett hävningsavtal) senast på den utsatta dagen. Detta är
i viss mån motstridigt eftersom villkoret kan ha avtalats till förmån för överlåtaren (t.ex. ett
uppskjutande villkor kopplat till betalning av den slutliga köpeskillingen). Då ligger det inte
i sökandens intresse att förete en utredning om detta.
Bakom detta finns dock tanken att en eventuell talan eller ett hävningsavtal i vilket fall som
helst kommer till inskrivningsmyndighetens kännedom även om sökanden inte underrättar
myndigheten. Domstolen ska nämligen underrätta inskrivningsmyndigheten om en talan
som gäller upplösning av överlåtelsen har blivit anhängig. Detta antecknas i lagfarts- och
inteckningsregistret. Om köpet hävts genom ett avtal syns anteckningen om
hävningsavtalet som en förvärvsuppgift i lagfarts- och inteckningsregistret på basis av
köpvittnets anmälan.
Innan automatisk lagfart meddelas ska man alltid kontrollera i lagfarts- och
inteckningsregistret om däri finns anteckningar om en talan eller ett hävningsavtal.
Eftersom talan eller hävningsavtalet kan ha uppkommit den sista dagen i tidsfristen bör
den automatiska lagfarten inte meddelas genast när tidsfristen löper ut. Innan den
automatiska lagfarten meddelas behöver man i princip inte höra sökanden och inte heller
överlåtaren. Hörande kan dock behövas ibland. Exempelvis då det är fråga om ett
uppskjutande eller upplösande villkor till förmån för överlåtaren och
inskrivningsmyndigheten tolkat giltighetstiden som kortare än fem år finns skäl att höra
överlåtaren innan en automatisk lagfart meddelas. Detta gäller i synnerhet då inget
hörande genomförts innan vilandeförklaringen och då inte heller vilandeförklaringsbeslutet
delgivits överlåtaren.
Om talan angående upplösning av överlåtelsen anhängiggörs före den utsatta dagen
förblir ärendet vilande. Om överlåtelsen upplöses genom dom avslås den vilande
lagfartsansökan. Förfarandet är likadant om överlåtelsen upplöses genom ett avtal före
den bestämda dagen (JB 12:4, 5 punkten). Sökanden ska höras före avslaget. I allmänhet
återtar sökanden sin ansökan i sådana situationer.
Behandling i konsumenttvistenämnden
Under vissa förutsättningar kan en tvist om fastighetsköp tas upp i
konsumenttvistenämnden. Enligt 2 § 2 punkten i lagen om konsumenttvistenämnden
(12.1.2007/8) kan nämnden ta upp tvister i ärenden med anknytning till fastighetsköp som
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gäller en bostad. Då jämställs även en fritidsfastighet med en fastighet som är avsedd för
boende. Det kan också vara fråga om en obebyggd byggplats för en bostads- eller
fritidsfastighet. Nämndens avgöranden är rekommendationer.
Även om förfarandet i konsumenttvistenämnden inte motsvarar en talan som väcks i
domstol har ett sådant ärende stor betydelse för inskrivningsförfarandet vid ett villkorligt
förvärv. Om ärendet förs till konsumenttvistenämnden avbryts den tidsfrist för väckande
av talan som stadgats i JB 2:2 (23.1 § lagen om konsumenttvistenämnden). Nämnden ska
underrätta inskrivningsmyndigheten om sådana anhängiga ärenden som gäller hävning
av fastighetsköp eller återbördande av fastighet samt om sina rekommendationer (23.2 §).
Nämnden ska även meddela sina rekommendationer till avgörande.
Automatisk lagfart kan inte meddelas trots att tidsfristen för det vilandeförklarade
lagfartsärendet löpt ut och ingen utredning över väckande av talan eller hävningsavtal
inkommit, om det gjorts en anteckning i registret om att ärendet behandlas i
konsumenttvistenämnden. Efter nämndens avgörande har parterna ännu tre månader på
sig att anhängiggöra ärendet i domstol. Automatisk lagfart kan meddelas först när denna
förlängningstid förflutit.
Handläggarens behörighet
Ärenden med vilandeförklaring av villkorliga överlåtelseförvärv liksom automatiska
lagfarter meddelade efter en viss tidsfrist har visat sig mycket krångliga och tolkningsbara
(se Juhani Mähönen, Lainhuudatuksen laillisuusperiaate ja ehdollisen saannon
lainhuudatus (Joensuun yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja, 2004, s. 105). Av den
anledningen rekommenderas det att en erfaren handläggare tar hand om fastställandet av
villkorets giltighetstid och innehållet i beslutet om vilandeförklaring i alla situationer som
ger utrymme för tolkning. Detsamma gäller vid automatisk lagfart.
2.12.2.1.2. Annat villkorligt förvärv och vilandeförklaring

Även i avtal om avvittring och arvskifte samt testamenten kan uppskjutande eller
upplösande villkor intas. Ett sådant stöd ska förklaras vilande med stöd av JB 12.2, 1
punkten. JB 2:2 och 12:2.2 tillämpas inte på situationer av det här slaget. Detta innebär
för det första att en maximitid för villkorets giltighet inte stadgats i lagen. Inte heller någon
tidsfrist för väckande av talan inom vilken villkoret ska åberopas har stadgats. Av detta
följer att vilandeförklaring i dessa fall inte kan göras vid äventyr att lagfart beviljas
sökanden på tjänstens vägnar om villkoret inte åberopas inom en viss tid.
I vilandeförklaringsbeslutet uppmanas sökanden att inom tidsfristen tillställa en utredning
över att förvärvet blivit slutligt eller begära att ansökan lämnas vilande på nytt vid äventyr
att den annars avvisas.
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2.12.2.2. Rättshandling eller myndighetsbeslut utan rättskraft

Enligt JB 12:2.1, 2 punkten ska lagfartsansökan lämnas vilande om rättshandlingen eller
myndighetsbeslutet som förvärvet grundar sig på inte vunnit laga kraft. Bestämmelsen
gäller för det första sådana förvärv där den rättshandling eller förbindelse som ligger till
grund för förvärvet inbegriper en klandermöjlighet inom en viss tidsfrist för väckande av
talan. Sådana förvärv är framför allt avvittring, arvskifte och testamente.
Skyldigheten att söka lagfart på förvärv som grundar sig på avvittring, arvskifte och
testamente börjar och lagfart kan beviljas först när förvärvet vunnit laga kraft (JB 11:2).
Sådana rättshandlingar vinner laga kraft om de inte klandrats in om utsatt tid, om
klandertalan har avgjorts med laga kraft eller om parterna har avsagt sig sin klanderrätt.
Vid nämnda förvärv är det emellertid möjligt att söka lagfart redan direkt efter att
förvärvsgrunden har uppkommit. Om lagfart söks innan en avvittring, ett arvskifte eller ett
testamente vunnit laga kraft ska ansökan med stöd av JB 12:2.1, 2 punkten förklaras
vilande. Vilandeförklaring vid dessa förvärv, särskilt vid avtalsavvittring och -skifte samt
testamente, är emellertid problematisk. Avvittring och arvskifte som grundar sig på avtal
kan klandras endast utifrån ett formfel (ÄB 23:10.2 och ÄL 98 §) och en vilandeförklaring
rättar ett formfel i förvärvet (MK 13:1). Ett beslut om vilandeförklaring skulle också rätta ett
formfel i ett testamente (JB 13:1).
Iakttagandet av JB 12:2.1, 2 punkten leder inte till juridiskt icke önskade följer vad gäller
avtalsavvittringar, -skiften och testamenten som ännu inte vunnit laga kraft. Det öppnar
möjlighet för den som grundar sitt förvärv på en avtalsavvittring eller -arvskifte att få en
icke laga kraftvunnen rättshandling att genom beslut om vilandeförklaring vila och invänta
laga kraft. Vilandeförklaringen skulle eliminera orsaken till att ärendet lämnats vilande. En
testamentstagare kan återigen genom att söka lagfart förkorta den klandertid som
arvingarna har beträffande formfel.
På grund av det ovan sagda är det vid fastighetsfång som grundar sig på
avtalsavvittring, avtalsskifte och testamente motiverat att lämna lagfartsansökan
vilande endast i det fall att rättshandlingen är lagakraftvunnen. Vid dessa förvärv
bör ansökan förklaras vilande endast om det finns någon annan i JB 12:2 angiven
orsak till det förutom den att rättshandlingen inte är lagakraftvunnen. Om
rättshandlingen inte är lagakraftvunnen, ska sökanden uppmanas att komplettera
ansökan genom att – inom en lämplig tidsfrist efter klandertidens utgång vid
äventyr att ansökan annars avvisas – lämna in en utredning om att förvärvet har
laga kraft. På det här sättet kan man säkerställa att formfel i de aktuella
rättshandlingarna inte rättas genom beslut om vilandeförklaring (läs mer om
problematiken i Tapani Lohi, Muotovirheinen testamentti ja kiinteistösaannon
lainhuudatus, DL 6/2000, s. 936).
Om avvittringen eller arvskiftet förrättats av en domstolsutnämnd skiftesman har s.k.
skiftesdelägare rätt att klandra skiftet inom 6 månader från skiftet (ÄB 23:10,1 och
23:12,1). Klanderrätten gäller särskilt skiftets innehåll och endast undantagsvis dess form.
Att skiftet vunnit laga kraft visas antingen genom skiftesdelägarnas meddelanden om
godkännande eller av domstol utfärdat lagkraftsbevis. Om skiftet inte har vunnit laga kraft
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när lagfart söks lämnas ansökan vilande. Eftersom klanderrätten främst gäller skiftets
innehåll föreligger det ovan konstaterade problemet beträffande eventuella rättelser av
formfel inte i dessa fall.
När förvärvet grundar sig på ett myndighetsbeslut lämnas ansökan vilande om beslutet
inte har vunnit laga kraft då ansökan blir anhängig. När grunden är en fastighetsförrättning
där en ny fastighet bildats kan lagfart dock sökas först när förrättningen vunnit laga kraft.
Lagfart förutsätter att objektet antecknats i fastighetsregistret och att den fastighet som
bildats vid förrättningen antecknas i fastighetsregistret först när förrättningen vunnit laga
kraft.
2.12.2.3. Förköpstiden har inte löpt ut
I vissa köp har kommunen där fastigheten finns förköpsrätt. Tiden för att utöva denna rätt
är tre månader från den dag överlåtelsen upprättades eller köpebrevet rättades (se mer
detaljerad information nedan om frågor i anslutning till förköpsrätt). Om kommunen har
förköpsrätt vid fastighetsförvärvet för vilken lagfart söks och tiden för nyttjande av rätten
inte gått ut när lagfart söks lämnas ansökan vilande. Slutlig lagfart beviljas på tjänstens
vägnar när den reserverade tiden för rätten löpt ut och kommunen inte meddelat att den
vill nyttja rätten.
Om kommunen nyttjar förköpsrätten underrättar den inskrivningsmyndigheten inom
tidsfristen och en anteckning om detta görs i lagfarts- och inteckningsregistret. Kommunen
träder i den ursprungliga köparens ställe först när förköpsbeslutet har vunnit laga kraft.
Detta kan ibland ta mycket lång tid om alla besvärsinstanser i ärendet gås igenom. Den
ursprungliga köparen kan söka lagfart även om registret innehåller en anteckning om
nyttjande av förköpsrätt. Ansökan lämnas vilande och sökanden uppmanas att senast den
utsatta dagen tillställa en utredning om att hävningen av förköpsbeslutet vunnit laga kraft
eller begära att ansökan alltjämt lämnas vilande vid äventyr att den annars avvisas. Om
köparen avser överklaga förköpsbeslutet ska denne söka lagfart inom den stadgade
tidsfristen, 6 månader från undertecknandet av åtkomsthandlingen. Om förköpsbeslutet
annulleras kan överlåtelseskatten höjas för köparens del ifall lagfartsärendet inte
anhängiggjorts i tid.
Kommunens lagfartstid börjar först när förköpsbeslutet vinner laga kraft. Om kommunen
söker lagfart och tillställer en utredning om att förköpsbeslutet vunnit laga kraft ska den
ursprungliga köparens eventuellt anhängiga eller vilande ansökan avslås. Avslag får inte
ske utan att sökanden ges tillfälle att yttra sig i ärendet (JB 6:8.2). I allmänhet återtar
köparen sin ansökan och den behöver inte avslås.
2.12.2.4. Avsaknad av samtycke eller beslut som vilandeförklaringsgrund
Vilandeförklaring kommer i fråga också då makens samtycke behövs för förvärvet och det
ännu inte erhållits. Om fastigheten överlåtits av en intressebevakare på huvudmannens
vägnar behövs magistratens tillstånd för förvärvet. Tillstånd kan även sökas i efterhand,
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varvid ansökan lämnas vilande för att invänta utredningen. Då fastigheten överlåtits för
någon sammanslutnings räkning kan man behöva ett beslut om försäljning från ett
behörigt organ. Även detta är en vilandeförklaringsgrund om beslutet inte föreligger vid
tidpunkten för ansökan (se närmare om detta i avsnittet om sammanslutningsförvärv).
2.12.2.5. Fastighet förvärvad för ett under bildning varande bolags räkning

När fastigheten har förvärvats för ett under bildning varande bolags räkning och bolaget
ännu inte övertagit ansvaret för köpet då ansökan blir anhängig lämnas den vilande. En
absolut tidsfrist på 2 år gäller för det vilande ärendet inom vilken en utredning om
fastighetens övergång till det bildade bolaget ska tillställas. Om utredningen inte tillställs
beviljas lagfart på tjänstens vägnar till den s.k. förköpare som handlat för bolagets räkning
(JB 2:4 och 12:2, 2 mom.).
Förfarandet är oftast okomplicerat både vid vilandeförklaring och då det bildade bolaget
beviljas lagfart. Ibland förekommer dock tolkningsproblem. Handlande för ett under
bildning varande bolags räkning och inskrivningsförfarandet behandlas närmare också
nedan.
I allmänhet tillställs en utredning om att bolaget bildats och övertagit ansvaret innan
tidsfristen löper ut. Om ingen utredning inkommer tas det vilandeförklarade ärendet upp
för behandling på tjänstens vägnar när tidsfristen har löpt ut. Lagfart beviljas förköparen
direkt och denne behöver inte höras innan ärendet avgörs (i praktiken är det dock bra att
höra förköparen i förväg och säkerställa att ansvaret inte har övergått på bolaget inom den
utsatta tiden). Om det finns flera förköpare beviljas dessa lagfart på andelarna i enlighet
med åtkomsthandlingen, eller om andelarna inte angivits, på andelarna enligt huvudtal.
Till sökanden skickas ett bevis som expedition över det slutliga avgörandet i ärendet.
Expeditionen utgörs av en utskrift från inskrivningssystemet av vilken framgår att lagfart
beviljats förköparna.
Ibland tillställs en utredning om att bolaget bildats och övertagit ansvaret till
inskrivningsmyndigheten efter den tvååriga tidsfristen. Om ärendet inte hunnit
avgöras och ännu är vilande kan lagfart meddelas det grundade bolaget och inte
förköparna. Förutsättningen är dock att det under alla omständigheter har utretts
att bolaget övertagit ansvaret inom den tidsfrist på två år som stadgats i 2 kap. 4 §
jordabalken. Efter tidsfristen på två år kan ett aktiebolag som tagits upp i
handelsregistret inte längre vara ett bolag under bildning som av ses i nämnda
paragraf. Ett aktiebolag uppkommer vid registreringen, och där med har ansvaret
för köpet inte kunnat överföras på det inom tidsfristen på två år ifall bolaget inte
har registrerats under denna tid.
2.12.2.6. Utmätning eller säkringsåtgärd mot fastighet

Lagfartsansökan lämnas vilande om det innan överlåtelsen gjorts en anteckning i registret
om en utmätning eller säkringsåtgärd på fastigheten (som kvarstad eller tillfälligt
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skingringsförbud enligt tvångsmedelslagen). Lagfart kan beviljas om en utmätning eller
säkringsåtgärd sedermera återkallas. Om en rådighetsbegränsning senare leder till en
tvångsförsäljning av fastigheten ska den vilande lagfarten avslås. Innan dess ges
sökanden tillfälle att bli hörd (JB 6:8.2).
Utredningen
om
att
rådighetsbegränsningen
återkallats
kommer
till
inskrivningsmyndigheten direkt från utmätningsmyndigheterna. I vilandeförklaringen
konstateras att ärendet tas upp för behandling på inskrivningsmyndighetens eget initiativ
på den utsatta dagen. Om rådighetsbegränsningen då alltjämt visas i registret, ska ärendet
förklaras vilande på nytt (beaktandet av rådighetsbegränsningar i lagfartsförfarandet
behandlas närmare i avsnitten nedan).
2.12.2.7. Anvisning om att väcka talan som vilandeförklaringsgrund

Då inskrivningsärendet blivit stridigt på det sätt som beskrivs i avsnitt 1.9.3 ovan lämnas
ansökan vilande och den som har bevisbördan i ärendet ges anvisning om att väcka talan
för prövning av ärendet i en rättegång. I vilandeförklaringsbeslutet fastställs en tidsfrist
inom vilken talan ska väckas. Tidsfristen ska vara lagom med hänsyn till ärendets art. I de
flesta fall räcker det med två månader. Dessutom åläggs den som givits anvisningen att
inom tidsfristen till inskrivningsmyndigheten tillställa en utredning om att talan väckts inom
den fastställda tidsfristen. Som utredning kommer domstolens intyg om anhängiggörande
i fråga.
När utredningen om väckande av talan inkommit lämnas ärendet fortfarande vilande. Den
som fått anvisningen uppmanas nu att inom tidsfristen tillställa en utredning om ett
lagakraftvunnet avgörande eller begära att ärendet förblir vilande. Härvid används samma
äventyr som i det ursprungliga anvisningsbeslutet. Behandlingen av tvisten i olika
rättsinstanser kan ta flera år, så vilandeförklaringen förlängs efter behov.
2.12.2.8. Beviljad kungörelse som vilandeförklaringsgrund

Om sökanden beviljats en kungörelse för att erhålla lagfart publiceras lagfartsansökan
i Officiella tidningen. Talan om bättre rätt till fastigheten ska väckas och eventuella
yrkanden framföras inom sex månader från publiceringen. Ärendet lämnas vilande i något
över sex månader. Ärendet tas upp för behandling på inskrivningsmyndighetens eget
initiativ efter den utsatta dagen. Lagfart beviljas om inget hinder föreligger
(förutsättningarna för kungörelselagfart och förfarandet kring det behandlas närmare i
avsnitt 2.13).
2.12.2.9. Anhängig tvist om ägandet
Tvist om förvärvets giltighet eller en bättre rätt till fastigheten är alltid en
vilandeförklaringsgrund. Tvisten kan ha blivit anhängig till följd av anvisningsbeslutet eller
fristående. Tvisten kan ha varit anhängig redan innan lagfartsansökan blev anhängig.
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Domstolen ska utan dröjsmål underrätta inskrivningsmyndigheten om att tvisten om
ägandet blivit anhängig, varvid en anteckning om ärendet görs i lagfarts- och
inteckningsregistret som en anmärkning.

2.13. Kungörelselagfart
Om sökanden inte kan förete en fullständig utredning om förvärvets laglighet är
utgångspunkten att ansökan avvisas eller avslås. Trots en bristfällig utredning har
sökanden under vissa förutsättningar möjlighet att erhålla lagfart genom förfarandet för
hörande. Om detta föreskrivs i JB 12:3.
Också i förfarandet för hörande är det fråga om att söka lagfart på ett lagligt förvärv. Med
andra ord måste inskrivningsmyndigheten trots den bristfälliga utredningen i tillräcklig grad
bli övertygad om att sökanden är den lagliga ägaren. Om sökanden inte åberopar något
förvärv kommer kungörelse inte i fråga. Enbart besittning utan förvärvsgrund utgör inte en
kungörelsegrund. Likaså om en avslagsgrund upptäcks i det förvärv som sökanden
åberopar kan bristerna i ärendet inte åtgärdas genom en kungörelse, i stället ska ansökan
avslås.

2.13.1. Avskrift av åtkomsthandling som kungörelsegrund
Beviljande av kungörelselagfart kan för det första komma i fråga med stöd av JB 12:3, 1
punkten då sökanden inte kan förete åtkomsthandlingen i original eller en avskrift som
bestyrkts av inskrivningsmyndigheten eller ett offentligt köpvittne. Förutsättningen är att
sökanden på annat sätt kan göra sannolikt att denne har förvärvat fastigheten lagligt.
Sökanden ska med andra handlingar eller avskrifter som grund påvisa
åtkomsthandlingens innehåll och att den upprättats i den rätta formen.
Kungörelser för att erhålla lagfart på dessa grunder kommer oftast endast i fråga
när förvärvet är något annat än ett överlåtelseförvärv. För deras del återfinns
nämligen ett exemplar av överlåtelsehandlingen i arkivet hos köpvittnet, som
varaktigt ska förvara avskrifter av handlingar som denne bestyrkt. En avskrift som
köpvittnet givit från sitt arkiv och bestyrkt motsvarar överlåtelsehandlingen i
original. Av gamla överlåtelsehandlingar återfinns emellertid inte alltid ens
köpvittnets exemplar.

2.13.2. Tio års ägarbesittning som kungörelsegrund
Bestämmelser angående en annan situation då kungörelser kan beviljas finns i JB 12:3, 2
punkten. Enligt den kan kungörelse beviljas om sökanden visar att han eller hans
föregångare under de senaste tio åren har besuttit fastigheten som ägare och det inte
finns skäl att anta att någon annan har bättre rätt till den. Vid tillämpningen av detta lagrum
kan sökandens utredning om förvärvet vara mycket bristfällig. En typisk situation är t.ex.
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att sökanden inte kan förete någon åtkomsthandling, inte ens en avskrift. En bristfällig
förvärvsutredning kan gälla sökandens eget eller föregångares förvärv. Förvärvsutredning
kan ibland saknas för en lång åtkomstkedja, varvid förutsättningarna för kungörelse bör
bedömas separat för varje påstådd mellanfångst.
Även om utredningen om förvärvet i sig kan vara bristfällig ska sökanden dock
kunna åberopa förekomsten av ett förvärv. En framlagd tioårig ägarbesittning är
ett indicium på detta, men som ovan konstaterats, utgör besittning utan
förvärvsgrund inte någon kungörelsegrund. En utredning om förvärvet kan saknas,
men kungörelse förutsätter att det inte finns skäl att misstänka att förvärvet inte har
skett (se Jokela - Kartio - Ojanen, Maakaari, 2010, s. 301).
Se även högsta domstolens avgörande KKO 2013:4. I ett skiftesavtal hade
överenskommits att ett outbrutet område som varit i makarna A:s och B:s besittning
skulle avskiljas till dem från lägenheten X Skiftesavtalet hade undertecknats av alla
dem som då ägde lägenheten X. Av skiftesavtalet framgick att A:s farfar hade fått
äganderätt till det outbrutna området på grund av en borgensförbindelse som han
hade ingått. B:s och A:s bröstarvinge begärde sedermera kungörelse för att få
lagfart med stöd av skiftesavtalet angående det outbrutna området och
utredningen om ägarbesittningen till området. De uppgav att någon
åtkomsthandling angående A:s farfars äganderätt inte hade påträffats. Lägenhet
X hade innan lagfarten söktes övergått i C:s ägo. Avgörandet handlade om
förutsättningarna för beviljande av kungörelselagfart och om hörande av C, samt
på vilket sätt inskrivningsmyndigheten skulle verkställa hörandet av C.
Inskrivningsmyndigheten kan vid behov ge de delaktiga möjlighet att framlägga ett skriftligt
yttrande med anledning av ansökan eller de kan kallas personligen för att bli hörda.
Exempelvis om registeruppgifterna visar att någon annan än fångstmannen har lagfart,
och sökanden inte kan lägga fram en tillräcklig utredning om fångstmannens förvärv, ska
den som enligt registret har lagfart höras innan kungörelsen meddelas. Om den som ska
höras bestrider sökandens ägorätt, ska ärendet anvisas till prövning i rättegång JB 12:2.1,
6 punkten, och ansökan om kungörelselagfart förklaras vilande under den tid rättegången
pågår (se KKO 2002:92).
Sökandens eller föregångares ägarbesittning kan visas t.ex. genom intyg från
Skatteförvaltningen eller utdrag från befolkningsregistret. Sökanden kan t.ex. visa att han
har betalat fastighetsskatt för objektet i åtminstone tio år före inlämnandet av ansökan.
Ibland är officiella intyg inte tillgängliga, varvid en av sökanden fritt formulerad skriftlig
redogörelse om ägarbesittningen kan räcka.
Om en bristfällig förvärvsutredning gäller sökandens eget förvärv kan en
kungörelse inte beviljas innan denne besuttit fastigheten som ägare i minst tio år
efter sitt förvärv. Föregångares ägarbesittning kan då inte medräknas när tiden
beräknas. Om den bristfälliga förvärvsutredningen gäller sökandens föregångares
förvärv beaktas dennes och sökandens sammanräknade ägarbesittning.
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2.13.3. Beviljande av kungörelse när åtkomsthandlingen innehåller
formfel
Innan den nya jordabalken trädde i kraft ansåg man i inskrivningspraxisen att ett formfel i
åtkomsthandlingen inte nödvändigtvis hindrar meddelande av kungörelselagfart. Som
praktiskt stöd för detta kunde man bl.a. peka på högsta domstolens utslag från 1986 (KKO
1986 II 85). Utslaget är inte längre relevant i jordabalksystemet, där redan
vilandeförklaring av ansökan för att kunna göra kungörelsen rättar formfelen. Med
avseende på detta föreligger ett beslut från Åbo hovrätt 2005 (Turun HO 11.5.2005, S
05/5) där man ansåg att en kungörelselagfart inte kan beviljas om sökandens
åtkomsthandling innehåller ett formfel. Den ändrade ståndpunkten har motiverats med just
de ändringar som den nya jordabalken har medfört.
Angående detta fall, se också Jarmo Tuomisto, Kiinteistön luovutuksen muodolle
asetettavat vaatimukset ja kuulutuslainhuuto, Oikeustieto 5/2005 s. 5–9.
I praktiken gäller behovet av kungörelse ofta situationer där en åtkomsthandling
som i sig uppfyller formkraven av misstag utelämnar någon fastighet som enligt
sökanden också varit förvärvsobjekt. Det är ofta fråga om lägenhetshelheter och
mycket gamla förvärv. Även om fastigheten utelämnats från köpebrevet har den
dock övergått i köparens besittning tillsammans med de andra lägenheterna.
Kungörelseförfarandet kan alltjämt användas i dessa situationer om
förutsättningarna i övrigt uppfylls.

2.13.4. Förfarande vid beviljande av kungörelse för erhållande av
lagfart
När förutsättningarna uppfylls kan inskrivningsmyndigheten utfärda en kungörelse. Detta
innebär att upplysningar om ansökan publiceras i den officiella tidningen. I kungörelsen
uppmanas den som anser sig ha bättre rätt till fastigheten än sökanden att framföra sitt
yrkande till inskrivningsmyndigheten inom sex månader från att kungörelsen publicerades.
Vid publiceringen av kungörelsen iakttas förvaltningslagens (6.6.2003/434, FL)
bestämmelser om offentlig delgivning (FL 62 § och JB 12:3.2).
Kungörelsen ska också sättas upp på myndighetens anslagstavla, i praktiken på
anslagstavlan vid det av Lantmäteriverkets serviceställen som finns närmast fastigheten,
eller publiceras som sådan i en dagstidning där en person vars rätt kan beröras bäst kan
förväntas få kännedom om kungörelsen.
Dessutom ska sådana av inskrivningsmyndigheten kända delaktiga vars rättigheter kan
beröras av kungörelsen underrättas separat om kungörelsen (JB 12:3:2). Vid delgivningen
är det anledning att tillämpa en bevislig delgivning enligt FL 60 §, åtminstone för sådana
personer som inte hörts vid förfarandet och således inte uppgivit en processadress till
inskrivningsmyndigheten.
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Samtidigt som kungörelsen utfärdas lämnas lagfartsärendet vilande (JB 12:2.1; 6
punkten). Tidsfristen under vilken ärendet är vilande kan vara något över sex månader.
Ärendet tas upp för ny behandling på inskrivningsmyndighetens eget initiativ efter den
utsatta dagen. Om yrkanden inte framförs eller talan inte väcks inom den stadgade tiden
kan sökanden beviljas lagfart.
Kungörelsen binder inte den som avgör ärendet utan ansökan kan om så behövs avslås
även om ingen inom den stadgade tiden motsatt sig ansökan eller väckt talan. Ett sådant
förfarande är dock exceptionellt och inskrivningsmyndigheten har i allmänhet ingen orsak
att i det skedet ändra sitt avgörande. Om talan väcks lämnas ärendet vilande på nytt (JB
12:2.1; 7 punkten). Om talan inte väcks utan ett yrkande gällande fastigheten framförs till
inskrivningsmyndigheten bedöms påståendets betydelse från fall till fall. Ett alternativ som
då kommer i fråga, beroende på påståendets art, är att ge en anvisning om att ärendet
ska föras till prövning i rättegång.

2.14. Avslag på lagfartsansökan
Grunderna för avslag på lagfartsansökan uppräknas i JB 12:4. Enligt bestämmelsen ska
ansökan avslås om
- åtkomsthandlingen eller en kopia som har bestyrkts så som avses i 1 § inte har
företetts;
- åtkomsthandlingen inte är upprättad så som stadgas i lag;
- fastighetsöverlåtarens eller
fastigheten inte har utretts;

någon annan föregångares äganderätt till

- någon annan person, en sammanslutnings behöriga organ, eller en domstol
eller någon annan myndighet inte har gett sådant samtycke eller beslut som
behövs för sökandens förvärv;
- äganderätten till fastigheten återgår till överlåtaren på grund av ett upplösande
eller uppskjutande villkor i överlåtelseavtalet och beträffande detta företes en
dom eller ett avtal mellan parterna;
- fastigheten tillhör ett konkursbo och denna omständighet har antecknats i
lagfarts- och inteckningsregistret före förvärvet eller om
- sökandens förvärv annars inte är giltigt eller uppenbart inte blir bestående.
De avslagsgrunder som uppräknas i paragrafen visar i omvänd ordning vilka
omständigheter som undersöks vid lagfartsförfarandet. Till de omständigheter som ska
undersökas hör också alltid att utreda eventuella grunder för vilandeförklaring.
Avslagsgrunderna behandlas mer ingående i samband med de olika typerna av förvärv.
Listan över avslagsgrunder är dock inte uttömmande. Som framgår av punkt 7 ska
ansökan också alltid avslås då förvärvet annars inte är giltigt eller uppenbart inte blir
bestående. På grund av de varierande fallen kan lagen inte specifikt uppräkna alla grunder
som leder till avslag, utan inskrivningsmyndigheten måste från fall till fall bedöma
förutsättningarna för förvärvets laglighet, bl.a. utifrån bestämmelserna som gäller
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respektive förvärvstyp. Även bestämmelser om förvärvets beständighet i olika
tredjepartsförhållanden kan bli tillämpliga i inskrivningsförfarandet.
Avslag kommer i allmänhet i fråga först när ansökan inte kan åtgärdas genom
komplettering. En motsvarighet till komplettering är att sökanden ges tillfälle att åtgärda
en brist i förvärvsgrunden som annars medför avslag. Förhållandet mellan komplettering
och avslag behandlas i avsnitt 1.8.1.2. Avslag som avgörande behandlas i avsnitt 1.10.4.
En brist som inte åtgärdas och normalt medför att ansökan avslås ska dock alltid granskas
även utifrån kungörelsegrunderna. Innan ansökan avslås på tjänstens vägnar ska
inskrivningsmyndigheten bedöma om sökanden trots bristen skulle kunna beviljas
kungörelse för erhållande av lagfart. Vid behov ska sökanden ges ännu en möjlighet att
komplettera ansökan för att utreda förutsättningarna för en kungörelse.

2.15. Överlåtelseförvärv och s.k. övriga förvärv av fastigheter
I jordabalkssystemet är det viktigt att hålla isär överlåtelseförvärv och andra förvärv. Till
överlåtelseförvärv räknas fastighetsköp, byte, gåva, apport, upplösning av
samägandeförhållande dvs. skiftesavtal och övriga överlåtelser (JB 1:1).
I jordabalken har bestämmelserna om överlåtelser skrivits med utgångspunkt från köp (JB
2 kap.). Dessa bestämmelser, såsom formkraven i JB 2:1 för överlåtelser, gäller dock
enligt JB 4:1 och 4:2 i tillämpliga delar även byte och gåva. Enligt 3 § i samma kapitel
gäller de likaså alla andra fastighetsöverlåtelser, t.ex. överlåtelse av fastigheten som
apport mot aktier eller andra andelar i bolag samt avtal om delning av kvotägda fastigheter
mellan samägare (upplösning av samägandeförhållanden, dvs. skiftesavtal).
Förutom fastighetsöverlåtelser är bestämmelserna om överlåtelseförvärv tillämpliga vid
överlåtelser som gäller kvotdelar och outbrutna områden av fastigheter, flera fastigheters
samfällda områden eller outbrutna områden av sådana samt på överlåtelse av andelar av
samfällda områden (JB 1:2).
På andra än överlåtelseförvärv, som förvärv grundade på arv, testamente, avvittring och
inlösning, tillämpas däremot särskilda bestämmelser. Lagligheten av sådana förvärv och
t.ex. formkraven bedöms således enligt dessa bestämmelser och inte enligt jordabalken.

2.16. Formkrav på köp, byte och gåva samt annat överlåtelseförvärv
2.16.1. Krav på köpvittne
Överlåtelsehandlingen ska upprättas skriftligen och alla parter i överlåtelsen ska
underteckna det samtidigt i närvaro av ett offentligt köpvittne (JB 2:1). Även en tidigare
undertecknad överlåtelsehandling kan bestyrkas, men även då ska parterna vara på plats
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samtidigt. Som köpdatum betraktas dagen för bestyrkandet. Utöver ett ojävigt köpvittne
behövs inga andra vittnen.
Vid överlåtelser som görs i Lantmäteriverkets webbtjänst Fastighetsöverlåtelsetjänsten
behövs inget köpvittne. Överlåtelsen uppkommer i och med att vardera parten har godkänt
likalydande köpebrev (JB 9a:9.2).
När fastigheten sålts genom en i utsökningsbalken åsyftad auktion eller försäljning under
hand genom en utmätningsmans försorg behöver inte köpebrevet upprättas på det sätt
som stadgats i JB 2:1. Utmätningsmannen ger köpebrevet till köparen och det räcker med
att det undertecknats av utmätningsmannen (UB 5:84). Om köpet slutits som en i
utsökningsbalken åsyftad försäljning under hand gäller jordabalkens formkrav för
överlåtelsehandlingen (UB 5:77 och 5:79.2).

2.16.2. Minimivillkor i bestyrkta överlåtelsehandlingar
Enligt JB 2:1.2 ska följande framgå av överlåtelsehandlingen: överlåtelseavsikten,
vilken fastighet överlåtelsen gäller, överlåtaren och mottagaren av överlåtelsen
samt köpeskillingen och annat vederlag. Om ett uppskjutande eller upplösande
villkor enligt JB 2:2 intagits i överlåtelsen ska villkoret intas i den bestyrkta
överlåtelsehandlingen för att vara giltigt.
I praktiken införs alla överlåtelsevillkor i överlåtelsehandlingen. Det föreligger dock inga
hinder för att endast minimivillkoren för överlåtelsen intas i en bestyrkt överlåtelsehandling
och att övriga villkor avtalas separat. Övriga villkor kan då avtalas muntligen eller
skriftligen. Ett sådant separat avtal behöver inte fogas till lagfartsansökan. Om den finns
bland ansökningshandlingarna bör den dock gås igenom.
I praktiken har det visat sig att man i sådana separata avtal också kan ha avtalat
om sådant som borde tagits in i den bestyrka överlåtelsehandlingen. Exempelvis
med tanke på övervakning av överlåtelseskatten finns anledning att undersöka
avtalet, om ett sådant finns med bland handlingarna.
2.16.2.1. Överlåtelseavsikten

Med överlåtelseavsikt avses att överlåtaren ämnar överföra äganderätten till
överlåtelsemottagaren. Detta framgår i allmänhet tillräckligt väl av titeln i början av
överlåtelsehandlingen (t.ex. "Köpebrev" eller "Byte") eller åtminstone av handlingens
innehåll så, att inget yttrande om överlåtelseavsikten förutsätts. Felaktig benämning av
handlingen är inte heller något problem. I sista hand bestäms överlåtelsetypen enligt
avtalets innehåll och inte enligt hur parterna benämnt handlingen.
Överlåtelseavsikten förutsätter inte heller att överlåtelsehandlingen nämner tidpunkten då
äganderätten övergår. Äganderätten övergår samtidigt som överlåtelsen bestyrks, om inte
annat avtalats.
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2.16.2.2. Vilken fastighet överlåtelsen gäller

Fastigheten som är överlåtelseobjekt ska individualiseras noggrant. Det rekommenderas
att individualiseringen görs enligt fastighetsbeteckningen i fastighetsregistret. Så görs
också nästan alltid i praktiken. Det är emellertid inte fråga om ett formfel om
fastighetsbeteckningen inte anges i handlingen. När det är fråga om en lägenhet kan
individualiseringen också göras genom att man uppger kommunen där fastigheten är
belägen, byn, lägenhetens namn och registernummer. När det är fråga om en tomt kan
individualiseringen ske genom att man uppger stadsdelens namn eller nummer, kvarterets
nummer och tomtens nummer.
Individualiseringskravet gäller också kvotdelar och outbrutna områden. Om objektet är en
kvotdel ska den vara noggrant angiven i överlåtelsehandlingen. Objektet kan inte
specificeras efter upprättandet av överlåtelsehandlingen, t.ex. genom en lagfartsansökan.
Om det finns flera överlåtelsemottagare och deras andelar inte anges i
överlåtelsehandlingen anses alla ha erhållit en lika stor andel av fastigheten, dvs. andelar
enligt huvudtal. Om avsikten har varit en annan ska en rättelse göras genom att
överlåtelsehandlingen rättas, vilket köpvittnet bestyrker.
Om objektet är ett nytt outbrutet område av fastigheten ska området individualiseras
noggrant. Ofta används en kartbilaga i vilken gränserna för det outbrutna området inritas.
Dessutom kan och bör man vid behov ge en verbal förklaring av hur objektet definierats.
Att använda en kartbilaga är inte nödvändigt, dvs. överlåtelsehandlingen innehåller inget
formfel om det outbrutna området individualiseras endast verbalt.
Individualiseringen av det outbrutna området är inte tillräcklig om
överlåtelsehandlingen endast anger dess areal. Också dess läge på fastigheten
ska anges (jfr. KKO 1998:65; i en rättegång kan det ibland fastställas att ett formfel
inte föreligger trots en individualiseringsbrist, om objektet kan fastställas på basis
av parternas gemensamma avsikt och det företes bevis på detta; vid
inskrivningsförfarandet iakttas individualiseringskravet mer noggrant).
Om det är fråga om en vidareöverlåtelse av ett outbrutet område bör föremålet
individualiseras med beteckningen för det outbrutna området. Detta är dock inte
nödvändigt. Objektet kan individualiseras t.ex. genom att individualiserat hänvisa till
överlåtarens eget förvärv av det outbrutna området.
Exempelvis om lagfart söks på ett outbrutet område där det finns mellanfångster
utan lagfart från tiden före 1.1.1997 har man i allmänhet inte kunnat använda
beteckningar för outbrutna områden vid individualiseringen.
Då en individualisering av objektet krävs kan man emellertid inte hålla fast vid en absolut
hållning. Det söks fortfarande lagfart på mycket gamla förvärv där objektens namn och
registerbeteckningar kan vara inexakta. Olika slags skrivfel är också typiska. Om objektet
trots felet med säkerhet kan fastställas på basis av uppgifterna som finns i själva
överlåtelsehandlingen kan lagfart beviljas utan krav på att överlåtelsehandlingen ska
rättas.
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Gränsdragningen ska göras från fall till fall. Om överlåtelsehandlingen anger
lokaliseringskommun, by eller stadsdel, lägenhetens namn eller kvarter och
lägenhetens registernummer eller tomtens nummer, är småfel i dessa uppgifter
eller i fastighetsbeteckningen inget hinder för inskrivning. Om fastigheten däremot
individualiserats enbart genom lokaliseringskommun och gatuadress ska
objektuppgiften rättas.
Om individualiseringen av objektet inte uppfyller kraven på överlåtelsehandlingar ska
bristen åtgärdas genom en rättelse på överlåtelsehandlingen enligt formkraven i JB 2:1.
När rättelsen görs kan parter i överlåtelsen naturligtvis företrädas av bemyndigade ombud,
av vilka krävs individualiserade fullmakter.
2.16.2.3. Parter i överlåtelsen

Förutom parternas namn bör av överlåtelsehandlingen också framgå deras
personbeteckningar eller organisationsnummer samt adresser. Om sistnämnda uppgifter
saknas är detta emellertid inget formfel.
Om en part i överlåtelsen är ett dödsbo räcker det inte att parten individualiseras genom
att t.ex. hänvisa till "A:s dödsbo". Kravet att parten ska nämnas uppfylls endast genom att
dödsbodelägarna nämns i överlåtelsehandlingen. I praktiken har sådana fel förekommit
särskilt i stora dödsbon när utredningen över delägarna varit ofullständig. Då måste
överlåtelsehandlingen
kompletteras
på
inskrivningsmyndighetens
yrkande.
Samtidighetskravet kan inte heller lämnas oaktat, dvs. delägarna kan inte enskilt ge
"samtycke" till köpet i efterhand, och alla parter i överlåtelsen ska närvara när rättelsen
görs. Möjligheten att använda fullmakter förenklar förfarandet.
2.16.2.4. Köpeskilling och annat vederlag

Köpeskillingen ska uppges antingen som ett fast belopp eller annars så att beloppet kan
beräknas entydigt. Köpeskillingen utgörs av pengar eller en fordran i pengar. Det är fråga
om det sistnämnda när köparen övertar en del av säljarens skuld till en tredje part, köparen
helt eller delvis kvittar en fordran på säljaren mot fastigheten eller köparen överlåter en
fordran på en tredje part till säljaren mot fastigheten.
Vederlaget kan också utgöras av en annan fastighet, varvid det är fråga om ett byte.
Vederlaget vid ett byte kan också utgöras av lös egendom, t.ex. aktier eller en sytning som
gäller fastigheten. Utöver annan egendom används ofta mellangift som vederlag vid byte.
I praktiken måste kravet på individualisering av vederlaget ibland mildras.
Exempel: ett outbrutet område på ca 2 000 m2 säljs och priset anges enligt
kvadratmeter, t.ex. 50 euro/m2. Därtill konstateras att områdets slutliga storlek
bestäms vid en styckningsförrättning, varvid även den slutliga köpeskillingen
framgår. Enligt inskrivningspraxisen kan sådana villkor godkännas och lagfart
beviljas även om köpeskillingen i det skedet ännu inte kan beräknas entydigt. Om
den preliminära köpeskillingen är betydande till sitt belopp, är det anledning att
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informera Skatteförvaltningen om den beviljade lagfarten med tanke på
övervakningen av överlåtelseskatten i efterhand.

2.16.3. Köpvittnen
Om köpvittnen stadgas i lagen om köpvittnen (24.7.2009/573) och i statsrådets förordning
om köpvittnen (8.10.2009/734). Köpvittnen verkar på tjänstens vägnar eller enligt
förordnande. 1 § köpvittneslagen innehåller en förteckning över köpvittnen vars uppgift
grundar sig på tjänsteställningen. Lantmäteriverket kan på ansökan förordna någon annan
än en i 1 § avsedd person till köpvittne (2 §). Verksamma som köpvittnen utomlands är i
33 § lagen om konsulära tjänster (22.4.1999/498) åsyftade tjänstemän och anställda vid
beskickningar. Alla köpvittnen har hela landet som sitt verksamhetsområde.
Lantmäteriverket för ett köpvittnesregister i vilket alla köpvittnen antecknas oberoende av
om deras ställning grundar sig på en tjänst eller ett förordnande.
Köpvittnet antecknar sitt bestyrkande på överlåtelsehandlingen. Formen för bestyrkandet
har fastställts av Lantmäteriverket. I praktiken är formen i allmänhet färdigskriven på
överlåtelsehandlingen och köpvittnet bestyrker då överlåtelsen endast genom sin
underskrift. Samtidigt antecknar köpvittnet sin personliga köpvittnesbeteckning på
överlåtelsehandlingen. Detaljerade bestämmelser om köpvittnets uppgifter före
bestyrkandet av överlåtelsen, formen för bestyrkandet samt uppgifterna efter bestyrkandet
finns i lagen respektive förordningen om köpvittnen. Dessutom har Lantmäteriverket
utfärdat anvisningar för köpvittnen där nämnda skyldigheter behandlas.
Köpvittnet får inte bestyrka köpet om det finns grundad anledning att misstänka att
överlåtelsen inte är giltig (3.2 § lagen om köpvittnen). Den egentliga
laglighetsprövningen av förvärvet ankommer trots detta inskrivningsmyndigheten.
Köpvittnet kan dock i sin verksamhet upptäcka sådana ogiltighetsgrunder som inte
framgår
av
skriftliga
dokument
och
därmed
hamnar
utanför
inskrivningsmyndighetens granskningsmöjligheter.
Köpvittnet får inte bestyrka köpet om denne är jävig. Om jävsgrunderna bestäms i RB
17:43 (4 § lagen om köpvittnen). Om överlåtelsen bestyrkts av ett jävigt köpvittne belastas
överlåtelsen av ett formfel. Lagfart får inte meddelas ett sådant förvärv, utan överlåtelsen
ska bestyrkas på nytt genom ett ojävigt köpvittnes försorg. Parterna i överlåtelsen ska
närvara samtidigt vid det nya bestyrkandet av köpet.
4 § i lagen om köpvittnen har ändrats i och med 17.6.2015/753, som trädde i kraft
1.1.2016. Efter lagens ikraftträdande bestäms köpvittnets jävighet utifrån lagen om
jäv för vittnen vid rättshandlingar och förrättningar (12.6.2015/734).
Bestämmelserna i den nya lagen motsvarar i huvudsak RB 17:43 (se RP 46/2014
rd, s. 142).
Vid inskrivningsförfarandet utreds inte köpvittnets rättigheter om det inte finns någon
särskild orsak att göra detta, i princip litar man på köpvittnet och förordnandets giltighet.
På jävighet ska man reagera endast när sådan klart framgår av handlingarna.
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2.16.4. Tillämpade lagvalsregel på formkrav
Vilken lag som ska tillämpas på formkrav vid fastighetsöverlåtelse bestäms utifrån den s.k.
sakrätten. Enligt den bestäms formkraven av lagen i det land där fastigheten är belägen.
Regeln är absolut. Överlåtelse av en i Finland belägen fastighet ska alltid ske i den form
som stadgats i JB 2:1 oberoende av var överlåtelsen sker och vilka parterna är.
I vår lagstiftning finns inga uttryckliga lagvalsregler om detta, men ståndpunkten är
vedertagen och får numera också stöd av den s.k. Romkonventionen (artikel 9,
punkt 6 i konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, FördrS 30/1999).
Förutom formkraven bestäms parternas på överlåtelsen grundade rättigheter och
skyldigheter även i övrigt enligt lagen i det land där fastigheten är belägen. Bl.a. tillämpas
bestämmelser om uppskjutande och upplösande villkor, ogiltiga villkor, fel i köpet och
andra bestämmelser i jordabalken som påverkar säljarens och köparens ställning
oberoende av i vilket land och genom vems försorg en fastighet som är belägen i Finland
har överlåtits.

2.16.5. Konsekvenser av formfel i överlåtelsehandlingen
Om åtkomsthandlingen inte är upprättad som stadgas i lag ska lagfartsansökan avslås (JB
12:4.1, 2 punkten). Det är ganska ovanligt att lagfart söks på överlåtelseförvärv som helt
saknar bestyrkande av köpet. Mer vanligt är däremot att formfelet beror på att
minimivillkoren för köpet är bristfälligt angivna i överlåtelsehandlingen. Oftast är det fråga
om brister i individualiseringen av objektet. Om det finns flera parter i överlåtelsen (t.ex.
stora dödsbon) kan formfelet även bestå av en bristfällig individualisering av parterna (t.ex.
någon av dödsbodelägarna har inte uppgetts som säljare).
Avtalsparterna kan dock ha utgått från att det inte är fråga om ett överlåtelseförvärv
och att bestyrkandet av köpet därför inte intagits i överlåtelsehandlingen. Ibland
kan det vara tolkningsbart vilka förvärv som ska anses vara överlåtelseförvärv. Då
kan det uppstå situationer där inskrivningsmyndigheten avviker från sökandens
ståndpunkt och betraktar förvärvet som ett överlåtelseförvärv och i sista hand
måste avslå lagfartsansökan på den grunden att överlåtelsehandlingen helt saknar
ett bestyrkande.
Gränsdragningssituationer kan uppstå särskilt vid bolagsrättsliga förvärv samt
dödsboets interna och externa överföringar av egendom (se t.ex. KKO 2004:207
där jordabalkens formkrav inte ansågs vara tillämpliga då en efterlevande make
hade skänkt sin andel i ett dödsbo som endast hade fast egendom).
Utgångspunkten är att lagfartsansökan inte avslås direkt på grund av ett formfel utan
sökanden ges möjlighet att åtgärda formbristen. Om överlåtelsehandlingen innehåller ett
köpvittnes bestyrkande, men minimivillkoren är bristfälligt individualiserade beviljas lagfart
på grundval av en anhängig ansökan efter att bristen åtgärdats genom en rättelse av
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överlåtelsehandlingen som bestyrks av ett köpvittne och om handlingen i övrigt uppfyller
kraven i JB 2:1. Om ett bestyrkande helt saknas i överlåtelsehandlingen i ett fall där ett
sådant behövs, kan lagfart inte beviljas ens om bristen åtgärdas, om inte en ny ansökan
görs (eftersom den tidigare återtas). I annat fall skulle rättsverkningarna av lagfarten som
beviljats på förvärvet börja redan innan ett lagligt förvärv har skett.
Om ett formfel finns i en gammal mellanfångsthandling kan det vara svårt och t.o.m.
omöjligt för parterna att rätta felet. Då åtkomsthandlingen har ett formfel kommer i
allmänhet inte ens beviljande av kungörelselagfart i fråga. Så är det åtminstone då
överlåtelsehandlingen helt saknar ett bestyrkande. Om bristen gäller individualisering av
ett i sig behörigen bestyrkt överlåtelseobjekt (t.ex. någon fastighet saknas i
överlåtelsehandlingen av misstag), kan kungörelselagfart komma i fråga.
En beviljad eller vilandeförklarad lagfart rättar formfelet (JB 13:1). Bestämmelsen har
betydelse främst vid s.k. dolda formfel, som inskrivningsmyndigheten inte kunnat upptäcka
(t.ex. köpvittnets jäv). Inskrivningsmyndigheten ska undersöka förvärvet för vilket lagfart
söks även när det gäller formen och ingripa om formfel upptäcks.

2.17. Upplösande och uppskjutande villkor
Parterna i överlåtelsen kan i överlåtelsehandlingen som bestyrkts av köpvittnet ha avtalat
om att överlåtelsen får upplösas också på en annan än den i jordabalken stadgade
grunden eller att äganderätten till fastigheten överförs först efter tidpunkten för köpet (JB
2:2). Villkoret kan t.ex. vara betalning av köpeskillingen eller erhållande av bygglov.
Ett upplösande eller uppskjutande villkor ska avtalas gälla en bestämd tid, dock längst fem
år. Fastigheten återgår inte till överlåtaren av sig själv även om det avtalade villkoret
utlöses. En återgång måste avtalas genom ett i JB 2:1 åsyftat hävningsavtal (JB 2:5) eller
en dom som upphäver överlåtelsen måste sökas genom talan. Talan ska anhängiggöras
senast inom tre månader från utgången av villkorets giltighetstid (upplösande och
uppskjutande villkor samt vilandeförklaring av lagfartsansökning på basis av sådana
behandlas mer ingående ovan).

2.18. Ogiltiga villkor
Ogiltiga villkor för fastighetsöverlåtelser räknas upp i JB 2:11. Ett ogiltigt villkor
ogiltigförklarar inte överlåtelsen i övriga delar, endast det berörda villkoret lämnas oaktat.
Mottagaren beviljas lagfart på normalt sätt trots villkoret. Ogiltiga villkor avser i huvudsak
villkor som begränsar överlåtelsemottagarens kompetens. Eftersom dessa villkor inte är
bindande ens mellan parterna inskrivs de inte i lagfarts- och inteckningsregistret som
rådighetsbegränsningar (jfr JB 12:5).
Ett undantag är dock villkor enligt vilka köparen inte utan säljarens samtycke får överlåta
fastigheten vidare obebyggd eller för ett högre pris än den fastställda köpeskillingen. För
att villkoret ska vara bindande krävs att det intagits i ett köpebrev som bestyrks av ett
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köpvittne och gäller i längst fem år fr.o.m. tidpunkten för köpet (JB 2:11.2). Ett sådant
begränsande villkor ska inskrivas i lagfarts- och inteckningsregistret som en begränsning
av förfoganderätten i enlighet med JB 12:5.
Ett förbjudet villkor kan vara så väsentligt för den andra parten (främst för
överlåtaren) med avseende på hela avtalet att det ogiltiga villkoret kan göra hela
överlåtelsen ogiltig. En sådan omständighet utreds inte på tjänstens vägnar vid
inskrivningsförfarandet.
JB 2:11 gäller också byten, gåvor och andra överlåtelser. När ett villkor intagits i
ett gåvobrev kan det dock utgöra en s.k. ändamålsbestämmelse, som berättigar
givaren att kräva hävning av gåvan om villkoret bryts (JB 4:2.2). Detta påverkar
dock inte inskrivningsförfarandet.

2.19. Fullmakt för överlåtelse
Överlåtarens fullmakt ska vara skriftlig. Överlåtaren ska underteckna fullmakten och av
den ska ombudets namn och fastigheten som överlåts framgå (JB 2:3). Vittnen krävs inte.
Om fullmakten anger minimivillkor för köpet, t.ex. en lägsta köpeskilling ska man övervaka
att detta följs i inskrivningsförfarandet.
Överlåtelsemottagarens fullmakt kan också vara muntlig. I allmänhet är dock även
överlåtelsemottagarens fullmakt skriftlig. Då ska fullmakten fogas till ansökan.
Eftersom en fullmakt inte är en del av överlåtelsehandling, behöver den inte bifogas
lagfartsansökan i original.

2.20. Ändring av överlåtelsehandlingen och hävning av överlåtelsen
genom avtal
2.20.1. Ändring av överlåtelsehandlingen
När överlåtelsehandlingen ändras i efterhand i fråga om sådana omständigheter som
avser ovan nämnda minimivillkor för ett bestyrkt köpebrev ska formbestämmelsen i JB 2:1
iakttas när ändringarna görs. Ändringen ska vara bestyrkt av ett köpvittne, och alla parter
i överlåtelsen, både säljaren och köparen, antingen i egen person eller tillbörligt företrädd,
ska närvara samtidigt då den handling som ändringen gäller undertecknas.
Ändringshandlingen kan bestyrkas av ett annat köpvittne än vittnet som bestyrkte
överlåtelsehandlingen som ska ändras. Det är dock tillrådligt att samma köpvittne
också bestyrker ändringshandlingen, varvid köpvittnets arkiv förblir komplett i detta
hänseende.
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Ändringarna kan gälla överlåtelsehandlingens uppgifter om objektet, parterna i
överlåtelsen eller vederlaget. När uppgifter om objektet eller parterna ändras ska man
särskilt beakta uppdelningen av fall i sådana där det är fråga om rättelse av s.k. oavsiktliga
fel och sådana där det är fråga om en ändring som grundar sig på att parterna efter att
överlåtelsen bestyrkts kommit på andra tankar. I det senare fallet ska ändringen anses
som en ny överlåtelse, varvid vissa frågor uppkommer, i synnerhet kring
överlåtelsebeskattningen.
Uppgifter om objekt kan t.ex. ändras så att till de överlåtna objekten läggs en
fastighet som av misstag utelämnats från den tidigare överlåtelsehandlingen, men
där avsikten var att den skulle överlåtas samtidigt. Då ändras i allmänhet inte
vederlaget utan man konstaterar att objektet omfattas av det vederlag som avtalats
tidigare. Om vederlaget höjs vid ändringen pekar detta på att det är fråga om en
helt ny överlåtelse av det införda objektet. Om ett objekt har bytts mot en annan
fastighet kan det vara fråga om ett skattepliktigt fastighetsbyte. Om
överlåtelsemottagarnas ägarandelar ändras i efterhand eller om nya mottagare
läggs till överlåtelsemottagarna eller mottagare byts ut kan det i verkligheten vara
fråga om en ny skattepliktig överlåtelse. I en sådan situation ska sökanden i regel
till inskrivningsmyndigheten lämna in Skatteförvaltningens utlåtande om
överlåtelseskattens belopp för att visa om ändringen de facto handlat om rättelse
av ett oavsiktligt fel eller om rättelse av ångerbaserad rättelse som mottagaren av
överlåtelsen ska betala överlåtelseskatt på.
Om ändringen gäller minimikraven för en sådan överlåtelse för vilken lagfart redan sökts
eller beviljats, utgör överlåtelsehandlingen en ny grund för lagfart. En anhängig eller
beviljad lagfart ska inte rättas på grundval av en ändring i överlåtelsehandlingen, inte ens
då det är uppenbart att ändringen gäller rättelse av ett oavsiktligt fel.
Om ändringen inskrivs som ett rättelseärende (t.ex. i JB 8:1 åsyftade) genom att
den lagfarten ändras skulle detta innebära att den ändrade omständigheten
inskrivs retroaktivt, dvs. innan den bestyrkts. Det är också tveksamt om
bestämmelserna i 8 kap. JB om rättelser överhuvudtaget avser sådana situationer.
Om ändringen gäller andra villkor än minimivillkor för överlåtelsen behöver den inte göras
i den form som anges i JB 2:1 ens då villkoret som ändras intagits i det bestyrkta
köpebrevet. På grundval av en sådan ändring behöver inte lagfart sökas, men ägaren
erhåller ett förtydligande av lagfart för förtydligande av dennes rättsliga ställning (JB 11:6).
Vederlaget ska avtalas i en överlåtelsehandling som bestyrks av ett köpvittne, men
i praktiken sluts avtal om prisnedsättning utan bestyrkande. Detta har godtagits i
inskrivningspraxisen och t.ex. då lagfart söks har man godtagit att
överlåtelseskatten betalats på det nedsatta priset trots att detta avtalats utan ett
köpvittne. En höjning av köpeskillingen ska alltid avtalas i en handling som
bestyrks av ett köpvittne (se även JB 2:1.3).

2.20.2. Hävning av överlåtelsen genom avtal
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Parterna i överlåtelsen kan häva överlåtelsen frivilligt genom att sluta ett hävningsavtal.
Hävningssituationerna kan indelas i åtminstone fyra grupper efter deras grunder: 1)
hävning av en villkorlig överlåtelse med ett villkor som grund, 2) hävning av en överlåtelse
på grund av ett fel på objektet eller något annat avtalsbrott, 3) hävning av överlåtelse på
grund av en ogiltighetsgrund som belastar avtalet, och 4) helt frivillig hävning av en
överlåtelse, dvs. utan att någon av de ovan nämnda grunderna föreligger. I alla dessa
situationer ska hävningsavtalet upprättas enligt formbestämmelsen i JB 2:1 (JB 2:5).
Då en villkorlig överlåtelse hävs med villkoret som grund inom den stadgade tiden för
väckande av talan behöver överlåtaren, den till vilken fastigheten återgår, inte söka ny
lagfart. Om köparens eller någon annan överlåtelsemottagares lagfartsansökan lämnats
vilande ska den avslås om en utredning om hävningsavtalet företes. Sökanden ska dock
höras innan avslaget. Denne återtar ofta sin ansökan och då behövs inget avslag.
När en överlåtelse hävs genom avtal och den grundar sig på 2)–4) uppstår alltid en
skyldighet för överlåtaren, den som återfår fastigheten, att söka lagfart. Detta gäller även
hävning av en villkorlig överlåtelse om den hävs på någon annan grund än villkoret.
Ägaren, till vilken fastigheten återgått, ska i dessa situationer söka ny lagfart med
hävningsavtalet som grund även om lagfart ännu inte sökts på grundval av den upphävda
överlåtelsen (dvs. den ägare som återfått fastigheten har den sista giltiga lagfarten enligt
lagfarts- och inteckningsregistret). Hävningsavtalet utgör ett nytt förvärv för vilket lagfart
ska sökas och den upphävda överlåtelsen är ett mellanfång som ska utredas i samband
med detta.
När lagfart söks på grundval av hävningsavtalet utreds förvärvets laglighet på normalt sätt.
Vid utredningen av hävningsavtalets laglighet undersöks bl.a. om formkraven uppfylls,
behovet av samtycken samt avtalsparternas behörighet och befogenhet, precis som
vanligt vid lagfartsärenden. En viktig fråga är också utredningen av huruvida
överlåtelseskatt ska betalas på hävningsavtalet (se 40.2 § i lagen om överlåtelseskatt,
29.11.1996/931). Denna fråga avgörs av Skatteförvaltningen och innan lagfart beviljas ska
sökanden lämna in Skatteförvaltningens utlåtande i ärendet och en eventuell utredning
om betalningen av skatten enligt utlåtandet. Utlåtandet ersätts också av
Skatteförvaltningens eventuella beslut om återbetalning av överlåtelseskatt i fråga om
överlåtelseskatten på den hävda överlåtelsen.
För närmare upplysningar i frågor kring hävning av överlåtelser, se t.ex. Juhani
Mähönen, Kiinteistön luovutuksen purkautuminen, LM 3/2005 s. 400–425).
Avseende frågor kring överlåtelseskatt vid hävningsavtal, se Pertti Puronen,
Kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purku tai kauppahinnan alentaminen ja
varainsiirtoverotus, Verotus 2000 s. 44.
Hävning av ett förvärv av ett outbrutet område och dess återgång till moderfastighetens
ägare behandlas nedan i avsnitt 2.23.5. Situationer då fastigheten återgår till överlåtaren
genom dom behandlas i avsnitt 6.14.

2.21. Frågor som uppkommer vid samägande
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2.21.1. Samägande är samägande i vissa andelar
Då flera äger en fastighet gemensamt tillämpas på deras inbördes förhållande lagen om
vissa samäganderättsförhållanden (25.4.1958/180, SamÄgL 1 §). Enligt lagen är ägandet
samägande i vissa andelar (2 §).
Så kallat oskiftat samägande förekommer endast i oskiftade dödsbon, öppna bolag
och på grundval av giftorätt i gamla äktenskap (äktenskap ingångna före 1.1.1930).
Vardera ägaren har en kvotdel av fastigheten och andelarna anses vara lika stora, om
inget annat framgår. Då förvärvsgrunden är ett överlåtelseförvärv bestäms andelens
storlek i inskrivningsförfarandet alltid enligt en överlåtelsehandling som bestyrkts av ett
köpvittne. Om överlåtelsen har flera mottagare är deras andel av fastigheten lika stor, om
överlåtelsehandlingen inte uttryckligen anger att andelarna fördelas enligt någon annan
kvot.
I inskrivningsförfarandet kan parterna inte åberopa fritt formulerade avtal, olika
finansiella insatser eller inbördes avsikter och yrka att inskrivningen bör ske på
grundval av dem i andelar som avviker från överlåtelsehandlingen. Andelarna
fastställs enligt överlåtelsehandlingen och om inget annat framgår av den är
andelarna lika stora. Även lagfart meddelas på kvotdelar enligt
överlåtelsehandlingen, eller om dessa inte angivits, på andelar enligt huvudtal. (se
InskrRegF 5.3 §).
Undantag från detta utgör endast oskiftade dödsbon. Då den avlidne haft lagfart
på fastigheten meddelas gemensam lagfart till det oskiftade dödsboets delägare
som ett förtydligande av lagfart (JB 11:6.1). Ett oskiftat dödsbo kan också köpa
fastigheten, varvid dödsbodelägarna ges gemensam lagfart (ej förtydligande av
lagfart) på grundval av förvärvet.
Samägande i andelar har varit utgångspunkten åtminstone sedan SamÄgL gavs
(om tillämpning av lagens principer på samäganderättsförhållanden som uppstått
innan lagen gavs, se Juhani Kyläkallio, Määräosainen yhteisomistus, Suomen
Lakimiesliiton kustannus, 1965, s. 53). Trots detta har många lagfarter innan
jordabalken trädde i kraft meddelats som gemensam lagfart när flera parter
gemensamt erhållit en fastighet. Trots den gemensamma lagfarten var deras
ägande ett samägande i andelar.
Om någon av dem som erhållit gemensam lagfart överlåter sin andel av fastigheten ska
övriga som erhållit gemensam lagfart höras när lagfart söks på andelen. Detta
förfaringssätt tillämpas även om överlåtelsen gäller en andel enligt överlåtarens huvudtal
och inskrivningsmyndigheten företes en överlåtelsehandling som legat till grund för den
gemensamma lagfarten och som inte anger hur andelarna fördelas (se KKO 2007:47).

2.21.2. Förfogande över kvotdel och samägd fastighet
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En samägare får fritt förfoga över sin andel, t.ex. överlåta den vidare (3 § SamÄgL). När
lagfart beviljats samägaren direkt på kvotdelen som denne äger, det är m.a.o. inte fråga
om en gemensam lagfart, uppstår inte heller en sådan oklarhet om andelens storlek.
Ägaren av kvotdelen kan överlåta hela eller en del av den.
Då överlåtelsen gäller fastigheten i sin helhet krävs att alla samägare är överlåtare
(SamÄgL 4 §). Ägaren av kvotdelen kan inte heller ensam överlåta någon områdesmässig
del (outbrutet område) av fastigheten. Han kan inte ens överlåta en andel som motsvarar
kvotdelen av någon områdesmässigt bestämd del av fastigheten, dvs. ett outbrutet
område.
Överlåtelsen kan få rättsverkningar i förhållandet mellan parterna. Om fastigheten
senare delas och det område som samägaren överlåtit kommer att ingå i hans
andel blir överlåtelsen giltig. Lagfart kan emellertid inte beviljas på en sådan
överlåtelse och ärendet kan inte ens lämnas vilande innan överlåtelsen på ovan
nämnda sätt blir bestående efter en delning.

2.21.3. Upplösning av samägandeförhållande
Ägarna kan upplösa ett samägandeförhållande genom att upprätta ett avtal om detta (s.k.
skiftesavtal). Avtalet ska upprättas enligt formkraven i JB 2:1. I avtalet anvisas vardera
samägaren ett visst område på fastigheten som exklusivt ägande. Ofta avtalas att en eller
vissa samägare får ett outbrutet område av fastigheten och att stamlägenheten lämnas till
en ägare. Var och en ska söka lagfart på delen som de får. Då lagfart meddelas på det
outbrutna område som erhållits vid delningen blir en styckning av området anhängig.
Upplösningen av samägandeförhållandet kan också vara partiell. Ett visst område
av fastigheten kan anvisas till en eller flera delägare samtidigt som fastigheten i
övriga delar förblir i gemensam ägo. Delägarnas inbördes ägarandelar kan ändras
i samband med detta. Ett samägandeförhållande kan upplåtas på ett delat område,
t.ex. ett visst outbrutet område anvisas till två samägare gemensamt samtidigt som
resten av fastigheten lämnas i en tredje ägares exklusiva ägo.
Ett skiftesavtal möjliggör att av det område som var och en fått bildas en självständig
fastighet genom styckning. En samägd fastighet kan under vissa förutsättningar också
delas genom klyvning. Då delas den vid fastighetsbildningsprocessen så att varje delägare
får ett område motsvarande sin andel av fastigheten. För var och en bildas därmed en
egen fastighet och beslutet om vilken andel var och en får fattas vid förrättningen. Då de
genom klyvning bildade fastigheterna antecknats i fastighetsregistret överför
inskrivningsmyndigheten på tjänstens vägnar de lagfarter som beviljats på kvotdelen att
gälla de därav bildade fastigheterna. Överföringen av lagfarter sker numera främst genom
en s.k. automatiserad satskörning.
Ett tredje sätt att upplösa samägandet är att domstolen bestämmer att den samägda
fastigheten ska säljas för att upplösa samägandeförhållandet. Någon av samägarna kan
söka ett sådant förordnande av domstol eller det kan ges om något annat sätt inte kommer
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i fråga för att avskilja andelen från fastigheten (angående förutsättningarna, se SamÄgL 9
§). I beslutet förordnas vanligtvis en god man som handhar fastighetsförsäljningen. I
beslutet kan också ett lägsta försäljningspris fastställas. På överlåtelsen tillämpas
formkraven i JB 2:1, men för överlåtarens del räcker det att en god man undertecknar
köpebrevet. Även en av samägarna kan vara köpare och detta händer också ofta.
Då lagfart söks på grundval av en sådan överlåtelse ska en kopia av domstolens
förordnande om försäljning och av utredningen om att det vunnit laga kraft fogas till
ansökan. Man ska särskilt kontrollera att försäljningen har skett inom den lagstadgade
tiden, dvs. inom ett år från det att förordnandet om försäljning vunnit laga kraft (närmare
om detta, se SamÄgL 10–12 §). Om försäljningen inte skett inom den utsatta tiden, ska
ansökan om lagfart avslås (JB 12:4.1, 7 punkten). Innan ansökan avslås ska sökanden
ges tillfälle att bli hörd (JB 6:8.2).

2.22. Försäljningssätt enligt utsökningsbalken
När överlåtelsen skett genom utsökningsmyndighetens försorg som en i utsökningsbalken
åsyftad försäljning tillämpas inte jordabalkens bestämmelser om överlåtelser på det.
Sådana överlåtelser regleras enligt bestämmelserna i utsökningsbalken (5 kap. UB).
Försäljningssätt som åsyftas i utsökningsbalken och som kommer i fråga här är auktion
och försäljning under hand (UB 5:1.1 samt 5:76 och 5:79.1). I bägge fallen utfärdar
utmätningsmannen ett köpebrev till köparen när försäljningen har vunnit laga kraft (UB
5:84). Utmätningsmannen undertecknar köpebrevet, vilket räcker, m.a.o. behövs inget
bestyrkande.
Utmätningsmannen kan i stället för en offentlig auktion eller ovan åsyftad försäljning under
hand ge hela uppdraget att sälja fastigheten till en utomstående, en panthavare eller
gäldenären. Bestämmelser om en sådan s.k. annan försäljning under hand finns i 5 UB
5:77 §. På en sådan överlåtelse tillämpas bestämmelserna i jordabalken, men
köpeskillingen ska redovisas till utsökningsmannen (UB 5:79.2). En överlåtelsehandling i
enlighet med jordabalken upprättas med iakttagande av formkraven i JB 2:1. Lagfartstiden
och undersökningen av förvärvets laglighet bestäms enligt de generella bestämmelserna.

2.23. Outbrutet område som lagfartsobjekt
2.23.1. Allmänt
När lagfart söks på ett outbrutet område tillämpas bestämmelserna om fastigheter.
Mottagaren har alltså rätt att få lagfart och skyldighet att söka lagfart inom den allmänna
lagfartstiden. Lagfart ska sökas oberoende av om det outbrutna området kan avskiljas till
en självständig lägenhet eller om en tomt kan bildas av det.
Om en tidigare lagfartsinnehavare har förbehållit sig ett outbrutet område när fastigheten
överläts, överförs dennes lagfartsuppgifter på tjänstens vägnar (förtydligande av lagfart)
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på beteckningen för det outbrutna området när lagfart meddelas på fastighetsförvärvet
(InskrRegF 24.1 §).
Om en avliden person har lagfart på moderlägenheten och personens dödsbo har
sålt fastigheten men behållit ett outbrutet område av lägenheten, meddelas det
oskiftade dödsboet på tjänstens vägnar förtydligande av lagfart på det outbrutna
området. I förtydligandet av lagfart görs en anteckning om att uppgifterna om
delägarna i dödsboet är de som gäller vid tidpunkten för överlåtelsen av
moderfastigheten.
När inskrivningsmyndigheten beviljar lagfarten undersöker den aldrig om det outbrutna
området är styckningsbart och inte heller andra omständigheter som kan påverka det
outbrutna områdets användningsändamål. Lagfarten förblir i kraft även om någon
delningsbegränsning enligt
fastighetsbildningslagen (12.4.1995/554) skulle hindra fastighetsbildning eller bildande av
en byggbar lägenhet av det outbrutna området.
Lagfart beviljas och som objekt inskrivs det outbrutna området med hjälp av beteckningen
för det outbrutna området, vilken ges av Lantmäteriverket eller den kommun som för
fastighetsregistret. Om det outbrutna området när lagfartsansökan anhängiggörs inte ännu
har fått någon beteckning, begärs en sådan i allmänhet från Lantmäteriverket RETIprocess. Beteckningen behöver begäras av kommunen främst då det outbrutna område
som överlåtits finns på en tomt inom ett detaljplaneområde eller allmänt område (5 §
fastighetsregisterlagen 16.5.1985/392, FRL) och 8 § fastighetsregisterförordningen
5.12.1996/970, FRF). Trots att en beteckning för det outbrutna området saknas anses
lagfartsärendet bli anhängigt och en anteckning om det ska under alla omständigheter
göras samma dag i lagfarts- och inteckningsregistret. Anteckningen görs vid
moderfastigheten och överförs sedan invid beteckningen för det outbrutna området när
beteckningen erhållits (se också 5.2 § InskrRegF).
När en beteckning för ett outbrutet område begärs framgår det ibland att i stället för
ett outbrutet område är förvärvsobjektet hela den resterande delen av lägenheten
och inte ett outbrutet område. Då tilldelas det outbrutna området ingen beteckning
utan parterna i överlåtelsen uppmanas rätta åtkomsthandlingen vad gäller objektet
så att ansökan gäller hela lägenheten och inte ett outbrutet område därav. Rättelsen
av åtkomsthandlingen ska göras enligt de formbestämmelser som gäller den
berörda förvärvstypen.
Då lagfart har beviljats för det outbrutna området påbörjas bildandet av en självständig
fastighet. Om fastighetsbildningen är en uppgift för Lantmäteriverket som är
inskrivningsmyndighet blir styckningen anhängig samtidigt som lagfart beviljas (22.2 §
fastighetsbildningslagen). Om det outbrutna området ligger i ett sådant område för vilket
kommunen har ansvar att föra fastighetsregistret blir styckningsförrättningen anhängig när
inskrivningsmyndighetens meddelande om att lagfart meddelats på det outbrutna området
har anlänt till kommunens fastighetsregistermyndighet. Dessa fall avser bildande av tomt
eller allmänt område av ett outbrutet område på ett detaljplaneområde. Ett meddelande
om beviljad lagfart på det outbrutna området skickas till Lantmäteriverkets PETO-process
eller kommunens inskrivningsmyndighet direkt från inskrivningssystemet (KIRRE).
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När det outbrutna området styckats till en självständig fastighet hänförs den fastställda
lagfarten till den avstyckade fastigheten (JB 11:7.1). Förfarandet är i stor utsträckning
automatiserat, men i vissa fall hänförs lagfarten manuellt. I bägge fallen är det fråga om
ett förtydligande av lagfart på tjänstens vägnar och inte en ny lagfart. Lagfartens
rättsverkningar börjar då lagfart meddelas på det outbrutna området.
En lagfart som meddelats på det outbrutna området hänförs till den avstyckade fastigheten
även om ingen ny fastighet bildas av hela det outbrutna området. Då förblir det outbrutna
området i registret och den lagfart som meddelats på det förblir också i kraft.
När styckning förrättas händer det ibland att det outbrutna området som ska
styckas motsvarar hela det resterande området på moderfastigheten. Då fortsätter
man
inte
styckningsförrättningen.
Förrättningsingenjören
underrättar
inskrivningsmyndigheten om saken och på grundval av detta överför myndigheten
lagfarten på det outbrutna området till moderfastigheten genom att meddela ett
förtydligande av lagfart. Om inteckningar fastställts i det outbrutna området ska
också dessa regleras. Detta kräver medverkan av panthavarna och att pantbreven
tillställs inskrivningsmyndigheten. Det outbrutna området kan antecknas som
upphört och avföras från fastighetsregistret först när lagfarten överförts på
moderfastigheten och det outbrutna området har befriats från inteckningar.

2.23.2. Felaktig beteckning för outbrutet område
Om lagfart meddelats på en felaktig beteckning för outbrutet område ska man alltid sträva
efter att rätta felet. Felet kan t.ex. ha uppstått genom att överlåtelsehandlingen oavsiktligt
anger en annan av fastighetsägarens fastigheter som den på vilken det outbrutna området
ligger. Om misstaget inte upptäcktes när beteckningen för det outbrutna området
registrerades har även lagfarten meddelats på fel objekt.
Ett sådant misstag upptäcks i allmänhet senast vid styckningsförrättningen, men parterna
kan upptäcka det redan innan styckningen börjar. Oberoende av i vilket skede felet
upptäcks ska förfarandet enligt 8 kap. jordabalken iakttas när lagfarten rättas (se närmare
upplysningar i avsnitt 1.16 ovan). Oftast är det fråga om ett sakfel, avgörandet har m.a.o.
grundats på en uppenbart bristfällig utredning. Ansvaret för utredningens bristfällighet
ligger dock i dessa fall framför allt hos parterna i överlåtelsen och inte hos
inskrivningsmyndigheten.
Rättelse av felet förutsätter att åtkomsthandlingen preciseras vad gäller objektet.
Preciseringen ska göras med iakttagande av formkraven (t.ex. JB 12:1). Med stöd av den
rättade åtkomsthandlingen ges en ny beteckning för det outbrutna området, till vilken den
tidigare meddelade lagfarten hänförs. Om inteckningar har fastställts vid den felaktiga
beteckningen för det outbrutna området ska också dessa regleras. Som tidigare
konstaterats ska förfarandet för rättelse av sakfel iakttas vid rättelsen inklusive hörande
och behov av samtycke.
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När beteckningar för outbrutet område tilldelas upptäcks då och då att ett outbrutet område
som individualiserats i en kartbilaga till överlåtelsehandlingen delvis är beläget på området
för en annan av säljarens fastigheter än den som nämns i handlingen. Då ges en
uppmaning om att rätta överlåtelsehandlingen så att den andra fastigheten anges i
överlåtelsehandlingen. Därefter meddelas lagfart på bägge de outbrutna områdena och
inga senare rättelseåtgärder behövs.

2.23.3. Överlåtelse av tillskottsområde
Efter att lagfart meddelats kan det uppstå behov hos parterna i överlåtelsen att överlåta
ett tillskottsområde. Exempelvis kan det ha varit avsikten att bilda en planenlig tomt av det
outbrutna område som överlåtits. Efter lagfarten på det outbrutna området upptäcks att till
tomten hör också ett område som ligger på en annan lägenhet som säljaren äger. Då
preciserar parterna ofta överlåtelsehandlingen genom att också ange ett outbrutet område
av den andra lägenheten som överlåtelseobjekt. Ett separat vederlag för detta
tillskottsområde uppbärs vanligtvis inte eftersom avsikten redan från början varit att
överlåta hela området för en planenligt tomt till köparen. Preciseringen av
överlåtelsehandlingen ska göras med iakttagande av formbestämmelserna som tillämpas
på överlåtelsen. Tillskottsområdet ges en egen beteckning för outbrutet område och en
separat lagfart ska sökas på det.
Tillskottsområdet kan också överlåtas under styckningsförrättningen. Det kanske är först i
det skedet som man upptäcker behovet av ett tillskottsområde. Preciseringen ska också
nu göras enligt vid var tid tillämpliga formbestämmelser. Exempelvis om det är fråga om
ett i jordabalken åsyftat överlåtelseförvärv (som köp, byte eller gåva) ska formkraven enligt
bestämmelserna i JB 2:1 iakttas vid preciseringen av överlåtelsehandlingen. Styckningen
av tillskottsområdet kan förrättas utan att separat lagfart först krävs. Förutsättningen är att
samma utredning som skulle ha behövts för lagfart på tillskottsområde uppvisas vid
förrättningen (fastighetsbildningslagen 31.2 §).
Ibland avbryts förrättningen och man ger en uppmaning om att söka lagfart på förvärvet
av tillskottsområdet innan förrättningen fortsätter. Det är dock viktigt att observera att om
förrättningen tillåts fortsätta utan krav på lagfart inte innebär en befrielse från skyldigheten
att söka lagfart på förvärvet av tillskottsområdet. Förvärvet omfattas av den normala
tidsfristen på sex månader för lagfartsansökan. Genom att även i dessa fall ge
tillskottsområdet en egen beteckning för outbrutet område och anteckna även detta
outbrutna område, utan lagfart, som den avstyckade fastighetens bildningsfastighet
säkerställs att ingen automatisk lagfart hänförs till den avstyckade fastigheten. Då kan
man övervaka att lagfart söks på det överlåtna tillskottsområdet vid förrättningen. Om
lagfart söks förts efter att den avstyckade fastigheten redan antecknats i fastighetsregistret
meddelas lagfart direkt på den bildade fastigheten och inte på det outbrutna området.
När det outbrutna området styckas kan man också avtala om att det outbrutna området
ska få en del av moderfastighetens andelar i samfällda områden trots att detta inte nämns
i överlåtelsehandlingen över det outbrutna området. På sådana fall tillämpas allt det som
ovan sagts om överlåtelse av ett tillskottsområde under förrättningen. Se även
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motsvarande anvisningar om förfaringssättet i förrättningshandboken (styckning av
tillskottsområde och tillskottsandel).

2.23.4. Kedjor av outbrutna områden
Då ett nytt outbrutet område sålts av ett outbrutet område har köparen rätt och skyldighet
att söka lagfart på sitt outbrutna område och rätt att bilda en självständig, avstyckad
fastighet av det (om inte annat följer av delningsbegränsningar e.dyl.) och göra
inteckningar i det. Lagfart förutsätter inte att lagfart först söks på säljarens outbrutna
område eller att en självständig, avstyckad fastighet bildas av det, men det förvärvet ska
beaktas som en mellanfångst.
Om lagfart inte tidigare meddelats på det outbrutna område och det inte har registrerats
då lagfart söks på det nya outbrutna området registreras det i detta skede, dvs. det tilldelas
en beteckning för outbrutet område. Beteckningar har dock ofta redan registrerats på basis
av anmälningar från köpvittnen. Då en beteckning för outbrutet område tilldelas det
överlåtna outbrutna området görs också en registeranteckning om moderområdet som en
s.k. bildningsuppgift för outbrutet område. Denna uppgift behövs bl.a. när överlåtarens
kompetens att överlåta det outbrutna området granskas.

2.23.5. Outbrutet område och moderfastighet till samma ägare
Tydligheten i inskrivningssystemet förutsätter att fastighetsägare inte kan inskriva sitt
ägande i fastigheten områdesmässigt utspritt. Med andra ord kan ägaren i princip inte ha
en separat meddelad lagfart på ett outbrutet området av sin fastighet utan endast en lagfart
på moderfastigheten. Samma tanke kommer fram i det att moderfastighetens ägare inte
kan få inteckningar i fastighetens områdesmässigt avgränsade delar; inteckning i ett
outbrutet område är möjlig endast för ett outbrutet område som överlåtits till någon annan
(se JB 16:1).
Överensstämmande med avsaknaden av lagfarts- och inteckningsmöjligheten är att
moderfastighetens ägare inte heller beviljas en beteckning för outbrutet område på en
områdesmässigt avgränsad del av sin fastighet (se FRF 6.4 § och 8.3.4 §, av vilka framgår
att en förutsättning för registrering av en beteckning för outbrutet område är att det
outbrutna området tillhör någon annan ägare än fastighetsägaren).
I praktiken förekommer dock situationer då den ovan nämnda huvudregeln inte är tillämplig
som sådan. När köparen förvärvar fastigheten kan denne t.ex. erhålla moderfastigheten
från en ägare och det outbrutna området som hör till fastigheten från en annan.
Moderfastighetens ägare kan även ha förvärvat det outbrutna område som hör till
fastigheten i efterhand. Det kan också vara fråga om att ett outbrutet område av
fastigheten överlåtits i ett villkorligt förvärv som har upplösts med villkoret som grund och
det outbrutna området återgått till moderfastighetens ägare.
Tydligheten i inskrivningssystemet förutsätter att fastighetsägare inte kan inskriva sitt
ägande i fastigheten områdesmässigt utspritt. Med andra ord kan ägaren i princip inte ha
en separat meddelad lagfart på ett outbrutet området av sin fastighet utan endast en lagfart
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på moderfastigheten. Samma tanke kommer fram i det att moderfastighetens ägare inte
kan få inteckningar i fastighetens områdesmässigt avgränsade delar; inteckning i ett
outbrutet område är möjlig endast för ett outbrutet område som överlåtits till någon annan
(se JB 16:1).
Överensstämmande med avsaknaden av lagfarts- och inteckningsmöjligheten är att
moderfastighetens ägare inte heller beviljas en beteckning för outbrutet område på en
områdesmässigt avgränsad del av sin fastighet (se FRF 6.4 § och 8.3.4 §, av vilka framgår
att en förutsättning för registrering av en beteckning för outbrutet område är att det
outbrutna området tillhör någon annan ägare än fastighetsägaren).
I praktiken förekommer dock situationer då den ovan nämnda huvudregeln inte är tillämplig
som sådan. När köparen förvärvar fastigheten kan denne t.ex. erhålla moderfastigheten
från en ägare och det outbrutna området som hör till fastigheten från en annan.
Moderfastighetens ägare kan även ha förvärvat det outbrutna område som hör till
fastigheten i efterhand. Det kan också vara fråga om att ett outbrutet område av
fastigheten överlåtits i ett villkorligt förvärv som har upplösts med villkoret som grund och
det outbrutna området återgått till moderfastighetens ägare.
2.23.5.1. Outbrutet område utan lagfart till moderfastighetens ägare

Då moderfastighetens ägare i efterhand får ett till fastigheten hörande outbrutet område i
sin ägo medför detta förvärv en skyldighet att söka lagfart. Om lagfart inte tidigare sökts
på det outbrutna området ska även en utredning om mellanfångster företes i samband
med att lagfart söks. En mellanfångst är åtminstone överlåtarens eget förvärv av det
outbrutna området, där överlåtaren ofta är den tidigare ägaren av moderfastigheten. Det
kan också vara fråga om att moderfastighetens nuvarande ägare köper tillbaka ett
outbrutet område som denne överlåtit tidigare. Även om lagfart inte sökts på det outbrutna
området emellan ska separat lagfart sökas på förvärvet genom vilket det outbrutna
området återgått till moderfastighetens ägare.
I dessa situationer beviljas fastighetsägaren alltid en ny lagfart på hela moderfastigheten
och inte separat på det outbrutna område som återgått till denne. Eftersom ingen lagfart
sökts på det outbrutna området har inte heller inteckningar eller särskilda rättigheter
kunnat fastställas i det. Då är situationen okomplicerad. I lagfartsärendet utgörs förvärvet
av den överlåtelse som återbördar det outbrutna området till moderfastighetens ägare eller
av något annat förvärv, men dessutom hänvisar ärendet till den lagfart som sökanden
tidigare sökt på moderfastigheten. Om en beteckning redan hade getts ett outbrutet
område som återförs, ska Lantmäteriverkets RETI-process på registermyndighetens
begäran anteckna att det upphört att gälla efter att lagfart beviljades.
På motsvarande sätt ska man förfara i situationer då moderfastigheten och ett outbrutet
område utan lagfart som tillhör en annan ägare förvärvas samtidigt av en köpare. Lagfart
beviljas endast på moderfastigheten, men som förvärv med lagfart meddelas både
förvärvet av moderfastigheten och förvärvet av det outbrutna området. Därefter antecknas
att en eventuell beteckning för det outbrutna området upphört.
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2.23.5.2. Outbrutet område med lagfart till moderfastighetens ägare, som
avser fortsätta styckningen
I sådana situationer som beskrivs i föregående avsnitt kan moderfastighetens ägare även
få i sin ägo ett outbrutet område som hör till fastigheten och som hunnit få lagfart tidigare.
Då blir styckningen anhängig för det outbrutna områdets del. Om sökanden fortfarande
uppger att denne vill avstycka det outbrutna området till en självständig, avstyckad
fastighet av moderfastigheten, beviljas denne lagfart på det outbrutna området. Även
förrättningsingenjören underrättas om lagfarten. Å andra sidan finns även anledning att
informera sökanden om att den anhängiga styckningsförrättningen förfaller om denne inte
begär styckning i eget namn (se 178.3 § fastighetsbildningslagen och avsnitt 2.5.5 i
förrättningshandboken).
2.23.5.3. Outbrutet område med lagfart till moderfastighetens ägare, som
inte vill fortsätta styckningen

2.23.5.3.1. Outbrutet område utan gravationer

Det är mycket möjligt att moderfastighetens ägare, som även fått det outbrutna område
som hör till fastigheten i sin ägo, inte vill fortsätta styckningsförrättningen. Situationen är
okomplicerad om inga inteckningar fastställts eller särskilda rättigheter antecknats i det
outbrutna området och inga andra anteckningar (som rådighetsbegränsningar) avser det.
Då beviljas sökanden inte lagfart på det outbrutna området utan den nya lagfarten
meddelas på moderfastigheten. Vid det outbrutna områdets tidigare lagfart ska en
anteckning göras om att lagfarten inte gäller (en hänvisning till nya lagfarten på
moderfastigheten som även innefattar det outbrutna området). Därefter underrättas
förrättningsingenjören om saken. Beslut om att förrättningen ska förfalla tas på ett
förrättningssammanträde. I vissa fall kan man även besluta att författningen förfaller utan
att något sammanträde hålls (se fastighetsbildningslagen 178.2). När förrättningen förfallit
begär förrättningsingenjören RETI-processen att anteckna att beteckningen för det
outbrutna området har upphört att gälla.
Lagfarten på det outbrutna området kan ha givits moderfastighetens ägare först
efter att styckningsförrättningen för det outbrutna området slutförts men innan den
avstyckade fastigheten registrerats. Även då kan sökanden begära att denne
beviljas ny lagfart på moderfastigheten och att det outbrutna området inte ska
avstyckas. Ett ägarbyte efter slutförandet av styckningsförrättningen påverkar dock
inte registreringen av den fastighet som bildats genom förrättningen (se 2.10.3 i
förrättningshandboken). Lagfart ska således i dessa fall alltid meddelas på det
outbrutna området, varifrån lagfarten efter att den avstyckade fastigheten
antecknats i registret hänförs till den fastighet som bildats av det outbrutna
området. I ärenden där ägaren vill att en lagfart som söks på grundval av ett förvärv
av ett outbrutet området ska gälla moderfastigheten och inte det outbrutna området
finns
anledning
att
kontrollera
med
förrättningsingenjören
att
styckningsförrättningen på det outbrutna området inte har framskridit för långt. Om
förrättningen upphört när moderfastighetens ägare söker lagfart på det outbrutna
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området och den avstyckade fastigheten har registrerats meddelas lagfart direkt
på fastigheten som bildats genom styckningsförrättningen.
2.23.5.3.2. Gravationer på outbrutet område

Situationen blir problematisk när det outbrutna området inte är fritt från gravationer. Då
kan man inte göra en anteckning i punkten om lagfart på det outbrutna området om att
lagfarten inte är i kraft. Detta innebär på samma gång att sökanden inte kan meddelas ny
lagfart på moderfastigheten, den ska i stället meddelas på det outbrutna området. Om
sökanden emellertid inte vill avstycka det outbrutna området kan det uppstå ett permanent
läge där fastighetsägaren har separata lagfarter på moderfastigheten och på ett icke
avskilt outbrutet område.
Problemet kan lösas om inteckningarna utvidgas till hela fastigheten eller dödas och om
eventuella andra rättsinnehavare ger sitt samtycke till att inskrivningen hänförs till
moderfastigheten. Om detta inte lyckas beviljas moderfastighetens ägare lagfart på det
outbrutna området, och med tanke på inteckningssystemets tydlighet uppmanas denne
att slutföra styckningsförrättningen.
2.23.5.4. Upplösning av villkorlig överlåtelse av outbrutet område

En typisk situation då moderfastighetens ägare återfår ett outbrutet område av fastigheten
är upplösning av en villkorlig överlåtelse av ett outbrutet område. Då är det främst fråga
om att ägaren har överlåtit ett outbrutet område av sin fastighet med sådana uppskjutande
eller upplösande villkor som avses i JB 2:2. Då en sådan överlåtelse upplöses på grundval
av ett villkor, antingen genom talan och domslut eller ett hävningsavtal, återgår det
outbrutna området till fastighetens ägare, och då uppstår frågan hur situationen ska
behandlas med hänsyn till inskrivningsförfarandet.
Huvudregeln är att lagfart ska sökas då överlåtelsen av en fastighet eller dess outbrutna
område upphävs genom ett avtal. När det emellertid gäller upplösning av ett villkorligt
förvärv på grundval av villkoret är läget annorlunda. Även om överlåtelsemottagaren får
viktiga rättigheter redan på grundval av en villkorlig överlåtelse medför upplösningen av
ett villkorligt förvärv inte lagfartsskyldighet för överlåtaren, till vilken fastigheten återgår (se
också Marjut Jokela – Leena Kartio – Ilmari Ojanen, Maakaari, Talentum, s. 117).
Förtydligande av lagfart kan dock meddelas.
Vilken effekt upplösningen av överlåtelsen har i registermiljön beror också nu på om lagfart
sökts på det outbrutna området eller inte. Situationen är enklast då överlåtelsen upplöses
innan lagfart söks på det outbrutna området. Om inte ens en beteckning för outbrutet
område tilldelats det outbrutna området behöver moderfastighetens ägare inte
nödvändigtvis göra något. Ofta har en beteckning för det outbrutna området dock
registrerats och dessutom syns förvärvsuppgiften i lagfarts- och inteckningsregistret.
Lantmäteriverket får på basis av anmälan från köpvittnen också en uppgift om att
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överlåtelsen har upplösts och på grundval av denna kan beteckningen i allmänhet upphöra
och överlåtelseuppgifterna avföras.
Med tanke på ägarförhållandenas tydlighet rekommenderas att moderfastighetens ägare
söker förtydligande av lagfart med upplösningen av överlåtelsen som grund. I samband
med förtydligandet av lagfarten kan man mer noggrant bedöma upplösningsavtalets
giltighet och att det säkert är fråga om en upplösning som grundar sig på villkoret.
Förtydligandet av lagfart meddelas alltid på moderfastigheten och inte det outbrutna
området.
Om lagfart sökts på det outbrutna området avviker förfarandet delvis från det ovan
konstaterade. Eftersom det är fråga om en villkorlig överlåtelse har lagfartsärendet som
gäller det outbrutna området kanske lämnats vilande. Upplösning av överlåtelsen genom
dom eller avtal innebär i dessa fall att lagfartsärendet angående det outbrutna området
avslås (JB 12:4, 5 punkten). Likaså avslås inteckningsärenden som ingivits och lämnats
vilande samt ärenden som gäller inskrivning av särskilda rättigheter. Innan ansökan avslås
ska sökanden ges tillfälle att bli hörd (JB 6:8.2). I praktiken är dock förfaringssättet att i
stället för avslag återtar sökanden sin ansökan i alla delar, varvid det som återstår är att
avföra eventuella överlåtelseuppgifter från registret samt anteckna att beteckningen för
det outbrutna området upphört.
Också nu är det tillrådligt att moderfastighetens ägare söker förtydligande av lagfart då en
villkorlig överlåtelse av ett outbrutet område upplöses. Förtydligandet av lagfart beviljas
på moderfastigheten.
En problematisk situation uppstår då en inteckning med ägarens samtycke
fastställts i ett outbrutet område som överlåtits villkorligt med stöd av JB 16:3.2.
Pantbrevet som givits för inteckningen med samtycke av den som överlåtit det
outbrutna området kan ha givits som säkerhet för köparens skuld, varvid en giltig
panträtt hänför sig till det outbrutna område som återgått till säljaren (JB 2:14.2).
Om inteckningen inte kan dödas eller utvidgas till hela lägenheten kan
beteckningen för det outbrutna området inte upphöra. Med beaktande av
bestämmelserna i JB 17:13 ska ägaren då ges ett förtydligande av lagfart på det
outbrutna området på grundval av upplösning av överlåtelsen, antingen efter
ansökan eller på tjänstens vägnar. Situationen är likadan om en inskrivning av en
särskild rättighet i det outbrutna området fastställts, såvida inskrivningen med
rättsinnehavarens samtycke inte kan avföras eller hänföras till moderfastigheten.

2.23.6. Styckning i eget namn
Styckning i eget namn kan endast ske på fastighetsägarens ansökan. Moderfastighetens
ägare beviljas inte lagfart på ett outbrutet område som denne äger på fastigheten med
undantag för de undantagsfall som behandlades ovan. Styckning i eget namn sker därför
utan vare sig beteckning eller lagfart på outbrutet område. Det räcker att ägaren har lagfart
på moderfastigheten (fastighetsbildningslagen 22.1 §).
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Om en avstyckad fastighet bildas i moderfastighetens ägares eget namn sker inget sådant
förvärv för vilket lagfart måste sökas. Däremot meddelas förtydligande av lagfart på den
avstyckade fastigheten på tjänstens vägnar. Beviljandet av förtydligande av lagfart är i hög
utsträckning automatiserat, dvs. lagfarten passas in på den avstyckade fastigheten vid en
s.k. satskörning.
I själva verket visar redan det faktum att endast moderfastigheten och inte det outbrutna
området anges som den avstyckade fastighetens bildningsfastighet att styckningen skett
i eget namn. Då styckning för någon annan ägare än moderfastighetens alltid förutsätter
meddelande av lagfart på det outbrutna området kan det i sådana fall inte vara fråga om
annat än styckning i eget namn.

2.23.7. Kvotdel av outbrutet område som överlåtits till någon annan
Fastighetsägaren kan överlåta en kvotdel av ett visst område eller outbrutet område på
sin fastighet och själv behålla moderfastigheten och den resterande delen av det berörda
outbrutna området i sin ägo. Överlåtelsemottagaren ska söka lagfart för ett sådant förvärv
av outbrutet område och det tilldelas också en beteckning för outbrutet område.
Moderfastighetens ägare beviljas på tjänstens vägnar förtydligande av lagfart på kvotdelen
av det outbrutna området som förblir i dennes ägo på samma gång som lagfart på det
överlåtna outbrutna området beviljas mottagaren av överlåtelsen.

2.23.8. Outbrutet område som överlåtits till delägare och
utomstående
Om fastigheten ägs gemensamt av A och B (t.ex. ½ och ½) händer ibland att en överlåtelse
av ett outbrutet område till den andra delägaren avtalas med någon tredje part. Ett
outbrutet område av fastigheten överlåts exempelvis till A och C samtidigt som A och B
förblir ägare av var sin hälft av moderfastigheten. I detta fall beviljas A och C lagfart på det
outbrutna området, A:s ägande av det outbrutna området kan inte knytas till dennes lagfart
på kvotdelen av moderfastigheten.

2.23.9. Partiella skiftesavtal
Samägare av fastigheten kan också uppgöra ett partiellt skiftesavtal så att bägge får ett
eget outbrutet område av fastigheten samtidigt som de förblir gemensamma ägare av
moderfastigheten. Vardera ägaren får lagfart på sitt outbrutna område.
Partiella skiftesavtal kan också slutas så att den andra delägaren ensam får ett outbrutet
område av fastigheten i sin ägo samtidigt som moderfastigheten förblir i bägges ägo. Även
då ges lagfarten på det outbrutna området till mottagaren trots att denne också äger en
kvotdel av moderfastigheten.
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2.23.10. Dubbelöverlåtelse vid förvärv av outbrutet område
I lagfartsförfarandet ska man också reagera på eventuella dubbelöverlåtelser av
fastigheter. I praktiken förekommer dubbelöverlåtelser mycket sällan i det praktiska
inskrivningsförfarandet. Helt uteslutet är det dock inte och de kanske mest typiska
förekomsterna gäller just dubbelöverlåtelser av ett outbrutet område och
moderlägenheten. Därför finns anledning att beakta identifieringen och behandlingen av
dem. Det finns flera olika typer av dubbelöverlåtelse, men här fokuseras på följande typfall:
ägare A överlåter ett outbrutet område av sin fastighet till B, varefter A överlåter hela
lägenheten till C.
Huvudregeln för avgörande av en kollision med dubbelöverlåtelse finns i JB 3:6.1. Enligt
den är den första överlåtelsen beständig, dvs. B:s förvärv binder C. Då iakttas den s.k.
tidsprioritetsprincipen. Utgångspunkten är att överlåtelsen av det outbrutna området
binder förvärvaren av moderfastigheten även då denne inte borde ha känt till den tidigare
överlåtelsen av det outbrutna området. Ett betydande undantag från denna bindning
anges emellertid i JB 13:3. Enligt 1 mom. har det senare förvärvet företräde om lagfarts
först söks på det och förvärvaren när förvärvet skedde inte kände eller borde ha känt till
den tidigare överlåtelsen.
Flera överlåtelser kan hänföra sig till fastigheten utan att de på något sätt framgår av
inskrivningsförfarandet. Inskrivningsmyndigheten har oftast endast uppgifter som finns i
de register som myndigheten har tillgång till och i de handlingar som avser den rättighet
som ska inskrivas. Å andra sidan är det viktigt att veta hur man identifierar information om
dubbelöverlåtelse från dessa källor när sådan är tillgänglig. Nedan behandlas tre typfall
där inskrivningsmyndigheten får kännedom om flera överlåtelser och blir tvungen att
reagera på dem.
Fall 1: B söker lagfart på sitt outbrutna område och vid behandlingen av ärendet upptäcker
in-skrivningsmyndigheten att C:s förvärv antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret
som en överlåtelseuppgift. C har emellertid ännu inte sökt lagfart.
I fallet framgår att hela lägenheten överlåtits vidare efter att B erhållit ett outbrutet område
därav. Lagfart har inte sökts på det outbrutna området och lagfart inte varit anhängig när
hela lägenheten övergick till C. C kan ha känt till överlåtelsen av det outb rutna området
och i överlåtelsehandlingen har det sannolikt konstaterats att B:s outbrutna område inte
ingår i affären. En annan möjlighet är att hela lägenheten sålts till C, inklusive B:s outbrutna
område, och att C inte känt till och inte borde ha känt till den tidigare överlåtelsen av det
outbrutna området.
B tillgodoräknas dock ovan beskrivna tidsprioritetsregel. Överlåtelsen av det outbrutna
området binder C i alla fall eftersom B söker lagfart på sitt förvärv före C. I det här fallet
behöver inskrivningsmyndigheten inte särskilt reagera på situationen utan B beviljas
lagfarat utan att C hörs.
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I inskrivningsförfarandet har man i allmänhet inte sett det som problematiskt att C därefter
söker lagfart på sitt förvärv. C beviljas ganska rutinmässigt lagfart utan att B:s lagfart på
det outbrutna området påverkar ärendet. Även om hela lägenheten inklusive det outbrutna
området enligt överlåtelsehandlingen skulle ha överlåtits till C är B:s ställning under alla
omständigheter säkrad genom att lagfart tidigare meddelats på det outbrutna området.
Därför torde inget hinder föreligga för att bevilja C lagfart på hela lägenheten även på
grundval av ett sådant förvärv.
Lagfart på C:s förvärv söks de facto för hela lägenheten bortsett för det område
som överlåtits till B. Om inskrivningsmyndigheten inte informerar C om saken, kan
C ha uppfattningen att förvärvet inte är helt bestående. I vissa fall kan det vara
motiverat att ta upp saken med C.
Fall 2: C söker lagfart på sitt förvärv innan B och vid behandlingen av ärendet upptäcker
in-skrivningsmyndigheten att B:s förvärv antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret
som en överlåtelseuppgift. Dessutom framgår beteckningen för det outbrutna område som
registrerats på B ur lagfarts- och inteckningsregistret.
I det här fallet söker C lagfart på förvärvet av hela lägenheten före B. När
inskrivningsmyndigheten behandlar ärendet upptäcker den i lagfarts- och
inteckningsregistret att ett outbrutet område av lägenheten överlåtits till B innan C:s
förvärv. B har emellertid ännu inte sökt lagfart på det. Överlåtelsen av B:s outbrutna
område framgår av den antecknade överlåtelseuppgiften och den registrerade
beteckningen för det outbrutna området.
Om det av C:s åtkomsthandling klart framgår att överlåtelsen inte gäller det till B överlåtna
outbrutna området behöver inskrivningsmyndigheten inte fästa mer uppmärksamhet vid
det. C beviljas lagfart på moderfastigheten i enlighet med ansökan. B har intresse av att
söka lagfart på sitt förvärv så snart som möjligt, men att lagfart saknas hindrar inte att
lagfart meddelas på C:s förvärv.
Också nu gäller lagfarten som beviljats C i själva verket moderfastigheten
exklusive det till B överlåtna outbrutna området. Den tekniska plattformen för
lagring av lagfartsuppgifter inkluderar dock inte ett separat fält för angivande av att
lagfart meddelats exklusive ett outbrutet område. För tydlighetens skull kan det
vara motiverat att en sådan upplysning inkluderas i plattformens fält för förklaring
av avgöranden även om detta hittills inte varit allmän praxis.
Situationen är emellertid mer problematisk ifall det är oklart om C:s förvärv också gäller
det outbrutna området. Om åtkomsthandlingen inte nämner det outbrutna området är det
möjligt att även ett område som motsvarar det till B överlåtna outbrutna området överlåtits
till C eller han åtminstone tycker sig ha erhållit ett sådant tidigare.
Inskrivningsmyndigheten ska då fråga C om hans förvärv samt lagfartsansökan gäller hela
fastigheten inklusive det outbrutna området. Då kan det mycket väl framgå att C känt till
den tidigare överlåtelsen av det outbrutna området och att hans förvärv och
lagfartsansökan gäller lägenheten exklusive det outbrutna området. Då kan C på ovan
nämnda sätt beviljas lagfart på hela lägenheten exklusive det outbrutna området.
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Men C kan också framföra att han förvärvat hela lägenheten inklusive det outbrutna
området och begära lagfart för hela förvärvet. Då ska inskrivningsmyndigheten vid
behandling av ärendet på tjänstens vägnar beakta B:s förvärv, som framgår ur registret. I
12 kap. 4 § 7 punkten i jordabalken finns nämligen en allmän regel som understryker
laglighetsprincipen enligt vilken lagfartsansökan ska avslås om sökandens förvärv inte är
giltigt eller uppenbart inte blir bestående.
Eftersom utgångspunkten är att B:s tidigare förvärv binder C, och att C:s förvärv, som
motsvarar B:s outbrutna område, inte är giltigt eller uppenbart inte kan förbli bestående.
Avgörande för inskrivningsmyndighetens förfarande är emellertid när uppgiften om B:s
förvärv var synlig i lagfarts- och inteckningsregistret. Eftersom C söker lagfart före B kan
dennes förvärv även vad gäller B:s område bli bestående om denne inte vid tidpunkten för
förvärvet kände till och inte heller borde ha känt till B:s förvärv. Enligt 7 kap. 3 § jordabalken
anses en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret emellertid ha kommit till allmän
kännedom den första vardagen efter anteckningen gjordes och godtrosskydd kan inte
längre erhållas efter detta. Inskrivningsmyndigheten ska kontrollera när en registrerad
beteckning för B:s outbrutna område eller en förvärvsuppgift om det outbrutna området
blivit synlig i lagfarts- och inteckningsregistret. Om anteckningen gjort så långt före C:s
förvärv att C anses ha känt till den på förvärvsdagen blir B:s förvärv av det outbrutna
området bestående och C:s förvärv av det outbrutna området viker. Härvid kan frågan om
förvärvet är utan verkan eller inte endast avgöras genom rättslig tolkning av den
bestämmelse som påverkar ärendet, och relevanta fakta i anslutning till detta kräver inte
bevisföring. I sådana här fall ska C:s lagfartsansökan avslås delvis och lagfart meddelas
endast moderfastigheten exklusive det till B överlåtna outbrutna området. B behöver inte
höras. I ärendet ges C ett motiverat beslut vad gäller avslaget samt en besvärsanvisning.
Om uppgiften om B:s förvärv införts i registret så sent att C inte direkt med stöd av JB 7:3
kan anses varit medveten om B:s förvärv vid förvärvstidpunkten kan C:s ansökan inte
avslås på ovan nämnda sätt. Nu är det möjligt att C:s förvärv i sin helhet förblir bestående
i förhållande till B. Förutsättning är att C inte för övrigt visste eller borde ha vetat att ett
outbrutet område hade överlåtits av fastigheten före C:s förvärv. Inskrivningsmyndigheten
kan inte av något som föreligger i ärendet helt säkert avgöra om C handlat i s.k. motiverad
god tro. Därför ska B ges möjlighet att avge ett skriftligt yttrande i ärendet eller inkallas för
att bli personligen hörd. B kan då framföra påståendet att C inte har handlat i motiverad
god tro. Då blir ärendet stridigt vad gäller fakta i den mån att ärendet inte kan avgöras
genom ett inskrivningsförfarande. Ärendet lämnas vilande och den som har bevisbördan i
ärendet ges anvisningar om att föra tvisten om C:s eventuella eller bristande medvetenhet
till prövning i en separat rättegång.
En relativt vedertagen bevisbörderegel kan anses vara regeln enligt vilken den som
påstår att någon som har handlat medveten om en annans rättighet har skyldighet
att bevisa sitt påstående (om detta, se Jouko Halila, Todistustaakan jaosta, 1955,
s. 160–165 och Marjut Jokela - Leena Kartio - Ilmari Ojanen, Maakaari, Talentum,
s. 317). Därmed ges i detta fall anvisningen om att väcka talan till B (se även det
som sagts i 1.9.3.3 ovan om anvisningsbeslut).
Fall 3: B söker lagfart på sitt outbrutna område först efter att lagfart meddelats på C:s
förvärv.
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I det tredje fallet söker B lagfart efter att C redan beviljats lagfart på sitt förvärv. Om B:s
förvärv beaktats vid C:s lagfart så att C beviljats lagfart på moderfastigheten exklusive det
till B överlåtna outbrutna området, är förfarandet problemfritt. Om en sådan begränsning
av C:s lagfart inte framgår ur registret ska innehållet i C:s åtkomsthandling kontrolleras.
Om däri tydligt nämns att C varit medveten om det till B överlåtna outbrutna området är
ärendet fortfarande okomplicerat och B kan direkt beviljas lagfart på det outbrutna
området.
Ärendet blir svårare om det outbrutna området inte alls nämns i beslutet om C:s lagfart
och inte heller i åtkomsthandlingen. Det är möjligt att C:s förvärv även har gällt det
outbrutna området. C har sökt lagfart före B, så det är möjligt att B:s förvärv inte är utan
verkan gentemot honom.
En anteckning om B:s förvärv kan dock ha funnits i lagfarts- och inteckningsregistret så
tidigt att B med stöd av JB 7:3 anses ha känt till den vid förvärvstidpunkten. B:s förvärv är
därvid bestående och B kan beviljas lagfart.
I det här fallet borde saken egentligen ha beaktats redan då lagfart meddelades på
C:s förvärv (se det som sägs i Fall 2 ovan).
Det är dock möjligt att en anteckning om B:s förvärv helt saknas i lagfarts- och
inteckningsregistret eller att den införts så sent att en legal medvetenhetsverkan enligt JB
7:3 inte kan tas som utgångspunkt när det gäller C. Om han inte annars känt till eller inte
borde ha känt till B:s förvärv, är det utan verkan gentemot C. Då får B inte beviljas lagfart
trots att dennes förvärv skett före C:s. I en sådan situation ska C ges tillfälle att avge ett
skriftligt yttrande med anledning av B:s ansökan eller kallas för att bli hörd personligen. C
kan framföra påståendet att hans förvärv gällde fastigheten i sin helhet och att han inte
kände till och inte heller borde ha känt till B:s förvärv. B:s ansökan har nu blivit stridig på
ett sådant sätt att det inte direkt kan avgöras i inskrivningsförfarandet. Ansökan lämnas
vilande och B ges anvisning om att utreda sitt förvärvs verkan i en separat rättegång (se
även vad som ovan sagts om Fall 2).
Andra fall
Dubbelöverlåtelse kan också förekomma i andra kombinationer. Ovan har förfarandet
endast granskats utifrån situationer där ett outbrutet område och moderfastigheten
överlåtits. Frågan har dessutom bedömts i ljuset av jordabalkens bestämmelser för
kollisionsavgörande. Beroende på tidpunkten för förvärvet kan situationen också behöva
prövas enligt bestämmelser som gällde innan jordabalken trädde i kraft (se 4.1 § lagen om
införande av jordabalken och t.ex. 183 § lagen om skifte (14.12.1951/604)). Läget
påverkas också av om C:s förvärv är något annat förvärv än ett överlåtelseförvärv (t.ex.
avvittrings- eller arvsförvärv, se JB 13:9 och å sin sida också JB 13:10).

2.24. Makens eller den avlidne makens arvingars samtycke
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2.24.1. Tillämplig lag
Behovet av makens eller den avlidne makens arvingars samtycke till en överlåtelse av
halva fastigheten bestäms enligt vid var tid gällande innehåll i 38 § och 86.2 §
äktenskapslagen (13.6.1929/234, ÄL). Vid fastställandet av tillämplig lag beaktas tiden
före 1.1.1988, tiden 1.1.1988–31.12.1996 och tiden fr.o.m. 1.1.1997 därför att grunderna
för samtycke bestäms på olika sätt beroende på tidpunkten.
Tillämplig lag bestäms enligt följande principer:
- om det är fråga om samtycke under äktenskapet bestäms behovet av makens
samtycke av tidpunkten för upprättandet av överlåtelsehandlingen, och
om det är fråga om överlåtelse efter anhängiggörande av äktenskapsskillnad eller makens
död bestäms behovet av makens eller den avlidne makens arvingars samtycke av lagen
som gällde då avvittringsgrunden uppstod. Avvittringsgrunden uppstår den dag ett
äktenskapsskillnadsärende blir anhängigt eller den dag maken dör. Om makarna har
dömts till äktenskaps- eller hemskillnad före 1.1.1988, har avvittringsgrunden uppkommit
den dag äktenskaps- eller hemskillnadsdomen meddelades.

2.24.2. Överlåtelser
Behovet av makens eller den avlidne makens arvingars samtycke gäller i jordabalken
åsyftade överlåtelser, som bl.a. utgörs av köp, byte, gåva, överlåtelse som
apportegendom till ett under bildning varande aktiebolag och mot bolagsandelar i ett öppet
bolag eller kommanditbolag samt avtal om delning av en kvotägd fastighet.
Däremot gäller behovet av samtycke inte vid arvs- och testamentsförvärv. Således behövs
inte samtycke från en dödsbodelägares make för arvskifte och inte ens för överlåtelse av
en andel i ett dödsbo utan någon annan egendom än den fastighet som är
överlåtelseobjekt. Samtycket behövs inte även om delägarens och dennes makes
gemensamma hem skulle finnas just på den fastigheten.
Samtycke behövs inte heller av dödsbodelägarnas makar då delägarna överlåter boets
fastighet till en tredje part. Då behövs inte heller samtycke av den efterlevande maken
med stöd av bestämmelserna i äktenskapslagen, även om den fastighet som är föremål
för överlåtelsen skulle ha varit änkans/änklingens och den avlidnas gemensamma hem
under äktenskapet. Det kan emellertid hända att den efterlevande makens samtycke
behövs för överlåtelsen med stöd av ÄB 3:1a och 12:6. En efterlevande make som är
delägare i dödsboet ska vara med i alla rättshandlingar som rör boets fastighet.

2.24.3. Tiden fr.o.m. 1.1.1997
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2.24.3.1. Samtycke under äktenskapet

Om en överlåtelse under äktenskapet har skett 1.1.1997 eller senare, tillämpas ÄL 38 §
som är i kraft i dag på behovet av makens samtycke. Enligt nämnda paragraf får en make
inte utan den andra makens skriftliga samtycke överlåta fast egendom som är avsedd att
användas som makarnas gemensamma hem. Samtycke behövs dock inte om den
egendom som överlåts är avsedd att huvudsakligen användas för något annat ändamål
och om hemmet och därtill hörande markområde inte kan lämnas utanför överlåtelsen utan
att det avsevärt sänker den fasta egendomens värde.
Om överlåtelseobjektet är en egnahemsfastighet vars markareal endast omfattar
byggnadens direkta omgivning behövs enligt huvudregeln alltid makens samtycke.
Samtycke behövs däremot inte för överlåtelse av en sådan fastighet där det gemensamma
hemmet inte finns. Sådana är t.ex. skogs- och åkerfastigheter. För överlåtelsen av en
obebyggd fastighet behövs inte heller makens samtycke, även om fastigheten skulle ha
förvärvats i syfte att senare uppföra en byggnad på den att användas som makarnas
gemensamma hem. Detta ställningstagande grundar sig på att makar inte har behov av
att skydda sitt boendeintresse på en fastighet som är obebyggd vid tidpunkten för
överlåtelsen. Behovet av samtycke blir tolkningsbart då överlåtelseobjekt t.ex. har
lantbruks- eller industrifastighet som användningsändamål och det gemensamma hemmet
också finns där. Då bestäms behovet av samtycke genom bedömning av hela fastighetens
värde i relation till ett värde där hemmet och markområdet som behövs för det exkluderats.
Om det gemensamma hemmet inte kan exkluderas utan att hela fastighetens värde
minskar avsevärt behövs inget samtycke.
Om ett outbrutet område av fastigheten där det gemensamma hemmet finns har sålts
behövs inte makens samtycke för överlåtelserna av det om byggnaden som används som
gemensamt hem och gårdsområdet som behövs för det lämnats utanför överlåtelsen.
Förutsättningen är att det område som exkluderats från köpet utgör en användbar och
naturlig fastighet för ett hem (KKO 1992:93).
I allmänhet framgår det av bilagekartan till ett köpebrev om ett outbrutet område huruvida
den byggnad som ska användas som ett gemensamt hem och det gårdsområdet hemmet
behöver har avgränsats bort från överlåtelsen. I klara fall behövs inget samtycke från
maken och makarna behöver inte reserveras tillfälle att bli hörda med anledning av
ärendet. En sådan situation är för handen t.ex. om ett outbrutet område som är föremål
för överlåtelse är belägen klart avskild från byggnaden och det omgivande gårdsområdet.
Om saken ger utrymme för tolkning ska maken höras. Om maken redan har gett sitt
samtycke behöver maken självfallet inte längre höras med anledning av ärendet. Behovet
av samtycke gäller också en kvotdel av fastigheten. Om makarna t.ex. gemensamt äger
en egnahemsfastighet som används som deras hem får maken inte överlåta sin andel av
fastigheten utan den andra makens samtycke.
I praktiken har det också uppstått tolkningsproblem i fråga om på vilken grund fastigheten
ska betraktas som en gemensam hemfastighet och hur saken bör utredas vid
inskrivningsförfarandet. Problemfria är sådana fall där föremålet för överlåtelsen enligt
överlåtelsehandlingen är en obebyggd fastighet eller en skogs- eller åkerfastighet som inte
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omfattar någon bostadsbyggnad. Entydiga är också fall där föremålet för överlåtelsen är
en egnahemsfastighet på vilken bägge makarna är fast bosatta enligt uppgifter i
befolkningsdatasystemet. Däremot har tolkningsproblem uppkommit t.ex. i situationer där
- överlåtelseobjektet är en egnahemsfastighet på vilken endast den av makarna
som ägt och överlåtit fastigheten är fast bosatt enligt uppgifter i
befolkningsdatasystemet,
- överlåtelseobjektet är en egnahemsfastighet där ingendera makarna har bott
alls enligt uppgifter i befolkningsdatasystemet,
- överlåtelseobjektet är en egnahemsfastighet där makarna enligt uppgifter i
befolkningsdatasystemet har bott gemensamt, men de har nu en gemensam
adress eller separata adresser någon annanstans.
I samtliga situationer ska inskrivningsmyndigheten bedöma behovet av samtycke enligt
de boendeuppgifter som gäller vid tidpunkten för överlåtelsen av fastigheten. Om det av
befolkningsdatasystemet framgår att en make har bott stadigvarande på fastigheten när
överlåtelsen gjordes, ska inskrivningsmyndigheten i regel kräva makens samtycke. Vid
behov kan maken också höras för att inskrivningsmyndigheten ska bilda sig en
uppfattning om behovet av samtycke.
Situationen blir en annan om det av befolkningsdataregistret framgår att en make har
flyttat bort permanent från fastigheten redan innan fastigheten överläts. Då ska
inskrivningsmyndigheten inte kräva makens samtycke till överlåtelsen. Detta
ställningstagande grundar sig på att makarna inte har behov av att skydda sitt
boendeintresse på fastigheten efter en bortflyttning. Om en make har flyttat bort bara
tillfälligt, krävs ett samtycke på sedvanligt sätt.
Behovet av samtycke bygger på skyddet av makens boendeintresse. Vid bedömningen av
behovet av makens samtycke saknar det därför betydelse om fastigheten som är
överlåtelseobjekt omfattas av giftorätt eller inte. Samtycke behövs för överlåtelse av en
fastighet som är avsedd som makarnas gemensamma hem, även om makarna skulle ha
ett äktenskapsförord som helt utesluter giftorätten.
Exempel 1:
A och B är äkta makar. B äger ensam fastigheten X och har lagfart på den. B
överlåter fastigheten X till C 31.12.2015 och enligt överlåtelsehandlingen handlar
det om en obebyggd skogs- eller åkerfastighet. C söker lagfart på fastigheten.
A:s samtycke behövs inte för överlåtelsen.
Exempel 2:
A och B är äkta makar och äger vardera hälften av fastigheten X (½ och ½). B ger
31.12.2015 sin andel som gåva till C, som söker lagfart på den. Enligt
befolkningsdataregistret hade makarna en gemensam stadigvarande adress på
fastigheten vid tidpunkten för överlåtelsen.
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För gåvan krävs A:s samtycke. Alternativ räcker det med ett lagakraftvunnet
tillstånd som en domstol gett med stöd av ÄL 40 § eller en utredning om att A:s rätt
till talan är förverkad med anledning av överlåtelsen.
2.24.3.2. Samtycke och äktenskapsskillnad

Om överlåtelsen har skett efter att makarnas äktenskapsskillnadsärende anhängiggjorts
eller efter att äktenskapet upplösts och äktenskapsskillnadsärendet anhängiggjorts
1.1.1997 eller senare, bestäms behovet av makens samtycke enligt 38 § i gällande
äktenskapslag. Avgörande är då huruvida fastigheten under äktenskapet var avsedd att
användas som makarnas gemensamt hem.
Om avsikten varit att den fastighet som är föremål för överlåtelsen ska användas som
makarnas gemensamma hem under äktenskapet, ska man vid inskrivningsförfarandet i
regel kräva den f.d. makens samtycke till överlåtelsen, trots att ett
äktenskapsskillnadsärende anhängiggjorts eller äktenskapet upplösts.
Ett undantag till denna regel är en situation där (den f.d.) maken har flyttat bort från
fastigheten permanent redan innan fastigheten överläts. I en sådan situation kräver
inskrivningsförfarandet inte makens samtycke till överlåtelsen. Då krävs inte heller någon
utredning om en eventuell avvittring eller åtskiljande av egendomen makarna sinsemellan.
Om maken har överlåtit fastigheten efter att avvittring förrättats, behövs f.d. makens
samtycke inte för överlåtelsen. På motsvarande sätt – om fastigheten har överlåtits före
avvittringen, men man senare förrättat avvittring mellan makarna, ska
inskrivningsmyndigheten inte kräva f.d. makens samtycke till överlåtelsen. ÄL 86.3 §
föreskriver nämligen att rådighetsbegränsningen gällande en gemensam hemfastighet
upphör i och medavvittringen mellan makarna. I sådana fall är en kopia av den
lagakraftvunna avvittringshandlingen en tillräcklig utredning om avvittringen för
inskrivningsförfarandet.
Om makarna har ett äktenskapsförord som utesluter giftorätt ska i stället för avvittring
endast avskiljande av makarnas egendom göras (ÄL 85.2 §). Vid inskrivningsförfarandet
har man sedan 2012 iakttagit ett ställningstagande om att rådighetsbegränsningen anses
ha upphört redan i och med ikraftträdandet av äktenskapsskillnaden, om makarnas
egendom avskiljs. Om en make har överlåtit fastigheten efter att äktenskapsskillnaden
trädde i kraft, kräver inskrivningsförfarandet varken samtycke av f.d. maken eller utredning
om eventuellt avskiljande av egendomen mellan makarna.
Rådighetsbegränsningen gäller inte en sådan fastighet som har förvärvats först efter att
äktenskapet upplöstes (se Marjut Jokela - Leena Kartio - Ilmari Ojanen, Maakaari, 2010,
s. 285). Om en make överlåter vidare en fastighet som förvärvats efter att äktenskapet
upplöstes, behövs inte f.d. makens samtycke för överlåtelsen och inte heller någon
utredning om förrättad avvittring mellan makarna.
Exempel:
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A och B ingick äktenskap 1992 och de beviljades äktenskapsskillnad 2003. B äger
ensam fastigheten X och har lagfart på den. B har ägt fastigheten redan under
äktenskapet. Av befolkningsdatasystemet framgår det att A och B haft en
gemensam stadigvarande adress på fastigheten under äktenskapet och att A har
flyttat bort permanent 2002. B överlåter fastigheten till C 21.12.2015, och C söker
lagfart på den.
Inskrivningsmyndigheten förutsätter inte A:s samtycke till överlåtelsen.
2.24.3.3. Samtycke efter att maken avlidit

Om överlåtelsen har skett efter makens bortgång och maken gått bort 1.1.1997 eller
senare, bestäms behovet av samtycke utifrån 38 § och 86.2 § i den gällande
äktenskapslagen. I sådana situationer ska den avlidne makens arvingar ge samtycke.
Behovet av samtycke avgörs nu först och främst av om den fastighet som är föremål för
överlåtelsen användes som makarnas gemensamma hem medan bägge makarna levde.
För det andra avgörs behovet av samtycke av om någon av de den avlidne makens
arvingar behöver skydda sitt boendeintresse i fastigheten. Om fastigheten har förvärvats
först efter makens död, behövs inget samtycke från makens arvingar för överlåtelsen.
Om den fastighet som är föremål för överlåtelsen användes som makarnas gemensamma
hem medan den andre maken ännu levde, behövs i regel samtycke från makens arvingar
enligt ÄL 66 § eller alternativt ett tillstånd av en domstol (ÄL 86.2 §). Vid
inskrivningsförfarandet krävs samtycke bara av de arvingar till den avlidne maken som
enligt uppgifter i befolkningsdatasystemet bor stadigvarande på fastigheten vid tidpunkten
för överlåtelsen. Den ståndpunkt som iakttagits vid inskrivningsförfarandet grundar sig på
att behovet av samtycke ska avgöras av arvingarnas behov av att skydda sitt
boendeintresse.
I sådana situationer jämställs en arvinge till en avliden make med förmånstagaren i ett
universaltestamente men däremot inte i ett specialtestamente. Om makarna haft ett
inbördes äganderättstestamente, kräver inskrivningsmyndigheten inte arvingarnas
samtycke om sökanden lägger fram en utredning om testamentets laga kraft samt om
behandlingen av eventuella krav på laglott. Den avlidnes sekundära arvingars samtycke
behövs inte för överlåtelse av en fastighet som ägs av den efterlevande maken. Om en
arvinge, vars samtycke i princip behövs, är omyndig, ska arvingens intressebevakare ge
samtycket på arvingens vägnar. Således ger t.ex. vårdnadshavarna, dvs. föräldrarna
samtycket för ett minderårigt barns räkning. Om den ena av föräldrarna är död, kan den
efterlevande föräldern ensam ge samtycket.
Situationen kan också vara t.ex. den, att den efterlevande maken ensam äger en fastighet
som använts som gemensamt hem och det på fastigheten förutom maken bor minderåriga
barn som är makarnas gemensamma och som nu vårdas av den efterlevande maken. Om
den efterlevande maken i en sådan situation vill överlåta fastigheten, kan maken göra så
utan de minderåriga barnens samtycke. Om det på fastigheten förutom de minderåriga
barnen även bor vuxna barn, behövs deras samtycke på vanligt vis.
Rådighetsbegränsningen gäller även i dessa situationer ända tills en lagakraftvunnen
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avvittring har förrättats mellan den efterlevande maken och den avlidne makens arvingar
(ÄL 86.2–3 §). Om den efterlevande maken har överlåtit fastigheten efter att avvittring
förrättats, behövs inget samtycke av den avlidne makens arvingar. På motsvarande sätt –
om fastigheten har överlåtits före avvittringen, men man senare förrättat avvittring mellan
den överlevande maken och den avlidne makens arvingar, ska inskrivningsmyndigheten
inte kräva arvingarnas samtycke till överlåtelsen. Vid inskrivningsförfarandet räcker en
kopia av en tillbörlig, lagakraftvunnen avvittringshandling som utredning över förrättad
avvittring mellan maken och arvingarna.

2.24.4. Tiden fram till 1.1.1997
2.24.4.1. Samtycke under äktenskapet
Om överlåtelsen under äktenskapet skett mellan 1.1.1988 och 31.12.1996 behövs makens
samtycke i enlighet med den 38 § i ÄL som var i kraft under perioden i fråga, även då den
överlåtna fastigheten uteslutande eller huvudsakligen använts som makarnas
gemensamma hem. Med hänsyn till behovet av samtycke saknar det betydelse om
fastigheten som utgör överlåtelseobjekt omfattas av giftorätt eller inte. Det som ovan
konstaterats om behovet av samtyck om en överlåtelse under äktenskapet har skett
1.1.1997 eller senare, iakttas på motsvarande sätt vid inskrivningsförfarandet om en
överlåtelse under äktenskapet har skett mellan 1.1.1988 och 31.12.1996.
Om en överlåtelse under äktenskapet har skett före 1.1.1988 behövs makens
samtyckenligt den ursprungliga ordalydelsen i AL 38 § om överlåtelsen gällt fast egendom
vari maken har giftorätt. I dessa situationer har fastighetens användningsändamål ingen
betydelse. Ett samtycke behövs för överlåtelse av en fastighet som omfattas av giftorätten
oberoende av om fastigheten är en fastighet för stadigvarande boende, en fastighet för
fritidsboende, en skogs- eller åkerfastighet eller om fastigheten är byggd eller obebyggd.
Om fastigheten inte har omfattats av giftorätten behövs inget samtycke, även om
fastigheten har varit makarnas gemensamma hem. Vid inskrivningsförfarandet antar det i
situationer som dessa att den fastighet som varit föremål för överlåtelsen omfattats av
giftorätten. Som utredning över att en fastighet inte omfattats av giftorätten räcker det med
en kopia av äktenskapsförordet, gåvobrevet, testamentet eller en motsvarande handling
av vilken framgår att makens giftorätt har uteslutits för den aktuella fastighetens del.
2.24.4.2. Samtycke och äktenskapsskillnad

Om överlåtelsen har skett efter att äktenskapsskillnadsärendet anhängiggjorts eller efter
att äktenskapet upplösts och äktenskapsskillnadsärendet anhängiggjorts mellan 1.1.1998
och 31.12.1996 bestäms behovet av makens samtycke enligt 38 § i den äktenskapslag
som var i kraft under nämnda period. Avgörande för behovet av samtycke är då huruvida
fastigheten under äktenskapet varit enbart eller i regel avsedd att användas som
makarnas gemensamma hem.
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Det som ovan konstaterats om behovet av samtycke när överlåtelsen har skett efter
äktenskapsskillnadsärendet blivit anhängigt eller äktenskapet upplösts och
äktenskapsskillnadsärendet
blivit
anhängigt
efter
1.1.1997,
iakttas
vid
inskrivningsförfarandet på motsvarande sätt om äktenskapsskillnadsärendet
anhängiggjorts mellan 1.1.1988 och 31.12.1996.
Exempel 1:
A och B:s ansökan om äktenskapsskillnad har blivit anhängig 1994 och de har
beviljats äktenskapsskillnad året därpå. Redan under äktenskapet har B ägt
fastigheten X, i vilken A hade giftorätt, men som inte har använts som makarnas
gemensamma hem. B har 1.6.1998 gett fastigheten som en gåva till C, som nu
söker lagfart på den. Avvittring mellan A och B har inte förrättats.
Inskrivningsmyndigheten förutsätter inte A:s samtycke till överlåtelsen. Gåvan kan
påverka avvittringen mellan A och B och krav på återbäring (ÄL 40 a §) kan t.o.m.
riktas till den, men detta övervakas inte vid inskrivningsförfarandet.
Exempel 2:
A och B:s ansökan om äktenskapsskillnad har blivit anhängig 1996 och de har
beviljats äktenskapsskillnad samma år. B har ingått nytt äktenskap med C 1998. B
äger fastighet X, som användes som A:s och B:s gemensamma hem under
äktenskapet. Efter äktenskapsskillnaden flyttade A permanent till en annan adress
och fastigheten har sedan 1998 använts som B:s och C:s gemensamma hem.
Avvittring mellan A och B har inte förrättats. B har den 31.12.2015 sålt fastigheten
till D, som nu söker lagfart på den.
Inskrivningsmyndigheten förutsätter C:s samtycke till överlåtelsen. Eftersom A har
flyttat till en annan stadigvarande adress före överlåtelsen, förutsätter
inskrivningsmyndigheten inte A:s samtycke till överlåtelsen. I stället för C:s
samtycke går det också med ett lagakraftvunnet tillstånd som en domstol meddelat
med stöd av ÄL 40 § eller en utredning om att C förlorat sin rätt att väcka talan
med anledning av överlåtelsen.
Om överlåtelsen har skett efter att makarna dömts till äktenskaps- eller hemskillnad och
domen har getts före 1.1.1998, bestäms behovet av samtycke enligt 38 § i den lag som
var i kraft vi den aktuella tidpunkten. Då behövs ett samtycke för överlåtelse av en fastighet
som omfattas av giftorätten. En fastighet omfattas av giftorätten och den har förvärvats
eller erhållits innan äktenskapet ingicks eller under äktenskapet. Giftorätten gäller
emellertid inte en sådan fastighet för vilken makens giftorätt har uteslutits t.ex. genom ett
äktenskapsförord, ett gåvobrev eller ett testamente. Vid inskrivningsförfarandet räcker det
som utredning över att giftorätt saknas med en kopia av äktenskapsförordet eller någon
annan motsvarande handling.
En fastighet som köps efter att äktenskapet har upplösts omfattas också av giftorätten, om
den köps med sådana medel som omfattas av giftorätten. Enligt den ståndpunkt som
iakttagits vid inskrivningsförfarandet sedan 2016 antas en fastighet som förvärvats efter
att äktenskapet upplösts vara köpt med andra medel än sådana som omfattas av
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giftorätten. För överlåtelse (vidare) av en sådan fastighet kräver inskrivningsmyndigheten
inte f.d. makens samtycke.
Om en make har överlåtit fastigheten efter att avvittring förrättats, behövs f.d.
makens samtycke inte för överlåtelsen. På motsvarande sätt – om fastigheten har
överlåtits före avvittringen, men man senare förrättat avvittring mellan makarna,
ska inskrivningsmyndigheten inte kräva f.d. makens samtycke till överlåtelsen.
Enligt ÄL 86.3 § som var i kraft före 1.1.1988 upphör rådighetsbegränsningen till
en fastighet som omfattas av giftorätten när en lagakraftvunnen avvittring har
förrättats mellan makarna. Vid inskrivningsförfarandet räcker en kopia av en
tillbörlig, lagakraftvunnen avvittringshandling som utredning över förrättad
avvittring mellan makarna. Exempel 1:
A och B har dömts till äktenskapsskillnad 1976. Under äktenskapet har B ensam
ägt fastigheten X, som inte använts som makarnas gemensamma hem, men i
vilken A har giftorätt. B har den 31.12.2015 överlåtit fastigheten till C, som nu söker
lagfart på den. Avvittring mellan A och B har inte förrättats.
Inskrivningsmyndigheten förutsätter A:s samtycke till överlåtelsen. Alternativ
räcker det också med ett lagakraftvunnet tillstånd som en domstol gett med stöd
av ÄL 40 § eller en utredning om att A förlorat sin rätt att väcka talanmed anledning
av överlåtelsen.
Exempel 2:
A och B har dömts till hemskillnad 1986. Äktenskapsskillnaden trädde i kraft först
efter 1.1.1988. B har redan under äktenskapet ägt fastigheten X, som användes
som makarnas gemensamma hem, men i vilken A inte har giftorätt enligt ett
äktenskapsförord mellan makarna. B har den 31.12.2015 överlåtit fastigheten till
C, som nu söker lagfart på den. Ingen avvittring eller avskiljning har förrättats
mellan makarna.
Inskrivningsmyndigheten förutsätter inte A:s samtycke till överlåtelsen. Som
utredning över att giftorätt saknas räcker det med en kopia av äktenskapsförordet
mellan makarna.
2.24.4.3. Samtycke efter att maken avlidit

Om överlåtelsen har skett efter makens bortgång och maken gått bort mellan 1.1.1988
och 31.12.1996, bestäms behovet av samtycke och vems samtycke som behövs utifrån
ÄL 38 § och ÄL 86.2 § som var i kraft under perioden i fråga. Behovet av samtycke avgörs
då först och främst av om den fastighet som är föremål för överlåtelsen användes som
makarnas gemensamma hem medan bägge makarna levde. För det andra avgörs
behovet av samtycke enligt den ståndpunkt som inskrivningsförfarandet iakttagit sedan
hösten 2014 om huruvida någon av den avlidne makens arvingar har ett boendeintresse i
den fastighet som överlåts. Till övriga delar iakttas det som ovan konstaterats om arvingar
och om skyddet av deras boendeintresse vid inskrivningsförfarandet.
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Exempel 1:
A och B ingick äktenskap 1986. B avled 1995 och efterlämnade inget testamente.
A äger fastighet X som medan B ännu var i liv användes som makarnas och deras
barns C:s, D:s och E:s gemensamma hem. A har den 31.12.2015 överlåtit
fastigheten till F, som nu söker lagfart på den. Av befolkningsdatasystemet framgår
att C, D och E har flyttat permanent bort från fastigheten före överlåtelsen av den
till F.
Inskrivningsmyndigheten förutsätter inte C:s, D:s och E:s samtycke till
överlåtelsen.
Exempel 2:
A och B ingick äktenskap 1993. B avled 1996 och efterlämnade inget testamente.
B äger fastighet X som medan A ännu var i liv användes som makarnas och deras
barns C:s gemensamma hem. B har den 31.12.2015 överlåtit fastigheten till D,
som nu söker lagfart på den. Av befolkningsdatasystemet framgår det att B och C
fortfarande är stadigvarande bosatta på den fastighet som är föremål för
överlåtelsen.
Inskrivningsmyndigheten förutsätter C:s samtycke till överlåtelsen. Alternativ
räcker det också med ett lagakraftvunnet tillstånd från en domstol eller en
utredning om att C förlorat sin rätt att väcka talan med anledning av överlåtelsen.
Om överlåtelsen har skett efter makens bortgång och maken gått bort före 1.1.1988,
bestäms behovet av samtycke och vilka alla som måste ge sitt samtycke utifrån ÄL 38 §
och ÄL 86.2 § som var i kraft fram till nämnda datum. Samtycke behövs med stöd av dessa
paragrafer om den efterlevande maken överlåter en fastighet som bägge makarna haft
giftorätt i. Samtycke behövs av den efterlevande makens och den avlidne makens
gemensamma bröstarvingar. Om det inte finns några gemensamma bröstarvingar, dvs.
makarna har bara egna bröstarvingar eller inga bröstarvingar alls, behövs inget samtycke.
Till övriga delar iakttas det som ovan konstaterats om giftorättens och avvittringens
effekter för behovet av samtycken.
Exempel 1:
A och B ingick äktenskap 1969. B avled 1979 och efterlämnade inget testamente.
A och B har gemensamma bröstarvingar, C och D. A har 31.12.2015 till E sålt en
fastighet han ägt ensam och som han fått lagfart på 1966. E söker nu lagfart på
fastigheten.
Antagandet är att B har haft giftorätt i fastigheten. Inskrivningsmyndigheten kräver
i regel att C och D samtycker till överlåtelsen eller ett lagakraftvunnet tillstånd av
en domstol. Alternativt räcker det för inskrivningsmyndigheten med en utredning
om att B inte haft giftorätt i fastigheten (A och B hade ett äktenskapsförord eller
A:s förvärv varit ett testamente eller en gåva där giftorätten uteslutits) eller att en
lagakraftvunnen avvittring har förrättats mellan A och B:s dödsbo. Alternativt räcker
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det också med en utredning om att C och D förlorat sin rätt att väcka talan med
anledning av överlåtelsen.
Exempel 2:
A och B ingick äktenskap 1968. A avled 1985 och B avled 2013. A och B hade
inget äktenskapsförord. Ingen avvittring har förrättats mellan A:s och B:s dödsbon.
Delägarna C och D i dödsboet efter B har 31.12.2015 till E överlåtit fastigheten X,
som varit i B:s ägo från 1977. E söker lagfart på fastigheten.
E har tillställt inskrivningsmyndigheten A:s och B:s bouppteckningsinstrument
jämte släktutredningar, av vilka framgår att bröstarvingen F samt den efterlevande
maken B är delägare i A:s dödsbo, och bröstarvingarna C och D är delägare i B:s
dödsbo. C, D och F är inte A:s och B:s gemensamma bröstarvingar. Eftersom F
inte är A:s och B:s gemensamma bröstarvinge, behövs F:s samtycke inte för
överlåtelsen.

2.24.5. Samtyckets form
Samtycket ska uppfylla formkraven i ÄL 66.1 §. Samtycket ska således vara daterat,
undertecknat och bevittnat av två ojäviga personer. Då makens samtycke givits i en
överlåtelsehandling som bestyrkts av ett köpvittne behövs inget mer (och inte heller andra
vittnen).
Samtycket kan med stöd av ÄL 66.2 § ges i elektroniskt format i Lantmäteriverkets
webbtjänst. En förutsättning för att samtycket ska kunna ges elektroniskt är att även själva
överlåtelsen
som
samtycket
gäller
har
gjorts
i
nämnda
webbtjänst,
Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Om överlåtelsen har genomförts på traditionellt vis med ett
köpvittne, ska samtycket ges med iakttagande av formkraven i ÄL 66.1 § som redogjorts
för ovan. Då kan samtycket inge ges på ett giltigt sätt i fastighetsöverlåtelsetjänsten eller
något annan tjänst för elektronisk ärendehantering.
Formkraven uppfylls inte enbart av ett till inskrivningsmyndigheten skickat epostmeddelande som innehåller makens skriftliga meddelande om att denne godkänner
köpet. Ett sådant meddelande räcker inte även om det innehåller namn på vittnen i
maskinellt skriven form. Om det emellertid är oklart huruvida fastigheten har varit avsedd
att användas som makarnas gemensamma hem och om samtycke överhuvudtaget
behövs, räcker en utredning tillställd per e-post. Då är det inte fråga om ett samtycke utan
om en annan utredning i ärendet. Ett sådant meddelande behöver inte undertecknas, det
räcker att det innehåller uppgifter som utvisar att meddelandets riktighet inte behöver
ifrågasättas. I vilken form samtycket ges bör hållas isär från sättet ett samtycke som är
förenligt med formkraven kan tillställas inskrivningsmyndigheten. Eftersom makens
samtycke inte är en del av åtkomsthandlingen, kan samtycket lämnas in till
inskrivningsmyndigheten som en kopia. Därmed kan samtycket tillställas
inskrivningsmyndigheten också elektroniskt, dvs. per telefax eller som en filbilaga till ett epostmeddelande.
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Om maken inte ger samtycke kan en domstol på ansökan ge tillstånd till överlåtelsen (med
stöd av ÄL 40 §). På motsvarande sätt gäller att om en arvinge till en avliden make inte
ger det behövliga samtycket, kan en domstol ge tillåtelse till överlåtelsen med stöd av ÄL
86.2 §. En intressebevakare eller dennes ersättare kan ge samtycket på en makes eller
en avliden makes arvinges vägnar. För ett sådant samtycke behöver man inte inhämta
tillstånd från magistraten.

2.24.6. Kontroll av behovet av samtycke
Inskrivningsmyndigheten granskar på tjänstens vägnar behovet av samtycke från maken
eller den avlidne makens arvingar. Detta förutsätter dels kontroll av äktenskapet och dels
kontroll av fastighetens slag.
Inskrivningsmyndigheten kontrollerar överlåtarens civilstånd med hjälp av
befolkningsdatasystemet. Om överlåtaren är eller har varit gift ska utredningen fortsätta
tills man med säkerhet kan konstatera om ett samtycke på grund av dennes äktenskap
behövs eller inte. Om en överlåtelse kräver samtycke av en avliden makes arvingar, ska
den som söker lagfart tillställa inskrivningsmyndigheten bouppteckningsinstrumentet efter
maken samt de relaterade släktutredningarna. Om magistraten har styrkt
delägarförteckningen i bouppteckningsinstrumentet behövs inga släktutredningar.
Bouppteckningsinstrumentet och släktutredningen behövs för att utreda kretsen av
makens arvingar.
I allmänhet grundar inskrivningsmyndigheten sitt avgörande på de objektsuppgifter om
fastighetens användningsändamål som framgår av överlåtelsehandlingen eller på
uppgifterna om boende som finns i befolkningsdatasystemet. Exempelvis kan
överlåtelsehandlingen innehålla ett omnämnande om att föremålet för överlåtelsen är en
obebyggd fastighet eller en skogs- eller åkerfastighet, där det inte finns någon
bostadsbyggnad, eller så kan det framgå av befolkningsdatasystemet att maken har flyttat
bort permanent från fastigheten före överlåtelsen. I en sådan situation kräver
inskrivningsförfarandet inte makens samtycke till överlåtelsen.
På sökandens ansvar hör att vid behov lägga fram ytterligare utredningar om de
omständigheter som ligger bakom prövningen av behovet av samtycken. En sådan
situation är aktuell t.ex. om sökanden framför att den fastighet som är föremål för
överlåtelsen inte kommer att användas som makarnas gemensamma hem, men det av
befolkningsdatasystemet framgår att makarna bott stadigvarande på fastigheten vid
tidpunkten för överlåtelsen. Då kan en tilläggsutredning utgöras av ett skriftliga
meddelande om fastighetens användningsändamål från den make, som samtycke i princip
skulle förutsättas av. Om denne make tillställer ett samtycke till överlåtelsen ersätter det
naturligtvis ett sådant meddelande.

2.24.7. Beviljande av lagfart utan samtycke
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Lagfart kan beviljas utan makens samtycke, om maken i fråga inte har väckt talan om att
överlåtelsen ska förklaras ogiltig med stöd av ÄL 38.2 § inom tre månader från att maken
fick vetskap om överlåtelsen. På motsvarande sätt kan lagfart beviljas utan samtycke från
den avlidne makens arvingar, om arvingarna inte har väckt talan inom tre månader från
delgivningen av överlåtelsen (se KKO 1964 II 24 om tillämpligheten av ÄL 38.2 §).
Sökanden är skyldig att förete en utredning om förlorad rätt att väcka talan, ifall sökanden
åberopar detta.
Tidsfristen på tre månader beräknas från delgivningen av överlåtelsen. Delgivningen kan
ske på vilket bevisligt sätt som helst. Då sökanden företer en utredning om delgivning
lämnas lagfartsansökan vilande under tidsfristen på tre månader fr.o.m. delgivningen.
Ärendet tas upp för ny behandling av inskrivningsmyndigheten på tjänstens vägnar efter
den utsatta dagen. Om det före den utsatta dagen inte gjorts en anteckning i lagfarts- och
inteckningsregistret om väckande av talan (utifrån ett meddelande av domstol) kan
sökanden beviljas lagfart.
Om maken utan anledning vägrar att ge samtycke och t.ex. undviker delgivningen av
överlåtelsen, kan en domstol med stöd av ÄL 40 § ge tillstånd på de delaktigas ansökan.
På motsvarande sätt kan en domstol ge tillstånd med stöd av ÄL 86.2 § t.ex. om alla av
en avlidens makes arvingar inte kan nås för delgivningen. Ett lagakraftvunnet tillstånd från
en domstol ersätter då makens eller den avlidne makens arvingars samtycke. Om en
domstol har gett ett tillstånd som avses ovan, ska sökanden tillställa
inskrivningsmyndigheten en kopia av det jämte uppgifter om tillståndets laga kraft som
bilaga till lagfartsansökan.
Om lagfart beviljas utan samtycke i ett läge där samtycke skulle behövas, förlorar maken
eller den avlidne makens arvingar med stöd av ÄL 38.2 § omedelbart sin rätt att hänvisa
till att överlåtelsen är ogiltig. Förutsättningen är att överlåtelsemottagaren inte kände till
och inte borde ha känt till behovet av samtycke.

2.24.8. Komplettering av ansökan och hörande
Om ett behövligt samtycke från en make eller en avliden makes arvingar saknas i
lagfartsansökan, uppmanas sökanden först muntligen eller på annat fritt formulerat sätt att
komplettera sin ansökan genom att lämna in samtycket till inskrivningsmyndigheten. Vid
behov ges sökanden en officiell kompletteringsuppmaning i ärendet (JB 6:5.1).
Lagfartsansökan kan inte avslås direkt även om ett behövligt samtycke saknas. Vid
kompletteringsförfarandet antas att makens samtycke redan föreligger, men att det inte
fogats till lagfartsansökan. Om samtycket inte tillställs trots kompletteringsuppmaningen
ska ansökan avvisas. I stället för ett samtycke räcker det också med ett lagakraftvunnet
tillstånd från en domstol eller en utredning om att maken eller arvingarna förlorat sin rätt
att väcka talan med anledning av överlåtelsen.
Om det är oklart huruvida samtycke behövs för överlåtelsen eller inte, kan
inskrivningsmyndigheten höra maken eller den avlidne makens arvingar (JB 6:6.1). I
förhållande till hörandet är emellertid det främsta alternativet att inskrivningsmyndigheten
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begär sökanden komplettera sin ansökan genom att lämna in den behövliga utredningen
till inskrivningsmyndigheten, t.ex. makens eller arvingarnas meddelande om att det inte är
tänkt att den fastighet som är föremål för överlåtelsen ska användas som makarnas
gemensamma hem. Om maken eller arvingarna inte reagerar på en begäran om utlåtande
som bevisligen kommit till deras kännedom, kan inskrivningsmyndigheten anse att de inte
har något att anmärka på saken, om så klart har uttryckts i begäran om utlåtande. Då kan
inskrivningsmyndigheten betrakta det som utrett att den överlåtna fastigheten inte är tänkt
att användas som makarnas gemensamma hem, och sökanden kan beviljas lagfart.

2.24.9. Vilandeförklaring eller avslag
Om man känner till att ett samtycke behövs, men samtycket tillsvidare inte har getts eller
sökanden ännu inte har fått det, ska lagfartsansökan lämnas vilande och sökanden
uppmanas att tillställa inskrivningsmyndigheten samtycket inom utsatt tid vid äventyr att
ansökan annars avvisas (JB 12:2.1.3). Om det behövliga samtycket inte erhållits i en
situation då det behövs ska lagfartsansökan i sista hand avslås (JB 12:4, 4 punkten). Ett
avslag kan bli aktuellt t.ex. i en situation där sökanden genast vägrar att inhämta samtycke
eller vidta någon annan åtgärd för att giltigförklara förvärvet.

2.24.10. Registrerat partnerskap
Enligt lagen om registrerat partnerskap (950/2001) har registrering av partnerskap, med
vissa undantag, samma rättsverkningar som ingående av äktenskap. För partners rätt att
förfoga över sin egendom gäller alla äktenskapslagens bestämmelser om
rådighetsbegränsningar. Partner i ett registrerat partnerskap har också rätt att ingå ett
äktenskapsförord. På ett samtycke från en person som lever i ett registrerat partnerskap
tillämpas till alla delar samma bestämmelser som på samtycken från makar, både när
personerna lever i ett partnerskap och då registreringen har upphävts liksom efter
personens död. Rättsverkningarna har också likadan giltighet som vid äktenskap.
Inskrivningsmyndigheten kontrollerar på tjänstens vägnar registreringen av partnerskapet
i befolkningsdatasystemet. När det gäller behovet av samtycke, formkrav samt
inskrivningsmyndighetens förfarande hänvisas till det som sagts ovan.

2.24.11. Samtycke och lagval
Det kan hända att behovet av makens eller en avliden makes arvingars samtycke måste
prövas i en situation som har en internationell anknytning. I en sådan situation väcks
frågan om vilket lands lag som ska tillämpas på behovet av ett samtycke från maken eller
den avlidne makens arvingar.
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I regel ska finsk lag alltid tillämpas på behovet av samtycke, om den fastighet som är
föremål för överlåtelsen är belägen i Finland. Inskrivningsmyndigheten i Finland prövar
således behovet av samtycke med stöd av ÄL 38 och 86 §. Bestämningen av vilken lag
som är tillämplig påverkas inte av vilken lag som tillämpas på makarnas
förmögenhetsförhållanden (se 3 b art. i nordiska äktenskapskonventionen, ÄL 133 § och
135.1.1 §, beträffande bevisning som ska läggas fram vid inskrivningsförfarandet se även
RP 44/2001 rd, s. 64).
Undantag till huvudregeln ovan utgörs endast av situationer där en fastighet har överlåtits
innan avdelning V i äktenskapslagen trädde i kraft 1.3.2002 och den nordiska
äktenskapskonventionen inte är tillämplig. Frågan om vilken lag som ska tillämpas på
behovet av samtycke avgörs då med stöd av 14 § 2 mom. i lagen angående vissa
familjerättsliga förhållanden av internationell natur (379/1929). Enligt nämnda
bestämmelse tillämpas i regel lagen i den stat vars medborgare mannen varit när
äktenskapets ingick (se även avsnitt 2.26.8.4 om skyldigheten att utreda innehållet i en
främmande stats lagstiftning 2.26.8.4).

2.25. Fastighetsförsäljningar av boutrednings- och skiftesman
En boutredningsman och skiftesman kan under vissa förutsättningar sälja en fastighet som
hör till boet. Oftast förordnas samma person både till boutredningsman och till skiftesman.
Bestämmelser om boutredningsmannens rätt att sälja fastigheter finns i 19 kap. 14 § i
ärvdabalken. Försäljningen förutsätter i första hand ett uttryckligt samtycke av alla
dödsbodelägare. Det ska vara skriftligt och bestyrkt av två ojäviga personer. En generell
fullmakt till boutredningsmannen (för hanteringen av boets ärenden) räcker således inte.
En specificerad överlåtelsefullmakt som uppfyller kraven i JB 2:3 § av samtliga delägare
ska (även utan vittnen) också betraktas som ett tillräckligt samtycke vid
inskrivningsförfarandet.
Inte heller en skiftesman kan sälja en fastighet i boet utan alla delägares samtycke. Om
ett lagakraftvunnet testamente emellertid innehåller testatorns förordnande om försäljning
av fastigheten är skiftesmannen skyldig att följa förordnandet om inte dödsbodelägarna
enhälligt beslutar något annat. När en skiftesman säljer en fastighet räcker det med en
fullmakt av samtliga delägare som specificerats enligt JB 2:3 § eller också med ett ovan
beskrivet samtycke.
Delägarens intressebevakare kan ge boutredningsmannen eller skiftesmannen samtycke
på sin huvudmans vägnar och inget tillstånd från magistraten behövs för försäljningen.
När ett dödsbo som förvaltas av en boutredningsman är delägare i ett annat dödsbo som
också har en förordnad boutredningsman kan det förstnämnda dödsboets
boutredningsman ensam ge samtycke till försäljning av en fastighet i det sistnämnda
dödsboet på dödsboets vägnar.
Om delägarna inte ger sitt samtycke, kan boutredningsmannen eller skiftesmannen
anhålla om tillstånd för försäljningen hos tingsrätten. I samband med att lagfart beviljas
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ska man också kontrollera att tingsrättens beslut om tillstånd har vunnit laga kraft. På
grundval av tillståndet som getts till boutredningsmannen kan också en ny
boutredningsman sälja den fastighet som tillståndet gäller.
En boutredningsman eller en skiftesman som säljer en fastighet med utgångspunkt i
samtycken, fullmakter eller ett försäljningstillstånd har rätt att ensam underteckna
köpebrevet. Delägarnas underskrifter behövs således inte.
Det skriftliga förordnandet till boutredningsman eller skiftesman behöver inte bifogas
ansökan, om förordnandet har specificerats i själva åtkomsthandlingen (av vilken det ska
framgå om rollen är boutredningsman eller skiftesman), och förstås inte heller om
tingsrätten gett tillstånd till försäljningen.
Bouppteckningsinstrumentet och släktutredningar behöver inte bifogas ansökan. Till
boutredningsmannens och skiftesmannens uppgifter hör också att utreda delägarna och
det här kan man lita på vid inskrivningsförfarandet.
Om en boutredningsman förordnats för dödsboet har dödsbodelägarna inte rätt att
bestämma över egendomen som hör till boet. Därmed kan de inte självständigt överlåta
en fastighet i dödsboet utan överlåtelsekompetensen finns hos boutredningsmännen (den
förutsätter dock samtycken). Om delägarna överlåtit fastigheten ska man när lagfart söks
på förvärvet utreda huruvida boutredningsmannen godkänt överlåtelsen.
Att en skiftesman förordnats till dödsboet eliminerar inte delägarnas kompetens att
bestämma över egendomen som hör till boet. Oberoende av skiftesmannen kan de själva
överlåta en fastighet som hör till boet. En intressebevakare som förordnats en delägare
behöver alltid magistratens tillstånd för en överlåtelse som genomförs utan
boutredningsmannens medverkan.

2.26. Förmyndarrättsliga tillstånd
2.26.1. Rättshandlingsförmåga, intressebevakning och
intressebevakare
I samband med lagfartsärendet undersöks parternas rättsliga handlingsbehörighet med
avseende på det förvärv som ska inskrivas. När det gäller fysiska personer styrs detta av
bestämmelserna i lagen om förmyndarverksamhet. Rättshandlingsförmåga kan enligt
lagen klassificeras enligt följande:
- I regel saknar omyndiga personer rättshandlingsförmåga helt och hållet. Enligt 2 § i
lagen om förmyndarverksamhet avses med omyndig en person som inte har fyllt 18 år
(minderårig) och en person som har fyllt 18 år (myndighetsåldern) men förklarats
omyndig.
- En person i myndig ålder som inte har förklarats omyndig kan emellertid ha begränsad
rättshandlingsförmåga. Om en intressebevakare förordnats kan domstolen samtidigt ha
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begränsat personens handlingsbehörighet så att personen får företa vissa
rättshandlingar eller förfoga över viss egendom endast tillsammans med
intressebevakaren, eller så att personen inte är behörig att företa vissa rättshandlingar
eller inte har rätt förfoga över viss egendom.
- En myndig person som förordnats en intressebevakare men inte förklarats omyndig och
vars handlingsbehörighet inte heller begränsats på det sätt som nämns ovan, behåller
en självständig handlingsbehörighet trots förordnandet av en intressebevakare.
- En myndig persons rättshandlingsförmåga kan i själva verket vara klart försvagad även
då denne inte formellt förklarats omyndig. Orsakerna kan t.ex. vara sjukdom, störningar
i de psykiska funktionerna, försvagat hälsotillstånd osv. En sådan person har inte
nödvändigtvis en intressebevakare eller så kan personen ha en formellt självständig
handlingsbehörighet vid sidan av sin intressebevakare.
Inskrivningsmyndigheten kan i allmänhet inte med stöd av de handlingar som föreligger
i ärendet upptäcka en försvagad rättslig handlingsförmåga hos parter i rättshandlingen.
Vad gäller detta har köpvittnet bättre möjligheter att upptäcka saken och ingripa. Även
om personen formellt har rättshandlingsförmåga kan exempelvis en av sjukdom
försvagad förmåga att företa rättshandlingar vara en ogiltighetsgrund, varvid köpet inte
kan bestyrkas.
Enligt 4 § i lagen om förmyndarverksamhet är vårdnadshavare för en minderårig
intressebevakare, om inte något annat bestäms. Intressebevakare för en myndig är den
som av domstolen eller förmyndarmyndigheten har förordnats till uppdraget. Enligt 6 § i
lagen kan en omyndig inte vara intressebevakare. Om vårdnadshavaren för ett barn är
minderårig när barnet föds, blir vårdnadshavaren barnets intressebevakare när
vårdnadshavaren fyller 18 år. Intressebevakaren kan ha en av domstolen eller magistraten
förordnad ställföreträdare.
Enligt 30 § i lagen om förmyndarverksamhet är uppdraget odelbart, såvida domstolen inte
har beslutat att fördela uppgifterna. Om huvudmannen har flera intressebevakare ska de
alltid gemensamt företa rättshandlingarna som gäller huvudmannen. Om endast den ena
av intressebevakarna företrätt huvudmannen har denne inte varit legalt företrädd. Denna
fråga kommer oftast upp när ett minderårigt barns föräldrar är barnets intressebevakare.
Ett senare separat skriftligt godkännande av den andra intressebevakaren åtgärdar
bristen. Meddelandet om godkännande behöver inte styrkas av ett köpvittne, även om det
skulle handla om godkännande av en fastighetsöverlåtelse. Ett meddelande om
godkännande behövs även om magistraten skulle ha gett tillstånd till rättshandlingen (se
KKO 1999:24).

2.26.2. Intressebevakningsfullmakt
Enligt lagen om intressebevakningsfullmakt (25.5.2007/648) kan en person på förhand
bemyndiga en viss person till att sköta dennes ekonomiska angelägenheter om han eller
hon förlorar förmågan att sköta sina angelägenheter på grund av sjukdom, störningar i de
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psykiska funktionerna eller försvagat hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande
orsak. Fullmakten ska ges i den form som föreskrivs i lagen.
För att en intressebevakningsfullmakt ska träda i kraft krävs att magistraten fastställer
fullmakten (10 § och 24 § i lagen). Magistraten undersöker om fullmakten givits i rätt form
och att fullmaktsgivarens hälsotillstånd har försvagats på ett sådant sätt att fullmakten kan
träda i kraft. Inskrivningsmyndigheten behöver inte undersöka dessa omständigheter.
Huruvida intressebevakningsfullmakten fastställs framgår ur befolkningsdatasystemet, där
detta alltid ska kontrolleras. Om fullmaktsgivaren i en rättshandling, t.ex. en fastighetsaffär,
företräds med stöd av en intressebevakningsfullmakt ska inskrivningsmyndigheten
undersöka om fullmakten fastställts dessförinnan. Även ett återkallande av fullmakten
framgår av befolkningsdatasystemet. Intressebevakningsfullmakten upphör att gälla om
en i lagen om förmyndarverksamhet åsyftad intressebevakare förordnas för
fullmaktsgivaren (11 § i lagen om intressebevakningsfullmakt).
Den befullmäktigade har rätt att handla för fullmaktsgivarens räkning inom ramen för
intressebevakningsfullmakten. Fullmakten kan gälla allmän behörighet att företräda
fullmaktsgivaren i ärenden som gäller dennes egendom och andra ekonomiska
angelägenheter. Fullmakten kan också begränsas till att gälla vissa rättshandlingar eller
viss egendom. Fullmäktigens rättshandlingar inom ramen för fullmakten binder
fullmaktsgivaren. Om fullmaktsgivaren har givit den befullmäktigade särskilda
handlingsdirektiv är rättshandlingen emellertid inte bindande om den befullmäktigade inte
har följt direktiven eller om den andra parten i rättshandlingen kände till eller borde ha känt
till dessa. Handlingsdirektiven kan ha givits muntligen eller framgår t.o.m. av
intressebevakningsfullmakten.
Intressebevakningsfullmakten kan innehålla villkor som begränsar den befullmäktigades
behörighet och befogenhet men som inte framgår av befolkningsdatasystemet. För att
inskrivningsmyndigheten ska kunna kontrollera om sådana begränsningar förknippas med
fullmakten, ska sökanden lämna in en kopia av fullmakten till inskrivningsmyndigheten.
Tillsvidare finns det intet förfarande som skulle innebära att inskrivningsmyndigheten får
fullmakterna direkt från magistraten, t.ex. i elektroniskt format.

2.26.3. Intressebevakares och fullmäktiges jäv
Bestämmelser om intressekonflikter mellan intressebevakaren och huvudmannen ingår i
32 § 2–5 mom. i lagen om förmyndarverksamhet. Vid en intressekonflikt får
intressebevakaren inte företräda sin huvudman, med andra ord om intressebevakaren är
jävig att bevaka sin huvudmans intressen. Följande situationer innebär jäv:
En intressebevakare får inte företräda huvudmannen när motparten är
intressebevakaren själv, intressebevakarens make eller barn eller någon som
intressebevakaren företräder. Om syskon har en gemensam intressebevakare, är
han eller hon dock behörig att företräda syskonen vid arvskifte, om inte syskonens
intressen är motstridiga på grund av yrkanden som har framställts vid skiftet eller
andra omständigheter som har samband med skiftet.
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En annan intressebevakare än en förälder som är vårdnadshavare för sitt
minderåriga barn får inte heller företräda huvudmannen, om motparten är:
-

intressebevakarens barns make eller intressebevakarens makes barn eller
dennes make;
intressebevakarens eller dennes makes barnbarn, syskon, förälder eller fareller morförälder eller make till någon av dessa personer,
intressebevakarens syskons barn eller förälders syskon.

Med makar avses äkta makar och personer som lever i gemensamt hushåll under
äktenskapsliknande förhållanden eller i ett annat parförhållande. Med släktingar
jämställs motsvarande halvsläktingar.
Intressebevakaren får inte heller företräda huvudmannen när intressebevakarens
och huvudmannens intressen i saken kan bli motstridiga av någon annan orsak.
I lagen nämns i vilka situationer det alltid uppkommer jäv på grundval av att motparten har
en formell ställning i en rättshandling, som en fastighetsaffär. Då behöver man inte utreda
möjligheten för en faktisk intressekonflikt utan det räcker med att motparten har en sådan
ställning. I princip är en förälder som är vårdnadshavare för ett minderårigt barn inte jävig
att företräda barnet i rättshandlingar där sådana parter som nämnts ovan är motpart.
Barnets föräldrar får således företräda barnet i t.ex. en rättshandling där föräldrarna till en
av intressebevakarna skänker sin fastighet till intressebevakarnas barn.
De formella jävsgrunderna kompletteras av en bestämmelse enligt vilken jäv också
uppstår i andra situationer om intressebevakarens och huvudmannens intressen råkar i
konflikt med varandra. Exempelvis kan en förälder som är barnets intressebevakare vara
jävig att företräda barnet i en rättshandling där intressebevakarens förälder skänker
intressebevakarens barn en fastighet, om man i gåvobrevet samtidigt upplåter en
nyttjanderätt i fastigheten till intressebevakaren (jävighetsbestämmelsens grunder och
tolkning, se RP 52/2006 s. 10, 26–27 och 47–48).
Om intressebevakaren är jävig ska en ställföreträdare sökas. En rättshandling som en
jävig intressebevakare företagit för huvudmannens räkning binder inte huvudmannen. Ett
eventuellt tillstånd från förmyndarmyndigheten som erhålls senare åtgärdar inte den på
grund av jäv ogiltiga rättshandlingen. Detta innebär t.ex. att ett avvittrings- eller arvskifte
som en jävig intressebevakare företagit för sin huvudmans räkning är ogiltigt även om man
efteråt erhåller magistratens tillstånd för avtalet. Likaså är en skiftesmans arvskifte ogiltigt
om delägaren företrätts av en jävig intressebevakare vid arvskiftet. Om huvudmannen har
två intressebevakare, varav en är jävig, kan inte heller den andre handla för
huvudmannens räkning om intressebevakningen inte fördelats (30 § 1 mom. lagen om
förmyndarverksamhet).
Bestämmelser om en förordnad intressebevakares jäv finns i 17 § lagen om
förmyndarverksamhet. Jävsgrunderna och deras inverkan är desamma som angivits ovan
för intressebevakares jäv. Undantaget till jäv som gäller ett minderårigt barns
vårdnadshavare tillämpas emellertid inte på en person med intressebevakningsfullmakt,
eftersom endast en myndig person kan ge en intressebevakningsfullmakt.

Inskrivningshandbok

144

(348)
7.6.2017

2.26.4. Om huvudmannens ställning
Om huvudmannen förklarats omyndig eller dennes handlingsbehörighet begränsats med
avseende på viss egendom eller vissa rättshandlingar har denne inte rätt att självständigt
företa rättshandlingar som omfattas av begränsningarna. På dennes vägnar handlar en
intressebevakare. Huvudmannens rättshandlingar är i dessa fall i allmänhet ogiltiga.
Rättshandlingen blir dock bindande om den omyndiges intressebevakare godkänner
handlingen i efterhand eller om huvudmannen själv godkänner den efter att ha blivit
myndig. I bägge fallen räcker det att godkännandet ges skriftligt utan bestyrkande av köp
även om det är fråga om en fastighetsöverlåtelse. För intressebevakarens del behövs
också magistratens tillstånd. I dessa situationer ska man också beakta att den andra
avtalsparten eventuellt drar sig ur rättshandlingen redan innan den blir bindande.
Om personen inte har förklarats omyndig eller handlingsbehörigheten inte ens delvis
begränsats utgör ett förordnade av en intressebevakare i princip ingen begränsning av
huvudmannens rätt att själv förfoga över sin egendom eller att företa rättshandlingar
gällande den. Man bör emellertid beakta att det i praktiken ges förordnanden om
intressebevakare endast i situationer där personens rättsliga handlingsförmåga
åtminstone i någon mån försvagats.
I inskrivningsförfarandet har man utgått från att det alltid är anledning att höra
intressebevakaren när den rättshandling som ska inskrivas företagits av huvudmannen
ensam, även om huvudmannen formellt skulle ha självständig handlingsbehörighet.
Intressebevakaren kan då vid behov åberopa ogiltighetsgrunderna i lagen om
rättshandlingar till förmån för sin huvudman. Om intressebevakaren konstaterar att han
inte har något att anmärka på rättshandlingen, är saken till denna del i sin ordning.
Även då personen givit en intressebevakningsfullmakt, som trätt i kraft fastställd av
magistraten, behåller fullmaktsgivaren sin självständiga behörighet att företa
rättshandlingar. Om den rättshandling som ska inskrivas har företagits av fullmaktsgivaren
ensam är det likaledes anledning att höra den som förordnats som intressebevakare.
Enbart det att fullmakten trätt i kraft antyder att fullmaktsgivaren har en försvagad rättslig
handlingsförmåga.
Då intressebevakaren handlat på huvudmannens vägnar krävs i allmänhet ett nedan
beskrivet tillstånd från magistraten. Huvudmannen behöver inte höras i ärenden som
intressebevakaren kan hantera utan magistratens tillstånd, även om intressebevakaren
bör förhandla med huvudmannen vid hanteringen av ärendena.

2.26.5. Gåvoförbud
Enligt 32 § lagen om förmyndarverksamhet får en intressebevakare inte skänka bort
egendom som tillhör huvudmannen. I fråga om fastigheter innebär detta att magistraten
inte ger tillstånd till en rättshandling genom vilken fast egendom som hör till huvudmannen
överlåts utan vederlag.
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Gåvoförbudet gäller också intressebevakningsfullmakter. Fullmäktigen får emellertid ge
en gåva på fullmaktsgivarens vägnar, om grunderna för gåvan har preciserats i
intressebevakningsfullmakten.

2.26.6. Magistratens tillstånd
En intressebevakare är i regel behörig att företräda huvudmannen vid rättshandlingar som
gäller dennes egendom och ekonomiska angelägenheter (29 § 1 mom. lagen om
förmyndarverksamhet). Intressebevakaren har dock inte rätt att utan magistratens tillstånd
överlåta eller mot vederlag förvärva fast egendom eller en nyttjanderätt som berörs av
inskrivningsskyldighet, överlåta sådan egendom för en längre tid än fem år eller för en
längre tid än et år från det att huvudmannen blivit myndig, avstå från arv, överlåta
huvudmannens arvsandel, ingå avtal om samförvaltning av dödsbo, ingå avtal om
avvittring eller avskiljande utan skiftesman eller stifta avverkningsrätter eller rätt att ta
material till förmån för någon annan (34 § lagen om förmyndarverksamhet). Magistratens
tillstånd krävs för överlåtelse och köp av en fastighet och en inskriven rättighet enligt JB
14:2, men däremot inte för att ta emot ett sådant objekt som gåva på huvudmannens
vägnar. Magistratens tillstånd behövs inte heller då huvudmannen har en ställning som
mottagare vid arvsavsägelse eller överlåtelse av arvslott. Tillstånd behövs inte heller för
att köpa en arvsandel. I ovan nämnda situationer, vilka kräver tillstånd, är ett minderårigt
barns vårdnadshavare i samma ställning som andra intressebevakare. Även de är
skyldiga att söka magistratens tillstånd i alla ovan nämnda tillståndssituationer när de
handlar på sitt minderåriga barns vägnar.
Tillstånd beviljas av en behörig förmyndarmyndighet, dvs. magistraten i huvudmannens
hemkommun. Tillstånd kan också sökas i efterhand. Om ett behövligt tillstånd inte söks
eller om det inte beviljas binder rättshandlingen inte huvudmannen (36 § lagen om
förmyndarskap). Huvudmannen kan, när han blivit myndig, godkänna den rättshandling
som intressebevakaren företagit, varvid den blir bindande.
I fråga om behovet av tillstånd har en fullmäktige en annan ställning än en
intressebevakare som förordnats i enlighet med lagen om förmyndarverksamhet.
Fullmäktige behöver i regel inte magistratens tillstånd för rättshandlingar som fullmäktige
utför för fullmaktsgivaren, t.ex. för att överlåta eller köpa en fastighet.
Intressebevakningsfullmakten kan dock föreskriva att fullmäktigen ska erhålla ett tillstånd
från magistraten för rättshandlingar som avses i 34 § 1 mom. lagen om
förmyndarverksamhet (19 § lagen om intressebevakningsfullmakt). Behovet av tillstånd
kan i intressebevakningsfullmakten begränsas till att gälla endast vissa rättshandlingar. I
sådana situationer ska inskrivningsmyndigheten kontrollera att tillstånd existerar.
Om det i intressebevakningsfullmakten uttryckligen har bestämts att fullmäktigen får
överlåta fast egendom som tillhör fullmaktsgivaren, ansöka om inteckning eller upplåta
panträtt i egendomen, kan fullmäktigen vidta dessa åtgärder utan hinder av vad som i JB
2:3, 16:4.3 och 17:1.2 stadgats om formkraven på sådana fullmakter (se 20 § i lagen om
intressebevakningsfullmakt). Även om fastigheten inte är mer noggrant individualiserad i
intressebevakningsfullmakten får fullmäktigen t.ex. överlåta den och magistratens tillstånd

Inskrivningshandbok

146

(348)
7.6.2017

behövs inte såvida fullmaktsgivaren inte bestämt något annat i fullmakten (se också RP
52/2006 rd, s. 28–29).

2.26.7. Förfarande hos inskrivningsmyndigheten
Inskrivningsmyndigheten ska alltid på tjänstens vägnar kontrollera om en
intressebevakare förordnats för en fysisk person som är part i det ärende som ska
inskrivas, om dennes handlingsbehörighet har begränsats eller om denne förklarats
omyndig, samt om rättshandlingen förutsätter magistratens tillstånd.
Ovan nämnda omständigheter ska kontrolleras i befolkningsdatasystemet. Kontrollen ska
alltid avse både överlåtaren och köparen vid lagfartsansökan och inskrivning av en
överföring av en nyttjanderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet, och rättighetens
upplåtare då inskrivningen gäller en nyttjanderätt som ges till en annan och vars avtalade
giltighetstid är över fem år eller över ett år räknat från det att personen blir myndig. Avtalet
om den rätt som ska inskrivas kan ha undertecknas ensam av en person vars
handlingsbehörighet inte har begränsats men för vilken en intressebevakare förordnats.
Ovan konstaterades att inskrivningsmyndigheten i sådana situationer bör höra
intressebevakaren. Huvudmannen har i sig självständig handlingsbehörighet och behöver
i princip inte tillstånd från en intressebevakare eller magistraten för rättshandlingen. Vid
fastighetsinskrivning är det dock fråga om betydande egendom och ofta huvudmannens
mest värdefulla. Därtill finns alltid någon anledning, som avser personens förmåga att
företa rättshandlingar, till att en intressebevakare förordnats. Därför har
inskrivningsmyndigheten ansett att ovan nämnda förfarande är motiverat.
Om däremot intressebevakaren ensam undertecknat avtalet om den rätt som ska inskrivas
förutsätter inskrivningen magistratens tillstånd i de situationer som nämnts i avsnitt 2.26.6
ovan. Om magistraten godkänt överlåtelsen i efterhand behöver överensstämmelsen
mellan tillståndsbeslutet och den företagna rättshandlingen inte kontrolleras. Om tillstånd
sökts på förhand och magistraten godkänt ansökan endast delvis eller ställt vissa villkor i
sitt tillstånd ska man kontrollera att överlåtelsen skett med beaktande av detta.
I regel behöver man inte kontrollera att ett tillstånd från magistraten vunnit laga kraft. Ibland
framgår det dock av beslutet att magistraten i samband med tillståndsärendet har hört
huvudmannen, som motsatt sig beviljande av tillstånd. Om tillstånd har beviljats trots att
huvudmannen motsatt sig det, ska man absolut kontrollera att tillståndsbeslutet har vunnit
laga kraft.

2.26.8. Lagvalsregler vid undersökning av rättshandlingsförmåga
2.26.8.1. Allmänt

Vilken lag som ska tillämpas på bedömningen av en persons rättshandlingsförmåga
bestäms tillsvidare utifrån lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av
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internationell natur (379/1929). Enligt den avgörs den tillämpliga lagen när det handlar om
kriterierna för när en person är omyndig, minderårig/i myndig ålder och personens
suveränitet. Likaså avgörs en persons intressebevakare eller motsvarande företrädares
ställning, myndighetstillsynen och tillståndsfrågor samt företrädarens behörighet att
handla för huvudmannens räkning enligt den lag som hänvisas till i lagen angående vissa
familjerättsliga förhållanden av internationell natur.
I fråga om nordiska medborgare avgörs frågorna utifrån den nordiska konventionen med
privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap (6.2.1931, den
s.k. nordiska äktenskapskonventionen).
2.26.8.2. Kriterier för myndighet, en minderårigs ställning och att företräda
en minderårig

För det första bestäms åldersgränsen för en persons myndighet enligt lagen i den stat vars
medborgare personen är. Likaså bestäms de begränsningar som minderårighet innebär
för en persons rättshandlingsförmåga enligt lagstiftningen i den stat där personen är
medborgare (30–31 § lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell
natur).
På motsvarande sätt bestäms en minderårig intressebevakares, som föräldrarnas, rätt att
agera för den minderåriges räkning utifrån lagstiftningen i den stat där den minderårige är
medborgare. Om tillbörlig intressebevakning däremot har anordnats för den minderårige,
eller om tillsynen över intressebevakningen utövas enligt någon annan stats lagstiftning
än den stat där den minderårige är medborgare, tillämpas den andra statens lagstiftning
på bl.a. intressebevakarnas befogenheter.
Om det emellertid handlar om en person som är medborgare i ett nordiskt land, bestäms
effekterna
av
omyndigheten
för
personens
rättshandlingsförmåga
samt
intressebevakarens ställning och befogenheter enligt lagen i den avtalsstat där
förmyndarskapet eller intressebevakningen har ordnats (artikel 17 i ovan nämnda
konvention).
Exempel 1: Den ryska medborgaren A har varit säljare i en affär om en fastighet
som är belägen i Finland. Huruvida han är minderårig/i myndig ålder och vilka
egendomsrättsliga effekter en eventuell minderårighet medför ska prövas utifrån
rysk lagstiftning. Om säljaren är minderårig enligt rysk lag, och vilka som då är
säljarens intressebevakare och vilka rättigheter de har att sälja fastigheten, prövas
utifrån rysk lag.
Exempel 2: Ovan nämnda ryska medborgare A bor i Finland hos D, som enligt
finsk lag har förordnats till A:s intressebevakare. Konsekvenserna av att A är
minderårig och intressebevakarens befogenheter bestäms enligt finsk lag.
En minderårig finsk medborgarens förmyndarrättsliga ställning bestäms enligt den finska
lagen om förmyndarverksamhet, även om medborgaren skulle bo utanför Finland (28 §
lag angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur). Situationen ger
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större utrymme för tolkning, om personen är stadigvarande bosatt i en annan stat och
förmyndarskap har ordnats för personen i enlighet med den statens lagstiftning, eller om
personens föräldrar eller den ena av dem är intressebevakare och en myndighet i den stat
personen har sin hemvist utövar tillsyn över intressebevakningen. I sådana fall ska "rätten"
pröva om finsk lag alltjämt ska tillämpas på intressebevakningen.
Exempel 3: 5-åriga A är finsk medborgare och bor stadigvarande hos sin far B i
Marocko. B har för A:s räkning sålt A:s fastighet i Finland. Utgångspunkten är att
den finska lagen om förmyndarverksamhet ska tillämpas på intressebevakningen
av A. Det antas att B och A:s mor C, som bor i Finland, är A:s vårdnadshavare.
Enligt finsk lag är båda A:s intressebevakare (4 § 1 mom. lagen om
förmyndarverksamhet) och därmed förutsätter överlåtelsen även C:s samtycke.
Dessutom krävs magistratens tillstånd för överlåtelsen.
Om det emellertid har utretts att B sköter intressebevakningen av A under de
marockanska myndigheternas tillsyn, kan man komma fram till att vem som ska
betraktas som intressebevakare och de rättigheter intressebevakaren har att
besluta om den minderåriges egendom ska avgöras enligt marockansk lag.
Inskrivningsmyndigheten har emellertid möjlighet att höra C, som kan kräva en
domstols beslut om att finsk lag ska tillämpas.
2.26.8.3. En omyndig person i myndig ålder och intressebevakning av
personen
Vilken lag som ska tillämpas på en omyndig person och dennes intressebevakning
bestäms enligt samma principer som en minderårigs förmyndarrättsliga ställning (36–37 §
lag angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur). I praktiken innebär
detta att konsekvenserna av omyndighet och begränsad rättshandlingsförmåga för
huvudmannens ställning liksom intressebevakarens ställning bestäms enligt lagen i den
stat där förmyndarskapet har ordnats (31 § lag angående vissa familjerättsliga
förhållanden av internationell natur). I fråga om nordiska medborgare iakttas lagen i det
nordiska land som ordnat förmyndarskapet (artikel 17 i konventionen).
Om förmyndarskapet över en finsk medborgare har ordnats i Finland i enlighet med lagen
om förmyndarverksamhet, ska denna lag följas även om personen skulle bo utanför
Finland. Om förmyndarskapet över en finsk medborgare som bor utanför Finland har
ordnats enligt lagen i den andra staten, och förmyndarskapet (omyndighet, begränsning
av rättshandlingsförmåga eller intressebevakning) inte har ordnats i Finland, följs lagen i
den andra främmande staten. Om det inte handlar om ett nordiskt land är det en
förutsättning att grunden för att ordna förmyndarskapet är erkänd även enligt finsk lag. En
domstol kan emellertid av särskilda skäl besluta att personens förmyndarrättsliga ställning
ska bestämmas enligt den finska lagen om förmyndarverksamhet (32 § lag angående
vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur).
38 § i nämnda lag innehåller emellertid en viktig bestämmelse som påverkar ett i utlandet
anordnat förmyndarskap över en finsk medborgare till den det gäller egendom i Finland.
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Enligt bestämmelsen behöver t.ex. en intressebevakare som förordnats en finsk
medborgare som bor i en annan stat enligt den statens lagstiftning tillstånd från
förmyndarmyndigheten i Finland för en överlåtelse av en fastighet i Finland. Så är det även
om intressebevakaren enligt den främmande lag som tillämpas på förmyndarskapet skulle
ha rätt att överlåta fastigheten utan tillstånd. Tillstånd från magistraten behövs emellertid
inte om en finsk domstol har godkänt att den främmande statens lagstiftning ska tillämpas
på förmyndarskapet över och intressebevakningen av personen.
Detta gäller dock inte situationer där en finsk medborgare bor i ett annat nordiskt
land där förmyndarskapet har anordnats enligt lagstiftningen i det aktuella landet.
Exempel 4: Den svenska medborgaren A bor i Sverige och äger en fastighet i
Finland. A har förklarats omyndig enligt svensk lag och på samma gång förordnats
en intressebevakare som nu har sålt fastigheten i fråga. Intressebevakarens rätt
att sälja huvudmannens fastighet bestäms enligt svensk lag. Tillstånd att sälja
fastigheten ska inhämtas av den myndighet i Sverige som är förmyndarmyndighet.
Exempel 5: B, som bor i Finland men som inte är finsk medborgare, äger en
fastighet i Finland. B har förordnats en intressebevakare i enlighet med
lagstiftningen i den stat B är medborgare. Intressebevakaren har sålt B:s i Finland
belägna
fastighet.
Huvudmannens
förmyndarrättsliga
ställning
och
intressebevakarens rättigheter bestäms enligt den främmande lagstiftningen.
Behovet av myndighetstillstånd för försäljningen avgörs enligt den lagen, och inget
tillstånd från magistraten behövs.
Exempel 6: Finska medborgaren C, som bor utanför Finland, har förklarats
omyndig enligt lagstiftningen i sin hemviststat (som inte är ett nordiskt land) och på
samma gång förordnats en intressebevakare. Intressebevakaren har sålt C:s i
Finland belägna fastighet. På förmyndarskapet tillämpas lagen i C:s hemviststat,
och enligt den har intressebevakaren fått tillstånd från förmyndarmyndigheten i det
aktuella landet att sälja fastigheten. För överlåtelsen behövs också tillstånd från
förmyndarmyndigheten i Finland, om inte en finsk domstol har beslutat att endast
lagen i den främmande staten ska tillämpas på förmyndarskapet i det aktuella
fallet.
Terminologin i lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur
har inte uppdaterats för att motsvara begreppen i den gällande finska lagen om
förmyndarverksamhet. De gamla termerna i lagen angående vissa familjerättsliga
förhållanden har tolkats ovan mot ljuset av den nya lagstiftningen.
2.26.8.4. Utredning av innehållet i främmande lag

Med avseende på situationer där valet av lag har lett till tillämpning av en främmande lag,
innehåller lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur en
bestämmelse om utredning av innehållet i den främmande lagen. Enligt 56 § ska
myndigheten "söka upplysning" om den främmande lagens innehåll om myndigheten inte
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sedan tidigare känner till det eller om parten inte kan styrka det. Om ingen utredning fås,
ska finsk lag tillämpas.
2.26.8.5. Persondokumentation som krävs

Om en part i en överlåtelse är någon annan än en finsk medborgare eller en finsk
medborgare som inte är bosatt i Finland, kan uppgifter om parten sällan fås från
befolkningsdataregistret eller så är uppgifterna bristfälliga. Trots detta behövs tillräcklig
persondokumentation för att man ska kunna säkerställa att personuppgifterna är riktiga.
Hurdan utredning som är tillräcklig varierar från fall till fall.
Om en person som inte är finsk medborgare och inte bor i Finland har undertecknat
överlåtelsehandlingen i Finland hos ett köpvittne, ska köpvittnet ha varit skyldigt att
kontrollera personens identitet. Av en sådan person krävs ingen annan
persondokumentation, om personens fullständiga namn och födelsetid har tagits in i
överlåtelsehandlingen. I annat fall ska t.ex. en kopia av överlåtelsemottagarens pass eller
identitetsbevis, eller ett intyg som motsvarar ämbetsbevis bifogas ansökan för att dessa
uppgifter (namn, födelsetid) ska kunna registreras korrekt.
Enligt den praxis som ska iakttas vid inskrivningsförfarandet behöver man för en i utlandet
bosatt fullmaktsgivare inte längre lägga fram ett separat intyg som motsvarar
ämbetsbeviset, om de uppgifter som behövs om personen för övrigt kan kontrolleras på
tillbörligt sätt. När det gäller överlåtelsemottagare som ska införas i registret behövs
emellertid t.ex. en kopia av passet eller identitetsbeviset eller ett intyg som motsvarar
ämbetsbeviset för att rätt personuppgifter ska kunna inskrivas.
Av sökanden kan man emellertid inte kräva en utredning som det vore oskäligt svårt att
erhålla.

2.27. Kommunens förköpsrätt
2.27.1. Situationer där kommunen har förköpsrätt
Bestämmelser om kommunens förköpsrätt finns i förköpslagen (5.8.1977/608, FKL).
Lagens syfte är att förbättra kommunens möjligheter att förvärva mark för byggande samt
rekreations- och skyddsändamål. Kommunen har med vissa begränsningar förköpsrätt vid
köp som gäller fastigheter i kommunen.
Med förköpsrätt avses en kommuns rätt att inlösa en såld fastighet. I förköpet, sedan det
slutförts, anses kommunen ha trätt i stället för den i överlåtelsebrevet angivna köparen,
på de vid köpet avtalade villkoren. Enligt 2 § 2 mom. i förköpslagen anses såsom
fastighetsköp även sådan överlåtelse av fastighet mot vederlag, vid vilken annan än fast
egendom utgör huvuddelen av vederlagets värde. Förköpsrätten gäller också köp där ett
outbrutet område eller en kvotdel av fastigheten sålts. Om fastigheter inom två eller flera
kommuners område har sålts genom samma överlåtelsebrev, har den kommun
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förköpsrätt, inom vars område största delen av fastigheternas sammanlagda areal är
belägen.
Förköpsrätt föreligger inte om:
- fastigheten eller, när med samma överlåtelsebrev eller annars genom
överlåtelser vilka ska anses som ett och samma köp säljs fastigheter, dessa
tillsammans omfattar en areal av 5 000 m2 eller mindre (i Helsingfors, Esbo,
Grankulla och Vanda 3 000 m2 eller mindre (vid beräkningen av denna areal
beaktas också andra affärer som samma parter gjort i samma kommun under
de senaste två åren);
- köparen är säljarens make eller en person, som enligt bestämmelserna i JB 2
kap. skulle kunna ärva säljaren (= släkting som är närmare än en kusin), eller
maken till en sådan person (denna punkt tillämpas inte om en fastighet överlåts
gemensamt till en person som avses här och en annan köpare);
- köparen är staten, ett statligt affärsverk eller en annan statlig inrättning; eller
försäljningen sker genom exekutiv auktion.
Förköpsrätt finns inte heller om det inte föreligger en FKL 1.3 § mom. förköpslagen avsedd
grund för nyttjande av förköpsrätt (förvärv av mark för samhällsbyggande samt för
rekreations- och skyddsändamål; gäller inte Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda).
Förköpsrätt föreligger inte heller om dess nyttjande, med beaktande av förhållandet mellan
köparen och säljaren, överlåtelsevillkoren eller andra omständigheter, bör anses
uppenbart oskäligt. Inskrivningsmyndigheten beaktar inte sådana faktorer utan det är
förvaltningsdomstolarnas uppgift att bedöma dem.
Enligt FKL 6.2 § föreligger förköpsrätt inte heller när staten, ett statligt affärsverk eller en
annan statlig inrättning säljer en fastighet till en köpare som riksdagen har namngivit när
den gett sitt samtycke till försäljningen, eller till ett bolag i vilket staten har bestämmande
inflytande, en statlig fond eller en stiftelse med offentligrättsligt uppdrag för dess eget bruk.

2.27.2. Förköpsförfarandet
Bestämmelser om förköpsförfarandet finns i FKL 8–14 §. Kommunen får uppgifter om
gjorda överlåtelser från köpvittnen eller från Fastighetsöverlåtelsetjänsten. På begäran av
fastighetsägare kan kommunen på förhand meddela att den inte kommer att nyttja sin
förköpsrätt, såframt fastigheten säljes på de uppgivna villkoren inom två år, räknat från
kommunens beslut.
Om kommunen beslutar att nyttja sin förköpsrätt till en såld fastighet, ska kommunen
skriftligt meddela detta till köparen, säljaren och inskrivningsmyndigheten. Kommunen ska
fatta beslut om huruvida den nyttjar sin förköpsrätt inom tre månader från det att
överlåtelsehandlingen blivit bestyrkt. Inom samma tid ska kommunen också underrätta
inskrivningsmyndigheten om sitt beslut om den har beslutat att nyttja förköpsrätten.
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Om meddelandet om utnyttjande av förköpsrätt görs en anteckning i lagfarts- och
inteckningsregistret. Om kommunen inte har fattat beslutet inom nämnda tid eller inte
underrättat inskrivningsmyndigheten om sitt beslut inom denna tid har kommunen
förverkat sin förköpsrätt.
Förköpet är slutfört när kommunens beslut om nyttjande av förköpsrätten vunnit laga kraft.
Då har kommunen trätt i köparens ställe och från denna tidpunkt börjar kommunens
lagfartstid. När kommunen söker lagfart ska den förete en utredning om att förköpsbeslutet
vunnit laga kraft. Som en sådan utredning räcker det med ett lagkraftsbevis från
förvaltningsdomstolen.
Ibland söker kommuner lagfart trots att förköpsbeslutet ännu behandlas i en
förvaltningsdomstol. Eftersom kommunen ännu inte trätt i köparens ställe kan kommunens
lagfartsansökan inte godkännas och inte ens lämnas vilande.
Om kommunens beslut om förköp inte vunnit laga kraft, kommer en eventuell anhängig
lagfartsansökan från köparen inte att avslås, utan den förklaras vilande tills ärendet har
avgjorts med laga kraft.
Kommunen kan, utöver vad som stadgas i FKL 8 § om anmälningar före köpet, också efter
köpet och innan tidsfristen på 3 mån. förflutit meddela att den inte nyttjar sin förköpsrätt
vid köpet. Beslutsbefogenheterna avseende anmälan både före och efter köpet ankommer
kommunstyrelsen, men befogenheterna kan delegeras till en tjänsteinnehavare i
kommunen.

2.27.3. Förköpslagens inverkan på behandlingen av lagfartsansökan
Om det inte är fråga om en i förköpslagen avsedd förvärvstyp kan lagfart beviljas utan en
noggrannare undersökning av förutsättningarna för lagfart enligt förköpslagen.
Förköpslagen tillämpas bara på fastighetsaffärer. Såsom affär anses sådan överlåtelse
mot vederlag, vid vilken annan än fast egendom utgör huvuddelen av vederlagets värde.
Lagen gäller därmed förutom sedvanliga affärer t.ex. apportöverlåtelser och byten där
mellanpenningen utgör huvuddelen av vederlaget. Lagen är däremot inte tillämplig på t.ex.
en överlåtelse av fastighet som gåva, ett byte där huvuddelen av vederlaget utgörs av en
annan fastighet eller en upplösning av ett samägandeförhållande. Lagen gäller inte
fastigheter som endast består av vattenägor.
När lagfart söks på ett förvärv som omfattas av FKL:s tillämpningsområde undersöker
inskrivningsmyndigheten först och främst om förvärvet omfattas av en i FKL 5 § åsyftad
förköpsrätt.
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Om det är fråga om ett fall som avses i FKL 5.1.1 § (areal 5 000 m 2 eller mindre eller 3
000 m2 eller mindre) och köparen skriftligt försäkrar att överlåtelser som avses i 5.2 § i
lagen inte skett under de två senaste åren kan lagfart beviljas genast. En sådan försäkran
ingår nästan utan undantag i överlåtelsehandlingen när objektet är en fastighet på högst
5 000 eller 3 000 m2. Om försäkran saknas i överlåtelsehandlingen, ges den i allmänhet
som en del av lagfartsansökan. I Lantmäteriverkets blankett för ansökan om lagfart ingår
en punkt för att ge denna försäkran.
Om kommunens förköpsrätt inte kan uteslutas med stöd av 5 § FKL får lagfart inte beviljas
innan tidsfristen på tre månader som reserverats för kommunens nyttjande av förköpsrätt
förflutit. Lagfartsansökan lämnas i sådana situationer vilande under tidsfristen på tre
månader. Om kommunen inte inom denna tid meddelat att den nyttjar sin förköpsrätt
beviljas sökanden lagfart.
Om kommunen uttryckligen har meddelat eller fattat beslut om att kommunen inte kommer
att utnyttja sin förköpsrätt i fastighetsaffären i fråga, kan lagfart självfallet genast beviljas
slutgiltigt. Sökanden begär ofta separat ett sådant meddelande från kommunen, eller
bifogar kommunens beslut till lagfartsansökan.
Om lagfart söks först när det gått tre månader efter att överlåtelsehandlingen eller en
rättelse i den har styrkts (läs högsta förvaltningsdomstolens utslag om tidsfristen på tre
månader för utnyttjandet av förköpsrätten efter en rättelse i köpebrevet, HFD 2015:140)
och ingen anteckning har gjorts i lagfarts- och inteckningsregistret om att kommunen skulle
ha utnyttjat sin förköpsrätt, kan lagfart beviljas direkt.
Om kommunen först efter tidsfristen på tre månader meddelar att den tänker använda
förköpsrätten görs ingen anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret. Ett sådant försenat
meddelande från kommunen hindrar inte heller att köparens vilande lagfart avgörs enligt
ansökan.

2.28. Lagfart på grundval av avvittring eller avskiljande av egendom
2.28.1. Avvittring eller avskiljande av egendom mellan äkta makar
Enligt 85 § 1 mom. i äktenskapslagen kan avvittring förrättas när ett
äktenskapsskillnadsärende är anhängigt vid tingsrätt eller när äktenskapet har upplösts till
följd av äktenskapsskillnad eller den andra makens död. Vid avvittring fastställs
behållningen av vardera makens egendom, varefter den make vars behållning är större
överlåter pengar eller annan egendom till den andre så att båda erhåller lika mycket. Har
ingendera maken giftorätt i den andra makens egendom ska i stället för avvittring endast
avskiljande av makarnas egendom äga rum (ÄL 85.2 §).
Avvittring och avskiljande av egendom förrättas på samma sätt som arvskifte (ÄL 98 och
107 §). Avvittring och avskiljande kan också genomföras partiellt. Partiell avvittring och
partiellt avskiljande är möjliga både genom överenskommelse mellan parterna och genom
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förrättning av en skiftesman (se Aulis Aarnio - Urpo Kangas, Perhevarallisuusoikeus,
Talentum, 2010, s. 230–231).
På registrerat partnerskap tillämpas ovan nämnda bestämmelser.
Då lagfart söks på grundval av avvittring eller avskiljande av egendom ska en
avvittringshandling eller avskiljningshandling företes med underskrift av skiftesmannen
eller avtalsparterna och bestyrkande av två ojäviga personer samt en utredning om att den
vunnit laga kraft. Samma förfarande som vid arvskifte gäller för utredningen om laga kraft.
Vid avvittring eller avskiljande av egendom kan en fastighet eller ett outbrutet område eller
en kvotdel av fastigheten som ägs av en make övergå till den andra maken med eller utan
vederlag utanför boet. Formkraven i JB 2:1 behöver inte uppfyllas i någotdera fallet. Om
maken vid avvittring eller avskiljande av egendom får behålla en fastighet som denne ägt
redan tidigare föreligger inte lagfartsskyldighet ens då denne betalat utjämning med medel
utanför boet. Maken kan emellertid med stöd av JB 11:6.2 beviljas förtydligande av lagfart
som klargör makens rättsliga ställning.
Om makarna verkställt avvittring, men därefter låtit ansökan om äktenskapsskillnad förfalla
har de inte giftorätt i varandras egendom (ÄL 107a §). De kan emellertid återbörda
giftorätten genom att uppgöra ett äktenskapsförord (se också KKO 1992:20).
Bestämmelserna om avvittring blir tillämpliga också då det är fråga om en avvittring mellan
efterlevande make och den avlidne makens arvingar. Avvittring förrättas däremot inte då
det är fråga om ett boskifte mellan den först avlidne makens sekundära arvingar och
efterlevande make i enlighet med ÄB 3:5a § (KKO 1999:104).

Handlingar som behövs för lagfart när ansökan görs på basis av avvittring eller avskiljande
av egendom:
-

Utredning om att avvittringsgrunden existerar, om en sådan inte framgår av
befolkningsdatasystemet
(äktenskapet
har
redan
upplösts),
dvs.
tingsrättenintyg över att makarnas äktenskapsskillnadsärende är anhängigt. Att
äktenskapsskillnadsärendet är anhängigt kan också kontrolleras per telefon
eller e-post hos den behöriga tingsrättens registratorskontor. Om det i
avvittringshandlingen har nämnts att äktenskapsskillnad har anhängiggjorts,
kan man lita på det vid inskrivningsförfarandet.

-

Avvittringshandling i original och utredning om att den vunnit laga kraft. I de
flesta fallen nämns det i avvittringshandlingen att parterna godkänner
avvittringen, varvid den vinner laga kraft omedelbart och inga ytterligare
utredningar behövs.

-

Om det är fråga om en avvittring mellan efterlevande make och den avlidne
makens arvingar; kopia av bouppteckning och släktutredningar eller en av
magistraten bestyrkt kopia av bouppteckningen. Om avvittringen/avskiljandet
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har förrättats av en skiftesman krävs inget bouppteckningsinstrument och inga
släktutredningar.

2.28.2. Avskiljande av egendom mellan sambor
Lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (14.1.2011/26) trädde i kraft
1.4.2011. Lagen tillämpas inte på samboförhållanden som har upphört innan den trädde i
kraft. Enligt lagen avses med sambor parter i ett parförhållande där parterna bor i ett
gemensamt hushåll. Parterna ska ha bott i gemensamt hushåll i minst fem år eller ha
eller ha haft ett gemensamt barn eller ha eller ha haft gemensam vårdnad om ett barn.
Sambor kan vara av samma eller olika kön. Med sambo avses inte en person som är gift
eller lever i ett registrerat partnerskap. Den tid någondera sambon varit gift eller levt i ett
registrerat partnerskap räknas inte in i nämnda femårsperiod även om samborna under
denna tid redan skulle ha bott tillsammans. För sambor har ingen nedre åldersgräns
fastställts, och en sambo kan således vara under 18 år.
Lagen tillämpas bara på situationer där sambornas gemensamma hushåll upplöses på
grund av att samboförhållandet upphör. Enligt lagen kan egendom som ägs av en sambo
överföras till den andra sambon vid åtskiljandet av sambornas egendom. Även om
ägoförhållandena i regel inte förändras vid åtskiljandet av egendomen, är det möjligt att
överföra egendom om samägoförhållanden mellan makarna upplöses i och med
åtskiljandet. Även fast egendom kan då överföras med beaktande av de formkrav som
föreskrivits för åtskiljandet.
Exempel 1: A och B, som enligt lagen betraktas som sambor, äger en
egnahemsfastighet och en sommarstuga till hälften vardera. När
samboförhållandet upphör kommer A och B i åtskiljandehandlingen överens om
att samägoförhållandena i fråga om hemfastigheten och sommarstugan ska
upplösas så, att A behåller hemfastigheten och B sommarstugan.
Exempel 2: När samboförhållandet upphör kommer A och B i
åtskiljandehandlingen överens om att den samägda hemfastigheten ska
upplösas så, att A blir ägare av hela hemfastigheten mot att A till B betalar
50 000 euro och dessutom åtar sig att ensam svara för det gemensamma
bostadslånet som tagits för fastigheten.
Parter i åtskiljandet kan vara samborna, en sambo och delägarna i dödsboet efter den
andra avlidne sambon, eller delägarna i dödsbon efter två avlida sambor. Åtskiljandet av
sambornas egendom kan göras antingen genom avtal eller förrättning.
Åtskiljandehandlingen ska upprättas enligt samma formkrav som en (arv-)skifteshandling
(7 § lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll, och ÄB PK 23:9 §).
Då lagfart sker på grundval av åtskiljande, ska för inskrivningsmyndigheten företes en
åtskiljandehandling som antingen undertecknats av en av domstol förordnad
skiftesmannen eller som undertecknats av avtalsparterna och styrkts av två ojäviga
personer samt en utredning om att åtskiljandet vunnit laga kraft.
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Att åtskiljandet vunnit laga kraft kan utredas på två olika sätt:
-

Parterna i åtskiljandet har förbundit sig att inte klandra avtalet om
åtskiljandet eller godkänt det avskiljande som skiftesmannen förrättat.
En sådan förbindelse ges oftast i själva åtskiljandehandlingen.

-

Till ansökan fogas ett av tingsrätten utfärdat lagkraftsbevis, enligt
vilket åtskiljandet inte har klandrats inom sex månader från
förrättningen. Det går att kontrollera att åtskiljandet vunnit laga kraft
även genom att fråga tingsrättens registratorskontor – ett
lagkraftsbevis behöver alltså inte nödvändigtvis begäras. Då görs en
diarieanteckning om förfrågan i inskrivningssystemet.

Behörig att ge intyget är den tingsrätt, inom vars domkrets någondera sambon har sin
hemvist eller är stadigvarande bosatt, eller om ärendet gjorts anhängigt efter att den ena
sambon avlidit, den tingsrätt inom vars domkrets den avlidne sambon hade sin hemvist
eller var stadigvarande bosatt. (se 10 § lag om upplösning av sambors gemensamma
hushåll, ÄB 23:10 och RB 10:11 a och 10:17 ).
Även om sambolagen inte har någon bestämmelse om hur man klandrar ett åtskiljande
enligt avtal, antar inskrivningsmyndigheten att åtskiljandet vunnit laga kraft om det inte har
klandrats inom sex månader från att avtalet ingicks (ex analogia ÄL 106 § och ÄL 107 §).

Sambor kan även under samboförhållandet och när det upphör lösa upp sina
samägoförhållanden genom köp, byte eller gåva. Om överlåtelserna i fråga gäller fast
egendom, ska de naturligtvis genomföras med beaktande av formkraven i JB 2:1. Sådana
fristående överlåtelser kan emellertid inte anses som slutgiltigt åtskiljande av sambornas
egendom, om inte saken har bestämts enligt de formkrav som ställs i lagen om upplösning
av sambors gemensamma hushåll.
När samboförhållandet upphör kan en sambo (eller dödsboet efter en avliden sambo) av
den andra även kräva gottgörelse i euro för den insats som den förstnämnda gjort i det
gemensamma hushållet. Parterna kan komma överens om gottgörelsen i avtalet om
åtskiljande, eller så kan skiftesmannen vid en förrättning bestämma att den ena parten
ska betala gottgörelse. På villkor som fastställs i sambolagen kan gottgörelse yrkas även
genom talan. Ett beslut om gottgörelse innebär alltid en bekräftelse av ett
skuldförhållande. Om parterna kommer överens, kan en viss gottgörelse i euro betalas
t.ex. i form av fast egendom. Ett sådant avtal ska alltid ingås enligt formkraven i JB 2:1.
Läs mer om överlåtelsebeskattning vid överföring av fast egendom mellan sambor i avsnitt
3.5.5.
Handlingar som behövs för lagfart när ansökan görs på basis av en åtskiljandehandling:
- Åtskiljandehandlingen i original, undertecknad antingen av parterna och styrkt
av två ojäviga vittnen, eller av skiftesmannen.
- Utredning om att åtskiljandet är lagakraftvunnet.
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- Utredning om att det handlar om ett samboförhållande som är förenligt med
lagen, om detta inte framgår av befolkningsdatasystemet.
- Kopia av bouppteckningsinstrument och en släktutredning, om det handlar om
åtskiljande mellan ett dödsbo efter en avliden sambo och den efterlevande
sambon.
Om
magistraten
har
styrkt
delägarförteckningen
i
bouppteckningshandlingen behövs ingen släktutredning. Om en skiftesman har
förrättat avskiljandet, behövs ingen bouppteckningshandling och ingen
släktutredning

2.28.3. Lagvalsregler som tillämpas på avvittring
Enligt den nordiska äktenskapskonventionen bestäms makars förmögenhetsförhållanden
enligt lagen i den fördragsslutande stat där de bosatt sig när äktenskapet ingicks. En
förutsättning för tillämpningen av fördraget är att makarna är och var medborgare i något
nordiskt land när de gifte sig. Om bägge makarna sedermera bosatt sig i någon annan
avdragsslutande stat tillämpas därefter det statens lag på den aktuella rättshandlingen
(artikel 3). Då inget annat särskilt föreskrivs i fördraget ska man utgå från att avvittring,
också som förfarande, förrättas enligt det lands lag som tillämpas på makarnas
förmögenhetsförhållanden. Fördraget har en egen artikel om formen för äktenskapsförord
(se artikel 4).
Makarna kan komma överens om vilken stats lag som ska tillämpas på deras
förmögenhetsförhållanden (se artikel 3 a). Det finns en egen bestämmelse om formen på
avtalet om valet av lag (artikel 4). Om den lag som ska tillämpas byts, kommer det inte att
påverka rättsverkningarna av en tidigare rättshandling. Giltigheten hos bestämmelserna i
ett äktenskapsförord prövas dock enligt den fördragsslutande stats lag som tillämpas när
villkoren i avtalet om makarnas förmögenhetsförhållanden blir aktuella. Om makarna
senare bosätter sig permanent i en stat som inte är part i äktenskapskonventionen, ska
artiklarna om makarnas förmögenhetsförhållanden inte tillämpas.
På avvittring som förrättas mellan makar tillämpas den stats lagstiftning som ska tillämpas
på makarnas förmögenhetsförhållanden enligt det ovan sagda. Om det är fråga om en
avvittring som förrättas mellan efterlevande make och den avlidne makens arvingar
bestäms tillämplig lag enligt den nordiska arvskonventionen. Enligt artikel 19 i
konventionen förrättas avvittring av egendom som efterlämnats av en medborgare i en
fördragsslutande stat som vid sin död hade hemvist i någon fördragsslutande stat enligt
lagen i den stat där den avlidne hade hemvist. Om arvlåtarens make, som är medborgare
i någon fördragsslutande stat, har levt i oskiftat bo och boet ska skiftas sker detta enligt
lagen i den stat där denne har eller vid sin död hade hemvist (artikel 19.2).
Om ovan nämnda lagvalsregler i den nordiska äktenskapskonventionen inte är tillämpliga,
följs äktenskapslagens V avdelning (108–142 §), Bestämmelser som hör till området för
den internationella privaträtten.
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Dessa trädde i kraft 1.3.2002. Om avvittringsgrunden har uppkommit före nämnda
datum, bestäms den lag som ska tillämpas på avvittringen enligt de tidigare
bestämmelserna (mer om dem i RP 44/2001 rd, s. 32).
Vilken lag som ska tillämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden bestäms i ÄL 129–
130 §. Enligt tillämplig lag på förmögenhetsförhållanden avgörs bl.a. frågor om skifte av
makarnas egendom då äktenskapet upplösts (ÄL 131.1.1 §). Till dessa hör bl.a. frågan
om förekomst av avvittringsgrund liksom grunder för fördelning av egendomen och sätt att
förrätta avvittringen.
Till dessa hör bl.a. frågan om förekomst av avvittringsgrund liksom grunder för fördelning
av egendomen och sätt att förrätta avvittringen.
Med tanke på förfarandet vid avvittring finns dock en viktig bestämmelse i ÄL 137 §. Enligt
den kan avvittring förrättas genom ett avtal mellan makarna eller av en skiftesman i
enlighet med vad som föreskrivs i finsk lag även om främmande lands lag ska tillämpas
på makarnas förmögenhetsförhållanden. När 2 mom. i paragrafen bestämmer vilken
egendom maken erhåller vid avvittringen finns under vissa förutsättningar möjlighet att
avvika från bestämmelserna i den lag som ska tillämpas på äktenskapets
förmögenhetsförhållanden.
Avvittringsavtalet är giltigt till sin form även då avtalet uppfyller formkraven enligt lagen i
den stat där rättshandlingen företogs eller där makarna hade hemvist när rättshandlingen
företogs (se ÄL 131.3 §), som också innehåller en bestämmelse om formkraven på
äktenskapsförord).

2.29. Arvsrätt och lagfart
Bestämmelser i frågor som avser arv och testamente finns i ärvdabalken (40/1965, ÄB).
Arvsrättsliga bestämmelser ska beaktas förutom när förvärvet som lagfart söks på hör
samman med ett arv eller ett testamente, också om en part i överlåtelsen, i allmänhet
säljaren, är ett dödsbo.

2.29.1. Dödsbodelägare och dödsboets rättshandlingar
När en arvlåtare dör och efterlämnar två eller flera rättsinnehavare har de gemensamt
ansvar för att ta hand om dödsboets egendom. Då talar man om ett oskiftat dödsbo. Ett
sådant dödsbo är ingen juridisk person, utan delägarna utgör dödsboet.
Dödsboets delägare förvaltar och bestämmer tillsammans över boets tillgångar. Alla
delägare ska vara med i de rättshandlingar där dödsboet är part. Exempelvis om dödsboet
säljer en fastighet som hör till dödsboet, ska varje delägare eller delägares ombud
underteckna köpebrevet. Den gemensamma förvaltningen av boet pågår från arvlåtarens
död tills ett arvskifte vinner laga kraft.
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Dödsboets delägare bestäms enligt tidpunkten för arvlåtarens bortgång. Dödsbodelägare
är enligt ÄB 18:1:
-

arvingar (bestäms enligt ÄB 2–4 kap.)
universell testamentstagare
efterlevande make med stöd av giftorätten tills avvittring har förrättats då, när
åtminstone den ena av makarna har giftorätt till den andra makens egendom,
likaså – med stöd av giftorätten – en f.d. make som lever när arvlåtaren dör,
om avvittring inte har förrättats dessförinnan (KKO 2001:56)
sekundär arvinge till en först avliden make är delägare i den sist avlidne
makens dödsbo.

Enligt 2 och 3 kap. i ärvdabalken är följande arvingar:
-

bröstarvingar, dvs. barn eller ett avlidet barns ättlingar. Om arvlåtaren inte har
bröstarvingar:
maken. Om arvlåtaren inte har någon make/maka:
föräldrar eller i stället för en avliden förälder/avlidna föräldrar arvlåtarens bröder
och systrar eller deras ättlingar. Om arvlåtaren inte har släktingar i fråga:
mor- och farföräldrar eller i stället för en död mor- eller farförälder/döda moreller farföräldrar mor- och farbröder och mostrar/fastrar.

Ett adoptivbarns status som arvinge och delägare i dödsboet bestäms utifrån tidpunkten
för adoptionen.
Om adoptionen fastställts 1.1.1980 eller senare, jämställs ett adoptivbarns arvsrättliga
ställning med adoptivförälderns biologiska barns ställning. Adoptivbarnet och
adoptivbarnets ättlingar ärver och kommer också att ärvas i adoptivföräldrarnas släkt på
samma sätt som om det handlat om ett biologiskt barn.
Om adoptionen fastställts före 1.1.1980, har adoptivbarnet likadan rätt till arvet efter sina
adoptivföräldrar och deras släktningar som ett biologiskt barn, och arvet efter ett
adoptivbarn går till adoptivsläkten om adoptivbarnet inte har bröstarvingar eller make. Ett
adoptivbarn ärver också sina biologiska släktingar såsom bestäms i den lag som var i kraft
före 1.1.1980, men adoptivbarnets biologiska släktingar ärver inte adoptivbarnet. En
förutsättning för att bestämmelserna i adoptionslagen ska tillämpas på ett barn som
adopterats före 1.1.1980 är emellertid att arvlåtaren har avlidit efter att adoptionslagens
(20.1.2012/22) ikraftträdande 1.7.2012. Om arvlåtaren har avlidit innan adoptionslagen
trädde i kraft, och ingen domstol senare på ansökan ändrat adoptionen så att den är
förenlig med de tidigare lagarna om adoption (19.1.1979/32) eller (8.2.1985/153) eller den
gällande adoptionslagen, ska den lag som gällde vid tidpunkten för adoptionen tillämpas.
På adoptivbarns arvsrätt tillämpliga lagar som varit i kraft vid olika tidpunkter:
Lag om adoption (208/1925), i kraft till 31.12.1965.
Upphävt 4 kap. i ÄB, i kraft 1.1.1966–31.12.1979.
Lag om adoption (19.1.1979/32), i kraft 1.1.1980–30.4.1985.
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Adoptionslag (8.2.1985/153), i kraft 1.5.1985–30.6.2012. Adoptionslag, i kraft från
1.7.2012 (se särskilt 18, 99 och 100 §)
Om ett registrerat partnerskap upphör till följd av den andra partnerns död tillämpas vad
som stadgats om äkta makars arvsrätt på den efterlevande partnerns arvsrätt.
Om en arvlåtares närmaste arvinge har dött före arvlåtare, eller om arvingen förverkat sin
arvsrätt enligt ärvdabalken, träder ifrågavarande arvinges arvingar in i arvingens ställe
(se ÄB 2:1.2, ÄB 2:2.2, ÄB 2:2.3 samt PK 11:6 (testamentstagare död), 15:5 (arvinge
gjorts arvlös), 16:3 (preskription) och 17:1.2 samt 17:2 a (arvsavsägelse).
Den efterlevande maken efter arvlåtaren kan vara delägare i dödsboet i egenskap av en
arvtagare (ÄB 3:1.1), universell testamentstagare eller med stöd av giftorätten. Den
efterlevande makens delägarskap upphör när avvittringen förrättas, om delägarskapet har
grundat sig på giftorätt. Att delägarskapet har upphört kan påvisas för inskrivningsmyndigheten
med en lagakraftvunnen avvittringshandling eller en utredning om att den efterlevande maken
inte kräver avvittring. Som utredning om förrättad avvittring räcker det också med att saken
konstaterats i bouppteckningsinstrumentet.
Även om arvlåtarens efterlevande make inte är delägare i dödsboet, kan den efterlevande
makens medverkan till en rättshandling behövas med anledning av besittningsrätten till
kvarlåtenskapen enligt ÄB 3:1a. Dödsboets delägare får inte överlåta egendom som enligt
nämnda bestämmelse omfattas av den efterlevande makens besittningsrätt utan den
efterlevande makens samtycke (ÄB 3:1a och ÄB 12:6). Den efterlevande makens
samtycke ska ges skriftligen och bevittnas av två ojäviga personer. I regel ska den
efterlevande makens samtycke bifogas lagfartsansökan i situationer där den efterlevande
maken inte varit med om att i egenskap av delägare varit med om att överlåta en fastighet
som ingått i dödsboet. När en person med äganderätt söker lagfart som gäller en
efterlevande makes besittningsrätt enligt ÄB 3:1a, ska inskrivningsmyndigheten på
tjänstens vägnar göra en anteckning om rådighetsbegränsningen i registret (mer om detta
i avsnitt 6.8.5).
Ett eventuellt delägarskap som den f.d. maken till arvlåtaren har med stöd av giftorätten
upphör när avvittring förrättas mellan arvlåtarens dödsbo och den f.d. maken. Arvlåtarens
f.d. make ska således medverka i dödsboets rättshandlingar tills delägarskapet har
upphört antingen i och med förrättad avvittring eller genom att f.d. maken avstår från att
kräva avvittring. F.d. maken behöver emellertid inte medverka i en rättshandling om
rättshandlingen gäller egendom som inte omfattas av den egendom som ska avvittras. Till
den egendom som ska avvittras hör all egendom som omfattas av giftorätten och som
makarna hade när avvittringsgrunden uppkom. Avvittringsgrunden har uppkommit
antingen den dag äktenskapsskillnadsärendet gjordes anhängigt eller, om makarna dömts
till äktenskapsskillnad före 1.1.1988, den dag domen meddelades.
Enligt surrogatprincipen räknas till den egendom som ska avvittras även sådan egendom
som har förvärvats efter att avvittringsgrunden uppkom och avvittringen förrättades med
medel som omfattas av den egendom som ska avvittras (se t.ex. Aarnio-Kangas,
Perhevarallisuusoikeus 2010, s.105–106). Om arvlåtaren hade köpt en fastighet efter
avvittringsgrundens uppkomst med medel som hör till den egendom som ska avvittras,
hör även fastigheten till den egendom som ska avvittras. Vid inskrivningsförfarandet har
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den tidsmässiga tillämpningen av surrogatprincipen emellertid begränsats så, att en
fastighet som förvärvats efter en äktenskapsskillnad antas har förvärvats med medel som
faller utanför giftorätten, och därmed inte anses höra till den egendom som ska avvittras.
Därmed behöver f.d. makar till arvlåtaren beaktas vid inskrivningsförfarandet i anslutning
till dödsboets rättshandling bara om föremålet för en rättshandling utgörs av en egendom
som hört till arvlåtaren före äktenskapsskillnaden.
Exempel 1: Delägarna i dödsboet efter A – efterlevande maken B och barnen C
och D – har sålt den av A ägda fastigheten 2.6.2015. Vid handläggningen av
lagfartsärendet märker man följande: A och B vigdes till äktenskap 1992. A hade
tidigare varit gift med E. Äktenskapet med E hade upplösts genom
äktenskapsskillnad 1990. A hade köpt fastigheten 1965. A och E hade inget
äktenskapsförord. E medverkade inte vid fastighetsaffären 2.6.2015, och ingen
utredning om saken har bifogats lagfartsansökan.
Eftersom A ägde fastigheten redan under den tid A och E var gifta, ska
inskrivningsmyndigheten begära en utredning om varför E inte är med i den affär
där dödsboet säljer fastigheten. Utredningen kan vara t.ex. en lagakraftvunnen
avvittringshandling mellan A och E, E:s uttalande om att E inte kräver någon
avvittring eller någon annan utredning om att E inte har något avvittringsintresse i
frågan.
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Om A hade skaffat fastigheten efter A:s och E:s äktenskapsskillnad, t.ex. 2000,
hade man kunnat bevilja lagfart till köparen utan utredning om E:s
avvittringsintresse.
I inskrivningsförfarandet har man sedan hösten 2014 ansett att, om inget annat framgår i
ärendet, f.d. makar till arvlåtaren inte behöver beaktas som eventuella delägare i dödsboet
efter arvlåtaren, om det gått mer än 30 år sedan arvlåtaren och en f.d. make skiljde sig.
Med stöd av allmän livserfarenhet har det ansetts att man kan anta, att om en part inte
yrkat på avvittring inom nämnda tid, har parten avsagt sig denna rätt (konkludent). Det
antas att man en gång i tiden avtalat muntligt om delningen av egendomen, muntligt eller
tyst, och att vardera parten avsagt sig rätten till en separat, formbunden
avvittringshandling.
Exempel 2: Det antas att A:s äktenskap med E enligt exempel 1 upplösts genom
äktenskapsskillnad 1970. Eftersom det gått mer än 30 år mellan
äktenskapsskillnaden och överlåtelsen av fastigheten, antas det vid
inskrivningsförfarandet, om inget annat framgår, att parterna en gång i tiden
antingen avtalat om delningen gav sin egendom muntligt eller åtminstone
konkludent, och avsagt sig rätten att yrka på formbunden avvittring. En
förutsättning för beviljande av lagfart är inte, att en avvittringshandling mellan A
och E eller en utredning om att E avsagt sig rätten att yrka på avvittring eller någon
annan utredning om att E inte har något avvittringsintresse i frågan kan läggas
fram för inskrivningsmyndigheten.
En maka som avlidit före arvlåtaren eller dödsboet efter en f.d. make är inte delägare i
arvlåtarens dödsbo. Sådana behöver således inte i egenskap av delägare medverka i
rättshandlingar där arvlåtarens dödsbo är part. För en rättshandling kan man ändå behöva
ett samtycke från arvingarna till en tidigare avliden make med stöd av ÄL 86.2 § och ÄL
38 §, om rättshandlingen gäller arvlåtarens och en tidigare avliden makes hemfastighet.
Däremot förutsätter genomförandet av en rättshandling inte att avvittring görs mellan
arvlåtarens dödsbo och dödsboet efter en tidigare avliden make. Avvittring är en
förutsättning för arvskifte (ÄB 23:1.2).
En avliden delägares dödsbo kan också vara delägare i ett dödsbo. Om en delägare i
dödsboet avlider, träder dödsboet efter den avlidne in som delägare i det förstnämnda
dödsboet. De dödsbodelägare som träder in i delägarens ställe utnyttjar tillsammans den
talerätt som tillhörde deras egen arvlåtare i det första dödsboet. Delägarna i dödsboet
efter en avliden dödsbodelägare är med i den gemensamma förvaltningen av det första
dödsboet så länge tills den avlidne dödsbodelägarens arvsrätt har verkställts eller
avsagts. Delägarna i ett dödsbo efter en make som levde när arvlåtaren gick bort men
senare själv avlidit (eller efter en f.d. make) är i egenskap av makens dödsbo delägare i
det första dödsboet tills makens giftorätt har verkställts genom avvittring eller rätten att
yrka på avvittring har avsagts. Om en universalarvtagare avlider överförs dennes
delägarskap till dödsboet efter universalarvtagaren, om det inte i testamentet bestämts
att egendomen i en sådan situation ska gå till någon annan än universalarvtagarens
rättsinnehavare.
En arvinge kan avsäga sig sin arvsrätt antigen medan arvlåtaren lever eller efter dennes
död. En arvinge eller universell testamentstagare som bindande avsagt sig sina rättigheter
i boet efter arvlåtarens död, är inte en delägare i dödsboet. En arvinge som redan före
arvlåtarens död ostridigt avsagt sig arvet, dvs. dragit sig ur boet, är inte delägare i boet.
Vid bestämningen av delägarskapet kan det emellertid bli besvärligt att pröva en frånträdd
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bröstarvinges ställning med hänsyn till betalningen av skäligt vederlag (se ÄB 17:1.2).
Delägaren förlorar inte sin delägaranställning om dennes rätt är stridig.
En arvinge behåller sitt delägarskap i boet även efter det att han efter arvlåtarens död
överlåtit sin andel i dödsboet. Avsägelse av arv (att dra sig ur boet utan att företa arv) och
överlåtelse av andel i boet är således klart åtskilda. Den som tar emot en arvsandel är inte
delägare i dödsboet. Hurdana verkningar en överlåtelse av en arvsandel har för
förtydligande av lagfart som beviljas ett dödsbo och dödsboets rättshandlingar behandlas
nedan.
Utmätning av andelen medför inte att arvingens delägarställning upphör. Enligt den
nuvarande utmätningslagstiftningen kan dock utmätning av någon delägares andel i boet
medföra större begränsningar i dödsboets rätt att förfoga över egendom i boet än tidigare
(för närmare upplysningar om detta, se avsnitt 6.2.6).
Förutom ovan nämnda är följande inte delägare i dödsboet:
- arvlåtarens eller boets borgenär,
- delägares utmätningsborgenär; han har vissa av delägarnas rättigheter
(numera främst klanderrätt på skifte, ÄB 23:10,3); till skillnad från tidigare,
eftersom hans ställning inte längre jämställs med en delägare,
utmätningsborgenärens rättigheter i boet handhas i stället av en utmätningsman
(ÄB 19:2,2, 23:3, 23:7 och UB 4:79),
- legatarie,
- efterlevande make, därför att denne har en i ÄB 3:1a åsyftad rätt,
- efterlevande sambo,
- staten om arvet tillfaller den på grundval av ÄB 5 kap.

Om en boutredningsman förordnats kan delägarna inte företa rättshandlingar som avser
dödsboets egendom. Boet företräds i alla situationer av boutredningsmannen (PK 19:13).
En annan sak är att boutredningsmannen t.ex. inte kan överlåta en fastighet i dödsboet
utan delägarnas formella samtycke (PK 19:14).

2.29.2. Lagfart i oskiftat dödsbo
En enskild arvinge kan inte få lagfart på sin arvslottsenliga andel av en fastighet i dödsboet
innan arvskifte förrättats. Så länge som dödsboet inte skiftats har arvingarna inte
skyldighet att söka lagfart på en fastighet i boet. Dödsbodelägarna kan dock erhålla ett
gemensamt förtydligande av lagfart i enlighet med JB 11:6. Då beviljas det oskiftade
dödsboet lagfart, vilket betyder alla dödsbodelägare gemensamt.
I inskrivningsförfarandet är utgångspunkten att enbart en delägare kan söka förtydligande
av lagfart för ett oskiftat dödsbo utan att behöva de andra delägarnas samtycke.
En arvinge som efter arvlåtarens död ostridigt avsagt sig arvet helt och hållet, dvs. dragit
sig ur boet, är inte delägare i boet. I en sådan situation kan de arvingar som trätt in i stället
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för den som avsagt sig arvet (de, som skulle ha varit berättigade till arvet om den som
avsade sig arvet hade avlidet före arvlåtaren), registreras som delägare i dödsboet.
Med avseende på förtydligande av lagfart för ett oskiftat dödsbo har de mest problematiska
situationerna ansetts vara sådana där någon av dödsbodelägarna har överlåtit sin andel
till någon annan. I allmänhet är avsikten med en överlåtelse av en arvsandel att
överlåtaren efter överlåtelsen inte på något sätt medverkar i förvaltningen eller skiftet av
boet. Avsikten har varit att mottagaren av andelen ska träda i överlåtelsen ställe, både i
den gemensamma förvaltningen och skiftet. I inskrivningsförfarandet har man börjat tolka
det som så att en överlåtelse av en andel i ett dödsbo innebär en tyst fullmakt, även om
en sådan uttryckligen inte getts, och om inget annat framkommer, för mottagaren av
andelen att utnyttja de förvaltnings- och skiftesrätter som tillkommer dödsbodelägare.
Eftersom syftet med en förtydligande lagfart som beviljas ett oskiftat dödsbo är att visa
vilka personer som har rätt att bestämma över dödsboets egendom i förhållande till tredje
parter, har det 22.1.2016 beslutats om ett inskrivningsförfarande enligt vilket överlåtaren
av en andel i ett dödsbo på ansökan kan tas bort från delägarlistan, och mottagaren av
överlåtelsen, också om mottagaren inte hör till boet, antecknas i stället för överlåtaren vid
inskrivningen av den förtydligande lagfarten till dödsboet bland de övriga
dödsbodelägarna. Som en förklaring till avgörandet ska det anges att inskrivningen
grundar sig på X:s överlåtelse av andelen till mottagaren Y zz.zz.zzzz.
Om den efterlevande maken inte är dödsbodelägare kan arvingarna beviljas förtydligande
av lagfart utan att den efterlevande maken hörs trots att denne har en i ÄB 3:1a åsyftad
rätt att hålla kvarlåtenskapen eller åtminstone en fastighet som hör till den i sin besittning
oskiftat. Då görs på tjänstens vägnar en i JB 12:5 åsyftad anteckning om begränsning av
förfoganderätten, om grunden för detta framgår av lagfartsansökningshandlingarna eller
någon annan utredning. En anteckning om begränsningen kan också göras på ansökan
av den som är berättigad att söka en sådan.
Anteckningen om dödsboets förtydligande lagfart kan vid behov uppdateras på ansökan,
om det med tiden skett ändringar i kretsen av delägare. En ändring är möjlig t.ex. om en
ex-make eller en efterlevande make som varit delägare faller bort från gruppen av
delägare med anledning av förrättad avvittring eller om en andel i boet har överlåtits till en
annan delägare och överlåtaren vill ha bort sitt namn från listan på delägare.
Om arvlåtaren inte före sin död sökt lagfart på sin fastighet har dödsboet lagfartsskyldighet
i enlighet med den ursprungliga lagfartstiden. Försummelse leder till förhöjd
överlåtelseskatt.
Situationen är problematisk om alla dödsbodelägarna är omyndiga. En sådan
situation kan uppstå t.ex. då ett minderårigt barns bägge föräldrar dör samtidigt i
en krock och barnens intressebevakning inte hinner ordnas inom lagfartstiden.
Jordabalken har ingen bestämmelser som möjliggör att lagfartstiden börjar löpa
fr.o.m. någon annan tidpunkt än dagen då överlåtelsehandlingen undertecknas.
Eftersom barnen emellertid inte kan handla på grund av sin omyndighet torde det
vara möjligt att i enlighet med den allmänna laglighetsprincipen förlänga
lagfartstiden så, att när intressebevakningen har ordnats, intressebevakaren ges
tillräckligt med tid för att kunna uppfylla lagfartsskyldigheten.
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Frågan har betydelse framför allt vid tolkningen av bestämmelsen om förhöjning
av överlåtelseskatten. Om ansökan försenas förhöjs skatten i enlighet med 8 §
lagen om överlåtelseskatt. Å andra sidan innehåller 52 § i den aktuella lagen en
bestämmelse enligt vilken det förhöjda belopp som vederbörande är skyldig att
betala kan sänkas eller helt avlyftas om det finns särskilda skäl. Om sådana fall
uppkommer är det i varje fall anledning att först begära ett utlåtande av
skattemyndigheten innan ärendet avgörs.

2.29.3. Arvsavsägelse
En arvinge kan avsäga sig hela eller en del av sin arvsandel.
2.29.3.1. Avsägelse medan arvlåtaren lever

En arvsavsägelse medan arvlåtarens är i livet ska ske enligt bestämmelserna i ÄB 17:1,2.
Den ska ske genom godkännande av testamente eller på annat sätt skriftligt. Vilja att
avsäga sig arvet ska uttryckas gentemot arvlåtaren. Ett tillkännagivande som endast ges
andra arvingar är utan verkan.
Den som avsäger sig arvet ska underteckna sitt tillkännagivande, men formkravet
förutsätter inte vittnen. Arvlåtarens underskrift krävs inte. Tillkännagivandet om avsägelse
behöver inte vara en handling som upprättats enkom för detta utan den kan ingå i någon
annan handling. Huvudsaken är att den klart visar att en avsägelse har skett.
Formbestämmelsen för avsägelse täcker också avsägelse av fast egendom, så inte heller
då behöver formbestämmelsen i JB 2:1 följas.
Om avsägelsen görs av någon annan än en bröstarvinge har den verkan också utan
ersättning. Däremot ska en bröstarvinge erhålla skälig ersättning för sin avsägelse.
Makens samtycke behövs aldrig för avsägelse. Om däremot intressebevakaren gör en
avsägelse på huvudmannens vägnar behövs magistratens tillstånd för avsägelsen.
2.29.3.2. Avsägelse efter arvlåtarens död

Enligt ÄB 17:2a har arvingen och testamentstagaren rätt att avsäga sig arvet också efter
arvlåtarens död om de inte redan vidtagit sådana åtgärder att de anses ha tillrätt arvet.
Deltagande i bouppteckningen förhindrar inte arvsavsägelse (allmänt om arvtagares
anmälan, se ÄB 16:2).
Avsägelsen ska ske skriftligt på ovan nämnda sätt. Viljan att avsäga sig arvet kan också
uttryckas i bouppteckningen, men ska då vara individualiserad så att avsägelsen är
ostridig.
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En bröstarvinges avsägelse kan också ske utan vederlag. Avsägelse utan vederlag
innebär att bröstarvingen dragit sig ur boet, varvid denne förlorar sin delägarställning. Om
avsägelsen skett mot vederlag är det inte fråga om att personen drar sig ur boet. Detta
har betydelse när personens ställning som dödsbodelägare definieras.
Om arvingen inte avsagt sig arvet för hela sin släktgren träder dennes arvingar i arvingens
ställe. Arvingen kan avsäga sig arvet för hela sin släktgren utan magistratens tillstånd även
om arvingarna är minderåriga.
I fråga om formbestämmelsen i JB 2:1 och makens samtycke gäller vad som sagts ovan.
I fråga om magistratens tillstånd gäller även vad som konstaterats i avsnitt 2.26.6 om
intressebevakaren gör en avsägelse för huvudmannens räkning efter arvlåtarens död.

2.29.4. Överlåtelse av arvsandel
2.29.4.1. Överlåtelsens form

Arvingar och universella testamentstagare kan på grundval av ÄB 17:3 överlåta sin
dödsboandel efter arvlåtarens död mot eller utan vederlag. Överlåtelsen ska göras
skriftligt.
Överlåtelsen av arvsandelen sker i allmänhet genom köp av dödsboandelen. Köparen kan
vara en annan dödsbodelägare eller någon tredje part. Dödsboandelen som överlåts vid
köpet kan individualiseras på många sätt, t.ex. "den av mig ägda andelen i min fars
dödsbo", "jag överlåter arvet efter min far" eller "jag avsäger mig alla rättigheter i min fars
dödsbo". Då är det alltid fråga om en överlåtelse med sikte på skifte. Även om en fastighet
finns i boet vid sådana hela överlåtelser av dödsboandelar tillämpas endast formkraven i
ÄB 17:3.
Formbestämmelsen i JB 2:1 är inte tillämplig eftersom det direkta överlåtelseobjektet inte
utgörs av en fastighet eller en andel av den utan av en dödsboandel. Detta gäller även då
endast fast egendom finns i dödsboet. Vad överlåtarens dödsboandel omfattar
individualiseras först vid arvskiftet. Då ser man om fast egendom ingår i överlåtarens
dödsboandel.
Till detta anknyter också högsta domstolens avgörande KKO 2004:107. "En änka
som hade giftorätt i sin makes egendom, överlåt enligt ett gåvobrev "sin ägarandel"
i sin makes dödsbo, som enbart omfattade en fastighet. Eftersom avvittring inte
hade förrättats och något beslut om sättet att betala utjämning således inte hade
beslutats, ägde änkan inte ännu vid tidpunkten för gåvan ens någon kvotdel av
dödsboets fastighet. Föremål för överlåtelsen var endast änkans rätt att med stöd
av giftorätt få utjämning av makens arvingar. Gåvobrevet behövde således inte
upprättas i den form som föreskrivs i 2 kap. 1 § jordabalken. (Omröstn.)"
Överlåtaren och mottagaren av andelen ska underteckna en överlåtelsehandling och däri
individualisera dödsboet som är föremål för överlåtelsen. Om förvärvet sker mot vederlag
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ska också köpeskillingen nämnas. Formbestämmelsen förutsätter inte vittnen även om de
skulle kunna behövas t.ex. med tanke på bevisföringen vid en senare tvist. En överlåtelse
som sker på annat sätt än skriftligt på ovan beskrivna sätt är ogiltig.
Överlåtelser av dödsboandelar ska hållas åtskilda från fall där överlåtelseobjektet utgörs
av en fastighet i dödsboet och inte överlåtarens hela dödsboandel. Situationen kan då
vara någon av de följande:
- Delägaren överlåter en andel motsvarande sin kalkylmässiga andel av
fastigheten i boet till en annan dödsbodelägare.
- Delägaren överlåter en andel motsvarande sin kalkylmässiga andel av
fastigheten i boet till en utomstående.
- Övriga delägare överlåter sina andelar av fastigheten i boet till en av
dödsbodelägarna.
- Alla dödsbodelägarna överlåter sina andelar av en fastighet i boet till en
utomstående.
Vad gäller situationerna i första och andra punkten bör man beakta att delägarna innan
arvskiftet inte ens har en andel motsvarande sin kalkylmässiga arvsandel av något konkret
föremål i boet. Före skiftet kan delägaren inte beviljas lagfart på någon andel av
fastigheten i boet och kan inte på ett sätt som binder andra delägare överlåta sin andel av
en fastighet i boet till en tredje part. Överlåtelsen kan påverka det inbördes förhållandet
mellan överlåtaren och mottagaren av andelen, men lagfart kan inte beviljas innan det i
arvskiftet utretts att den överlåtna andelen hör till överlåtarens arvslott. Däremot
uppkommer ett förvärv som duger för lagfart i de situationer som nämns i tredje och fjärde
punkten. Då andelarna som avser fastigheten hamnar i samma händer i dödsboet övergår
fastigheten i mottagarens ägo och inget separat arvskifte eller partiellt arvskifte krävs.
Likaledes då delägarna överlåter fastigheten i boet till någon utomstående övergår
fastigheten naturligtvis i dennes ägo och lagfart på förvärvet kan beviljas.
Vad gäller överlåtelsen av de sakandelar som nämns i punkterna har den
vedertagna ståndpunkten varit att de ska göras enligt de stadgade formkraven för
fastighetsöverlåtelser. Detta gäller fortfarande åtminstone för den i fjärde punkten
nämnda överlåtelsetypen. Vad gäller övriga punkter har man främst på basis av
högsta domstolens utslag KKO 2004:107 ansett att man inte längre bör kräva att
JB 2:1 ska följas.
Överlåtarens makes samtycke till överlåtelsen av dödsboandelen behövs inte ens då det
är fråga om en i föregående avsnitt nämnd sakrättslig överlåtelse. Ett undantag kan dock
utgöras av en i praktiken ovanlig situation då man ingått ett avtal om samförvaltning av
dödsboet. Däremot behövs alltid magistratens tillstånd när intressebevakaren överlåter en
andel i boet på huvudmannens vägnar.
2.29.4.2. Rättshandlingar i ett dödsbo där en delägare har överlåtit sin
andel
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Objektet för överlåtelsen av dödsboandelen är ett förmögenhetsintresse som först vid
arvskiftet individualiseras och realiseras för överlåtaren. Trots överlåtelsen blir överlåtaren
inte delägare, och å andra sidan blir mottagaren av överlåtelsen inte heller
dödsbodelägare. Överlåtaren kan emellertid befullmäktiga mottagaren att utnyttja de
rättigheter i anslutning till boets samförvaltning och/eller arvskiftet som tillkommer
överlåtaren.
Delägarna i dödsboet bestämmer tillsammans över den egendom som tillhör dödsboet.
Om ett dödsbo säljer en fastighet som tillhör dödsboet, ska i regel samtliga delägare –
också de som överlåtit sin andel i boet – underteckna köpebrevet. Om den som överlåtit
sin andel i boet i överlåtelsehandlingen eller på annat sätt gett mottagaren fullmakt att för
sin räkning agera i den gemensamma förvaltningen av boet, behöver överlåtaren inte vara
med och underteckna köpebrevet. Då räcker det med att de andra delägarna har
undertecknat köpebrevet tillsammans med mottagaren av boandelen.
I inskrivningsförfarandet har man sedan hösten 2011 börjat tolka det som så att en
överlåtelse av en andel i ett dödsbo innebär en tyst fullmakt, även om en sådan
uttryckligen inte getts, och om inget annat framgår av ansökan, för mottagaren av andelen
att utnyttja de förvaltningsrätter som tillkommer dödsbodelägare. Ståndpunkten grundar
sig bl.a. på att avsikten med överlåtelser i allmänhet är att mottagaren av en andel i ett
dödsbo efter överlåtelsen ska kunna utnyttja de rättigheter som hört till överlåtaren. Lagfart
har därmed kunnat beviljas till en sökande som köpt fastigheten av dödsboet, även om en
mottagare av en boandel har undertecknat köpebrevet i stället för den som överlät
boandelen.
Vid arvskiftet jämställs överlåtaren av en andel i boet med mottagaren av andelen (ÄB
23:12). Bägge har bl.a. rätt att yrka på arvskifte, bli kallad att delta i arvskiftet och att
klandra skiftet. I regel ska både överlåtaren och mottagaren delta i arvskiftet och också
underteckna skifteshandlingen, om det handlar om ett avtalsskifte.
Vid inskrivningsförfarandet kan man emellertid utgå från att överlåtarens frånvaro vid
arvskiftet inte utgör något hinder för beviljande av lagfart på basis av arvskiftet. Om inget
annat framgår av överlåtelsehandlingen anses det att överlåtaren, även om denne inte
gett någon särskild fullmakt, med beaktande av syftet med överlåtelsen gett mottagaren
rätt att företräda överlåtaren vid arvskiftet (se Aulis Aarnio - Urpo Kangas, Perintöoikeus
I, Talentum, 2009, s. 729).
Lagfart beviljas både dödsbodelägare och mottagare av överlåtna dödsboandelar på
grundval av ett lagakraftvunnet arvskifte, i enlighet med om de vid skiftet erhållit hela eller
en del av fastigheten.
2.29.4.3. Dödsboandelar i samma händer

Om överlåtelsen av dödsboandelar leder till att alla delägares andelar på ett eller annat
sätt hamnar i samma händer, antingen hos en delägare eller en utomstående, sker därvid
ett ägarbyte av hela boets förmögenhetsmassa. Då upphör samförvaltningen av boet och
inget arvskifte behöver förrättas.
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Mottagaren är skyldig att söka lagfart på den fastighet som denne erhållit
genomöverlåtelsen av dödsboandelarna. Lagfartstiden börjar löpa den dag då den sista
överlåtelsen sker.

2.29.5. Lagfart grundad på arv och arvskifte
2.29.5.1. Allmänna motiveringar

Om arvlåtaren endast efterlämnat en arvinge behöver arvskifte inte förrättas. Lagfartstiden
för en genom arv erhållen fastighet börjar då löpa vid bouppteckningstidens utgång eller
enligt huvudregeln, tre månader från arvlåtarens död (JB 11:2.1). Om arvlåtaren förutom
en arvinge efterlämnat en make som har giftorätt i den avlidnes egendom ska avvittring
förrättas mellan den efterlevande och arvingen, varvid lagfartstiden börjar löpa när
avvittringen vinner laga kraft.
Om arvlåtaren endast efterlämnat en arvinge och avvittring inte behöver förrättas i
boet händer ibland att lagfart söks redan innan en bouppteckning har förrättats. Då
kan man fråga sig om det är nödvändigt att bouppteckningen förrättas innan lagfart
beviljas eftersom bouppteckningen inte är en åtkomsthandling. Å andra sidan kan
situationen i boet och delägarna konstateras tillräckligt tillförlitligt först efter en
bouppteckning. Därför måste utgångspunkten vara att beviljande av lagfart
förutsätter att en bouppteckning har förrättats. Å andra sidan torde lagfart kunna
erhållas genast efter att bouppteckningen förrättats även om den i JB 11:2.1
åsyftade lagfartstiden ännu inte börjat löpa.
Om det finns flera arvingar måste arvskifte förrättas i boet (ÄB 23 kap.). Också då ska man
alltid beakta bestämmelsen i JB 23:1.2 enligt vilken skifte av egendom ska förrättas före
arvskiftet om den avlidne var gift.
Bestämmelsen innebär för det första att avvittring mellan arvingar och efterlevande
make ska förrättas före skifte om åtminstone den ena av makarna har giftorätt i
den andras egendom. Vidare innebär bestämmelsen att avvittring mellan arvingar
och arvlåtares f.d. make ska förrättas före skifte om arvlåtaren har skilt sig och
avvittring mellan denne och den f.d. maken inte förrättades när arvlåtaren var i
livet. För det tredje innebär bestämmelsen att avvittring mellan arvingar och
arvlåtares makes dödsbo ska förrättas före skifte om arvlåtarens make dött före
arvlåtaren och avvittring mellan den först avlidne makens dödsbo och arvlåtaren
inte förrättats (jfr. Rovaniemi FD:s beslut 7.1.2009/4, S 08/834, läs om kritik som
riktats till beslutet t.ex. i Aulis Aarnio - Urpo Kangas, Suomen Jäämistöoikeus I,
Talentum, 2009, s. 1410–1411).
I inskrivningsförfarandet har man sedan hösten 2014 iakttagit en praxis enligt
vilken utredning om avvittring inte har kräfts som en förutsättning för arvskifte, om
det gått mer än 30 år sedan arvlåtaren och f.d. maken skiljdes.
Arvskifte förrättas antingen sinsemellan av delägarna eller en skiftesman som förordnats
av domstol (ÄB 23:3). Skifte ska förrättas av skiftesman om:
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- någon av dödsbodelägarna är omyndig eller en intressebevakare annars
företräder denne i skiftet och magistraten inte givit tillstånd till förrättning av
skifte mellan delägarna (34.1 § 9 punkten lag om förmyndarverksamhet),
- någon delägare kräver det eller
- någon delägares andel av dödsboet har utmätts och utmätningsborgenären inte
godkänt att utmätningsmannen kan ge delägarna eller skiftesmannen tillstånd
att förrätta arvskifte på det sätt som de kommit överens om.
Ett skiftesinstrument ska upprättas över arvskifte. Skiftesinstrumentet ska undertecknas
av skiftesmannen eller vid avtalsskifte av alla delägare och bestyrkas av två ojäviga
personer (ÄB 23:9.1).
Även om arvlåtarens kvarlåtenskap i allmänhet skiftas i sin helhet på en gång, är även ett
partiellt skifte möjligt. Ett partiellt skifte kan göras antingen som ett avtalsskifte eller som
ett skifte som förrättas av en skiftesman.
När lagfart söks ska man utreda om arvskiftet har vunnit laga kraft (JB 12:1.1). Att detta
skett kan utredas på två olika sätt:
- alla delägare har skriftligt godkänt skiftesmannens skifte eller avtalsskiftet;
- arvskiftesinstrumentet innehåller ett lagkraftsbevis från tingsrätten inom vars
domkrets den avlidne hade sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort enligt vilken
skiftet inte klandrats inom sex månader från det att skiftet förrättades (ÄB 23:10
och RB 10:17). I dessa situationer går det att kontrollera den laga kraften även
genom att fråga tingsrättens registratorskontor – ett lagkraftsbevis behöver
alltså inte nödvändigtvis begäras. Om en sådan förfrågan om laga kraft görs en
diarieanteckning i KIRRE.
Avtalsskifte kan endast klandras på grundval av formfel. Även om skiftesavtalet belastas
av ett uppenbart formfel (t.ex. avsaknad av vittnen) föreligger inte klanderrätt om
delägarna i avtalet förbundit sig att inte klandra skiftet.
Delägare kan företrädas med fullmakt vid skiftet. För fullmakten finns inga särskilda
formbestämmelser, t.o.m. en öppen ombudsfullmakt räcker. Fullmaktstagaren kan också
på den företrädda delägarens vägnar förbinda sig att inte klandra skiftet. Om någon av
delägarna är omyndig eller om en intressebevakare annars företräder denne i skiftet och
skiftet inte förrättas av en skiftesman behövs magistratens tillstånd för skiftet. I praktiken
sker detta så att man i efterhand inhämtar magistratens tillstånd för ett skiftesavtal som
upprättats utan skiftesman.
När en intressebevakare företräder en delägare vid ett skifte, ska särskild uppmärksamhet
fästas vid bestämmelserna om intressebevakarens jäv (32.2–5 § lag om
förmyndarverksamhet). En jävig intressebevakare får inte företräda sin huvudman. För en
jävig intressebevakare ska man ansöka om en ställföreträdare för delägaren i enlighet
med 11 § i lagen om förmyndarverksamhet. Detta gäller både avtalsskifte och skifte
förrättat av skiftesman. Om intressebevakaren var jävig är skiftet ogiltigt och lagfart ska
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inte meddelas på grundval av det även om skiftet förrättats av en skiftesman eller
magistraten i efterhand godkänt ett sådant skifte.
Inte ens magistratens godkännande i efterhand åtgärdar den brist som orsakas av
jäv eftersom huvudmannen inte var lagligt företrädd när rättshandlingen företogs.
Till detta anknyter högsta domstolens avgörande KKO 1999:24. En fader hade
som förmyndare för sina minderåriga barn hos en bank pantsatt barnen tillhöriga
aktier som säkerhet för sina egna skulder. Då det förelåg en intressekonflikt mellan
fadern och barnen hade dessa vid pantsättningen av aktierna bort företrädas av
en tillförordnad god man. Pantsättningen var ogiltig på grund av att fadern inte var
behörig att företräda barnen. Ogiltigheten korrigerades inte genom att
förmyndarnämnden senare gav sitt samtycke till pantsättningen.
I delägarnas inbördes avtalsskifte börjar lagfartstiden löpa när sex månader förflutit från
undertecknandet av arvskiftesinstrumentet om skiftet inte klandrats under den tiden. Om
skiftet klandrats börjar lagfartstiden löpa när beslutet gällande klandertalan vinner laga
kraft. Om alla delägare förbinder sig att inte klandra skiftet börjar lagfartstiden löpa när den
sista förbindelsen ges. Har en skiftesman förrättat skiftet börjar lagfartstiden löpa när
skiftet vinner laga kraft, såvida inte alla delägare på det sätt som nämns i föregående
stycke avstår från att klandra skiftet.
Vid arvskifte kan avtalas att den som erhållit en fastighet ska betala ett vederlag till de
andra delägarna med medel utanför boet. Inte heller då behövs den bestämda formen i
JB 2:1 utan formen för arvskifte räcker. Om delägarna i ett dödsbo som skiftas av en
skiftesman vid arvskiftet avtalar om att en av delägarna erhåller fastigheten mot betalning
av ett vederlag med medel utanför boet, och om någon av delägarna representeras av en
intressebevakare vid skiftet, krävs magistratens tillstånd för skiftet (se HD 1989:55).
2.29.5.2. Om den avlidnes och dödsboets borgenärers ställning

Arvskifte får inte förrättas innan den avlidnes och dödsboets skulder har betalats eller en
betryggande borgen eller någon annan säkerhet har ställts för betalningen av skulderna
(ÄB 22:6.1 och 23:2.1). Om skifte förrättats i strid med detta kan domstolen på
boutredningsmannens talan förordna att avvittringen eller skiftet ska återgå och förplikta
delägarna att återbära all den egendom som de erhållit vid skiftet eller ersätta dess värde
(ÄB 22:6.2). Om egendomen inte kan återbäras ska dess värde ersättas (ÄB 22:8.1).
Skiftet är i princip olagligt om det förrättats innan skulderna betalats. Så är det även
om borgenärens rätt mer betraktas som en fordringsrätt än en sakrätt hänförlig till
boets egendom. Lagfart kan å sin sida inte beviljas för ett olagligt skifte.
Vid ansökan om lagfart utifrån ett arvskifte ska bouppteckningsinstrumentet bifogas
ansökan. Inskrivningsmyndigheten kan med hjälp av det konstatera situationen i boet och
även bedöma borgenärernas ställning. I inskrivningspraxisen har man inte krävt en
detaljerad utredning om att skulderna har betalats innan skiftet förrättats. Om en uppgift
om att skulderna betalats intagits i arvskiftesinstrumentet kan man i regel lita på den. Även
om en sådan uppgift inte finns däri kan lagfart beviljas utan tilläggsutredningar om
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slutsatsen att skiftet inte har gjort intrång i borgenärers rätt kan dras av omständigheterna
som helhet (t.ex. att skulden är relativt liten i jämförelse med boets egendom). Det finns
dock situationer där inskrivningsmyndigheten ska fästa större uppmärksamhet vid detta.
Av bouppteckningen kan t.ex. framgå att boet var uppenbart skuldsatt, men delägarna
trots detta skiftat boet utan att överlåta förvaltningen till en boutredningsman eller försätta
det i konkurs. I den sådan situation ska man be sökanden lägga fram en utredning om
betalningen av boets skulder eller om ett eventuellt avtal med borgenärerna.
Står boet under förvaltning av en boutredningsman kan delägarna inte förrätta arvskifte
innan utredningsmannen överlåtit boet för skifte (ÄB 19:16, 23:1.1 och 23:2.3). Om
dödsboet försatts i konkurs har delägarna självfallet förlorat skifteskompetensen (om
konkursverkningar, se 3:1 konkurslagen 20.2.2004/120).
2.29.5.3. Behovet av bouppteckningsinstrument

Ett bouppteckningsinstrument ska alltid företes när lagfart söks på grundval av ett
arvsförvärv. Undantaget utgörs av en situation där man söker lagfart med utgångspunkt i
ett
arvskifte
som förrättats av en skiftesman.
Då behöver
varken
bouppteckningsinstrumentet eller släktutredningarna företes.
Bouppteckningsinstrumentet behövs för att utreda vilka som är berättigade till och deltagit
i arvskifte samt för att kontrollera testamentstagarna. I bouppteckningsinstrumentet ska
dödsbodelägare, testamentstagare samt sekundära arvingar och testamentstagare
anges. Till bouppteckningsinstrumentet ska också testamente och äktenskapsförord
fogas.
Till bouppteckningsinstrumentet ska också fogas tillräckliga släktutredningar för ovan
nämnda kontroll av delägarna eller så ska det inkludera magistratens fastställelse om att
alla delägare i boet och arvlåtarens make har antecknats i bouppteckningen (ÄB 20:9a).
Som konstaterades i föregående avsnitt har också bouppteckningens uppgifter om
egendom och skulder betydelse. Sökanden kan helt eller delvis täcka över de tillgångar
som antecknats i bouppteckningsinstrumentet innan det lämnas in till
inskrivningsmyndigheten. Förutsättning för detta är att inskrivningsmyndigheten kan göra
den i avsnitt 2.29.5.2 nämnda kontrollen trots de dolda uppgifterna. Vid behov kan
inskrivningsmyndigheten i en kompletteringsbegäran be att sökanden lämnar in det
fullständiga bouppteckningsinstrumentet.
2.29.5.4. Handlingar som behövs för lagfart (arvskifte)

-

kopia av bouppteckningsinstrumentet (undantag: skifte som förrättats av
skiftesman)
släktutredning, om bouppteckningsinstrumentet inte har fastställts av
magistraten (undantag: skifte som förrättats av skiftesman)
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-

-

arvskiftesinstrument och vid behov också avvittringshandling (i original);
arvskiftesinstrumentet och avvittringshandlingen finns i allmänhet i samma
handling. Avvittringshandlingen behöver inte tillställas om det av
bouppteckningsinstrumentet framgår att avvittring har förrättats.
vid behov kopia av handlingen för överlåtelse av arvsandel
vid behov kopia av testamente
vid behov magistratens beslut

2.29.6. Lagvalsregler vid arvsförvärv
Mellan de nordiska länderna gäller den s.k. nordiska arvskonventionen. Fördraget har
godkänts genom lag 31.5.1935/253 (lagen om godkännande av den mellan Finland,
Danmark, Island, Norge och Sverige avslutade konventionen om arv, testamente och
boutredning samt om sagda konventions verkställighet). Den nordiska arvskonventionen
ska tillämpas på en fråga som gäller arvsrätt om arvlåtaren var medborgare i en nordisk
stat och vid sin död hade hemvist i en annan fördragsslutande stat (artikel 1.1). När
arvskonventionen blir tillämplig ska frågan om arvsrätt i regel avgöras enligt lagen i
hemviststaten. Lagen i den stat arvlåtaren var medborgare ska dock tillämpas om
arvlåtarens hemvist inte under minst de fem senaste levnadsåren i en följd funnits i den
berörda staten och om en arvinge eller testamentstagare kräver det. Med fråga som gäller
arvsrätt avses bl.a. frågan om lagstadgad arvsrätt, arvsordning, laglott, arvsandel och
arvsavsägelse.
Den nordiska arvskonventionen ska också tillämpas på en fråga som gäller boutredning,
avvittring av egendom och arvskifte om arvlåtaren var medborgare i en nordisk stat och
vid sin död hade hemvist i en annan fördragsslutande stat (artikel 19.1). Till denna del bör
det märkas att arvskonventionen ska tillämpas även i det fall att arvlåtaren vid sin död
hade hemvist i den stat arvlåtaren var medborgare.
Om arvskonventionen blir tillämplig på en fråga som gäller boutredning, avvittring av
egendom eller arvskifte, tillämpas i regel lagen i den stat arvlåtaren hade sin hemvist vid
sin död. Om emellertid den efterlevande maken, som är medborgare i någon nordisk
stat, har levt i arvlåtarens oskiftade bo och boet ska skiftas sker detta enligt lagen i den
stat där den efterlevande maken har eller vid sin död hade hemvist.
Den nordiska arvskonventionen innehåller dessutom specialbestämmelser om hur man
upprättar och återkallar ett testamente (art. 8–10) samt om förskott på arv (art. 12),
förverkande av arvsrätt och att göra någon arvlös (art. 15). I sådana frågor är
utgångspunkten likaså att lagen i arvlåtarens hemviststat ska tillämpas. När det inte är
fråga om en situation inom tillämpningsområdet för den nordiska arvskonventionen
bestäms tillämplig lag på ärvandet enligt bestämmelserna i 26 kap. ärvdabalken
(1228/2001). Dessa bestämmelser trädde i kraft 1.3.2002. De tillämpas inte om arvlåtaren
har avlidit före detta datum. Om arvlåtaren har dött före detta datum avgörs frågan om
ärvandet enligt de oskrivna principer som föregick lagen.
Om tidigare lagvalsregler gällande ärvande, se t.ex. Regeringens proposition till
Riksdagen om en revision av vissa bestämmelser om äktenskap och ärvande inom
den internationella privaträtten, RP 44/2001 rd s. 34–36.
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Huvudregeln är att lagen i den stat där arvlåtaren hade hemvist vid sin död ska tillämpas
på ärvandet (ÄB 26:5). Hade arvlåtaren tidigare hemvist i någon annan stat tillämpas lagen
i den ovan nämnda staten endast om arvlåtaren var medborgare i den staten vid sin död
eller hade varit bosatt i den staten i minst fem år omedelbart före sin död. Om av detta
följer att lagen i den stat där arvlåtaren hade hemvist vid sin död inte är tillämplig, är
utgångspunkten att lagen i den stat vars medborgare arvlåtaren var vid sin död ska
tillämpas (ÄB 26:5–6).
Bestämmelser om vilka frågor som ska avgöras enligt den lag som är tillämplig på ärvandet
finns i ÄB 26 kap. 7–8 §. Enligt den lag som tillämpas på ärvande avgörs bl.a. frågor som
gäller lagbestämd arvsrätt och rätt att ta arv eller testamente, arvsordning och arvslott,
laglott, förskott på arv, förverkande av arvsrätt och arvlåtares rätt att göra arvinge arvlös
samt arvsrättens upphörande till följd av preskription eller arvsavsägelse, rätten att göra
testamente och testamentets giltighet och rätt att hålla kvarlåtenskapen oskiftad eller att
råda över och använda egendom som hör till kvarlåtenskapen. Bestämmelser om att
maken har rätt att besitta en oskiftad bostad som hör till den avlidnes kvarlåtenskap
oberoende av vilken stats lag som tillämpas på ärvandet finns i 26 kap. 12 § i ärvdabalken.
De relativt invecklade bestämmelserna om förrättande av boutredning och arvskifte finns
i 26 kap. 15–18 § ärvdabalken. Utgångspunkten är att finsk lag ska tillämpas på
boutredning och arvskifte som förrättas i Finland (ÄB 26:15.1). När utredning och skifte
kan ske och när de ska ske i Finland ska dock alltid undersökas separat med stöd av ovan
nämnda bestämmelser. Vad gäller arvskiftets form räcker det att den uppfyller formkraven
enligt lagen i det land där skiftet förrättades eller i det land där arvlåtaren vid sin död var
bosatt eller hade hemvist eller vars medborgare han var eller det land som enligt 26 kap.
5 eller 6 § ärvdabalken ska tillämpas på ärvandet (ÄB 26:18).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 om behörighet, tillämplig lag,
erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella
handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg, den s.k.
europeiska arvsförordningen, trädde i kraft 16.8.2012 och började tillämpas i sin helhet i
EU-länderna 17.8.2015.

2.29.7. Testamente och lagfart
2.29.7.1. Om terminologin

Universellt testamente ger mottagaren en liknande ställning som en arvinge. En universell
testamentstagare ges hela egendomen, en kvotdel av den eller det som återstår efter
uppfyllandet av övriga förordnanden. Legat ger mottagaren äganderätt till ett visst föremål
(saklega), belopp (penninglegat eller obligationsrättsligt legat) eller egendom med mindre
rätt än äganderätt (nyttjande- eller avkastningsrättstestamente).
Äganderättstestamente
ger
mottagaren
full
äganderätt.
Ett
begränsat
äganderättstestamente eller rådighetstestamente inbegriper en successiv övergång. När
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den förste mottagaren dör har egendomen förordnats tillfalla en sekundär mottagare. Den
förste mottagaren har en begränsad äganderätt till egendomen så att denne har en ägares
besittningsrätt och även rätt att överlåta egendomen under sin livstid. Däremot har denne
inte rätt att förfoga över egendomen genom testamente Nyttjande- eller
förfoganderättstestamente ger mottagaren endast rätt att förfoga över egendomen samt
erhålla inkomster av den. Avkastningsrättstestamente ger mottagaren endast rätt till
avkastning på egendomen.
Med laglott avses bröstarvingars rätt att oavsett arvlåtarens testamente erhålla sin laglott,
dvs. ett belopp motsvarande halva arvslotten av boets värde.
2.29.7.2. Om behörighet att upprätta testamente
Bestämmelser om vem som har rätt att göra testamente och till vilkas förmån testamente
kan göras finns i 9 kap. ärvdabalken.
Enligt ÄB 9:1 får testamente göras av den som fyllt 18 år. Om personen är gift får denne
göra testamente också i yngre ålder. Den som fyllt 15 år får alltid göra testamente
beträffande egendom över vilken han själv har rätt att råda. Med detta torde man avse
sådan egendom som en omyndig enligt 25.1 § i lagen om förmyndarverksamhet själv får
förfoga över.
Intressebevakaren har inte rätt att göra testamente på huvudmannens vägnar eller
återkalla ett testamente som denne gjort (29 § 3 mom. lag om förmyndarverksamhet).
Detsamma gäller en fullmäktige enligt 2 § 3 mom. i lagen om intressebevakningsfullmakt.
En person som fyllt 18 år och förordnats en intressebevakare men vars
handlingsbehörighet inte samtidigt begränsats har naturligtvis rätt att själv göra
testamente. När förvärvet grundar sig på ett sådant testamente behöver
intressebevakaren inte höras. Då huvudmannen dör upphör intressebevakarens
förordnade och denne har inte rätt att klandra testamentet. En sådan rätt har endast
arvingar.
En myndig person förlorar inte sin rätt att göra testamente ens då denne förklaras omyndig.
Frågan om huruvida omyndighetsorsakerna och deras inverkan på testamentsförmågan
ska bedömas beror på om arvingarna väcker klandertalan mot testamentstagaren eller tagarna på grundval av ÄB 13.1, 3 eller 4 punkten. Om de inte väcker klandertalan inom
stadgad tid ska testamentet anses giltigt och lagfart kan beviljas på grundval av det.

2.29.7.3. Om testamentets form

Allmänna bestämmelser om testamente finns i 9–14 kap. ärvdabalken.
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Enligt ÄB 10:1 ska testamente upprättas skriftligen i två ojäviga vittnens samtidiga närvaro.
Vittnens jäv uppräknas i ÄB 10:4. Enligt ÄB 10:2.1 ska vittnena vid sina anteckningar
anteckna yrke och hemvist ävensom ort och tid för bevittnandet. De ska också anteckna
andra omständigheter, vilka de anse inverka på testamentets giltighet.
Lagfart beviljas endast på grundval av ett lagakraftvunnet testamente. Laga kraft innebär
bl.a. att eventuella formfel som berör testamentet inte längre kan åberopas. Därför är
uppfyllandet av formkraven på testamente inte en absolut förutsättning för lagfart på
testamentsförvärv.
Om lagfart söks på grundval av ett testamente som inte vunnit laga kraft avgörs
ärendet inte slutligt innan en utredning om att testamentet vunnit laga kraft erhållits.
Även om testamentet har ett uppbenbart och synligt formfel medför detta inte
genast att ärendet avslås. Om det senare företes att klandertalan inte väckts mot
testamentet eller att arvingarna har godkänt testamentet har formfelet rättats och
sökanden kan beviljas lagfart.
Om lagfart söks på grundval av ett testamente utan laga kraft bör lagfartsärendet
dock inte lämnas vilande. Avgörandet att lämna ärendet vilande rättar nämligen
eventuella formfel (JB 13:1), varvid vilandeförklaringen samtidigt skulle eliminera
möjligheten att åberopa en omständighet som i sig var orsaken till
vilandeförklaringen. Man bör undvika vilandeförklaring även om testamentet ser ut
att uppfylla formkraven. Alla formfel kan dock inte upptäckas endast med stöd av
handlingen.
Formfel i testamente ska hållas åtskilt från testamentets inexistens. Man behöver inte
reagera på att ett testamente inte existerar genom en klandertalan. Om en handling ur
vilken viljan att göra testamente inte framgår åberopas som testamente, är ett sådant
dokument ingen förvärvsgrund ens om det har vunnit laga kraft.
I praktiken kan en handling som rubricerats som ett testamente, men inte
undertecknats av testatorn åberopas som testamente. Handlingen kan ha delgivits
arvingarna, som inte väckt klandertalan inom stadgad tid. Det är fråga om
testamentets inexistens och inte ett testamente med ett ursprungligt formfel som
skulle ha blivit giltigt också till sin form i och med klandertiden.
2.29.7.4. Lagfart på grundval av testamente

Lagfart kan beviljas testamentstagare på grundval av både ett fullständigt
äganderättstestamente och ett rådighetstestamente. Även om testamentstagaren på
grundval av rådighetstestamentet inte har rätt att testamentera egendomen vidare är
detta inget hinder för beviljande av lagfart.
Däremot kan lagfart aldrig beviljas på grundval av testamente när det är fråga om ett
nyttjanderättstestamente.
Testamentets innehåll ska avgöras genom tolkning av det. Här är testamentsgivarens
syfte utgångspunkten. Man måste särskilt fästa uppmärksamhet vid huruvida testamentet
ger mottagaren en äganderätt som duger för lagfart eller en mer begränsad rätt. Om man
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inte kan vara säker på det här, ska man införskaffa ytterligare utredningar (t.ex. genom
att höra arvingarna). I sista hand ska man ge anvisning om att väcka tolkningstalan i
ärendet.
Testamentet ska ha vunnit laga kraft för att lagfart ska kunna beviljas på grundval av det.
Testamentet vinner laga kraft på två olika sätt:
1. 1) Godkännande av testamente som grund för att det vunnit laga kraft:
a. Arvingarna godkänner testamentet redan under arvlåtarens livstid. Godkännandet
ska då ske skriftligen och en laglottsarvinge ska erhålla skälig ersättning för det.
Dessa situationer är mer sällsynta i praktiken.
b. Arvingarna godkänner testamentet efter testatorns död och ett
intyg om detta jämte underskrifter inskrivs i testamentet (Exempel: "Jag
godkänner detta testamente" och underskrift).
Om testamentet godkänns med en separat handling (som är vanligt vid
delgivning) ska handlingen innehålla uppgifter om vilket testamente som delgivits
och att mottagaren fått en styrkt kopia av det. Det räcker med underskrift (och
omnämnande om godkännande) av den som fått delgivningen, inga vittnen
behövs. Det här är i praktiken det vanligaste sättet att visa att ett testamente är
lagakraftvunnet.
2. Inget klander mot testamentet som grund för att det vunnit laga kraft (det här gäller alltså i
praktiken fall där alla arvingar inte har godkänt testamentet):
Testamentet delges arvingarna i enlighet med ärvdabalken, vid behov till de sekundära
arvingarna (eller Statskontoret, om inga arvingar finns) och dessa inte klandrar
testamentet inom sex månader från delgivningen.
En absolut förutsättning för laglig delgivning och klandertidens början är att arvingen
samtidigt givits en styrkt kopia av testamentet. Detta ska också framgå av
delgivningsbeviset. En delgivning som gjorts av en stämningsman uppfyller
förutsättningarna.
Då testamentet på ovan nämnda sätt lagligen delgivits arvingarna kan man konstatera att
det vunnit laga kraft genom ett intyg givet av en behörig tingsrätt om att klandertalan inte
väckts inom föreskriven tid. Vid inskrivningsförfarandet räcker det också med att man
kontrollerar saken med tingsrättens registratorskontor per telefon eller e-post.
Om arvingen är omyndig ska testamentet delges intressebevakaren. Om personen
annars förordnats en intressebevakare bör testamentet delges denne även om
huvudmannens handlingsbehörighet inte har begränsats. Om testamentet endast
delgivits huvudmannen bör intressebevakaren höras. Detsamma gäller en fullmäktig.
Intressebevakaren och fullmäktige kan godkänna ett testamente på huvudmannens
vägnar.
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Testamentsdelgivningen har ingen annan tidsgräns än den som allmänt förpliktar
arvtagare enligt 16 kap. ärvdabalken, dvs. 10 år från arvlåtarens död.
2.29.7.5. Skydd för laglottsarvinge

Bröstarvingar, dvs. arvlåtarens barn och deras arvtagare, har rätt till en laglott, som är
hälften av värdet av den arvslott som enligt laga arvsföljd tillkommer en arvinge. En
arvinge som har rätt till laglott kvarstår som dödsbodelägare tills laglotten har betalats
eller rätten till laglott annars förverkats. Det saknar betydelse att laglotten kan betalas i
pengar om inget annat förordnats i testamentet. I inskrivningsförfarandet ska man alltid
beakta laglottsarvingens ställning, som bestämts på detta sätt (se KKO 2000:116 och
Urpo Kangas, Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein II, 2000, s. 293).
Detta innebär att det för laglottsarvinges del inte räcker att förete en utredning om att
testamentet vunnit laga kraft gentemot denne. Man måste också få en utredning om att
denne avsagt sig sin laglott eller inte framställt anspråk på laglott på stadgat sätt eller inom
stadgad tid eller att laglotten har betalats. Så länge som en sådan utredning saknas ska
laglottsarvingen kvarstå som dödsbodelägare. Motsvarande situation föreligger om man
utreder huruvida det stadgade laglottsanspråket tillkännagivits på behörigt sätt.
Laglottsarvingens delägarställning innebär i sin tur att testamentstagare inte kan ges
lagfart på grundval av testamente innan ovan nämnda utredning erhållits. Likaså ska
förfogandeåtgärder i dödsboet, som överlåtelse av en fastighet i dödsboet, ske så att
laglottsarvingen medverkar.
Om laglottsarvingen uttryckligen meddelat att han godkänner testamentet vinner det laga
kraft för hans del. Han kan därefter inte väcka en i JB 13:1 åsyftad klandertalan (JB 14:5).
I praktiken har viss oenighet förekommit i tolkningen av huruvida ett sådant godkännande
samtidigt innebär avsägelse av laglott. I sig torde formbestämmelsen om avsägelse av
laglott (och arv) uppfyllas även genom ett sådant meddelande (se ÄB 17:2a). I sista hand
är det dock fråga om vilket innehåll laglottsarvingen avsett att ge sin viljeförklaring med
avseende på godkännandet. I den juridiska litteraturen har man stött tolkningen att
meddelandet om godkännande i princip inte anses avse en avsägelse av laglotten utan
att den måste avsägas uttryckligen (Aulis Aarnio - Urpo Kangas, Suomen jäämistöoikeus
II, Talentum, 2008, s. 714–715). I inskrivningsförfarandet har samma tolkning godtagits,
så enbart ett meddelande om godkännande av testamentet räcker inte som utredning om
att även laglotten avsagts.
Som ovan konstaterats kan en intressebevakare inte bindande avsäga anspråket
på laglott på huvudmannens vägnar. För detta krävs magistratens tillstånd enligt
34 § 1 mom. 7 punkten i lagen om förmyndarverksamhet. Om intressebevakaren
emellertid underlåter att framställa laglottsanspråk (beskrivs nedan) förlorar
huvudmannen laglottsrätten. Detta kan medföra skadeståndsansvar för
intressebevakaren, men är inte en omständighet som övervakas i
inskrivningsförfarandet.
Om en bröstarvinge inte avsagt sig sin laglott har denne behållit rätt att göra anspråk på
den. Laglottsanspråket ska delges testamentstagare genom stämningsman eller annars
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bevisligen. Anspråket ska framställas inom sex månader efter att testamentet lagligen
delgivits arvingen (ÄB 7:5.2). Här bör man beakta att tiden för framställande av
laglottsanspråk inte börjar löpa om förfaringssättet vid testamentsdelgivningen inte varit
det som avses i ÄB 14:4.
Detta ska i synnerhet beaktas i situationer där arvingen godkänt testamentet och
inte alls avsett avsäga sig laglotten. Tiden för framställande av laglottsanspråk har
inte börjat löpa om arvingen då denne gav sitt meddelande om godkännande av
testamentet inte samtidigt gavs en bestyrkt avskrift av testamentet.
Om det i bouppteckningen intagits att testamentstagaren närvarat vid bouppteckningen
och att bröstarvingen där tillkännagivit anspråk på laglott kan tillkännagivandet anses ha
skett på lagstadgat sätt. Det räcker att goda män har undertecknat
bouppteckningsinstrumentet.
Om en bröstarvinge inte framställer laglottsanspråk inom stadgad tid eller på stadgat sätt
förlorar han sin rätt till laglott. I det följande behandlas utredningen av saken i
inskrivningsförfarandet.
2.29.7.5.1. Laglottsanspråk har framställts

Då en laglottsarvinge framställt laglottsanspråk har denne en stark ställning som
dödsbodelägare. En fastighet i dödsboet kan inte avskiljas till en testamentstagare annat
än genom arvskifte eller då laglotten betalats eller avsagts. För att få lagfart ska
testamentstagaren förete ett lagakraftvunnet arvskiftesinstrument där laglottsanspråket
behandlats och avgjorts på behörigt sätt. Laglottstagaren måste medverka i arvskiftet.
Arvskifte behöver dock inte förrättas och ett arvskiftesinstrument är således inte en
förutsättning för beviljande av lagfart då laglottstagaren t.ex. i en separat handling
meddelat att denne fått den laglott som arvlåtaren lämnat och inte längre har några
anspråk gentemot testamentstagaren. En sådan kvittering, liksom ett meddelande om att
man avsäger sig laglotten, kan formuleras fritt.
2.29.7.5.2. Ingen uppgift om framställande av laglottsanspråk
Om laglotten uttryckligen avsagts eller betalats kan – och ska – sökanden i allmänhet
förete en utredning om dessa omständigheter. Sökanden kan emellertid framlägga att
laglottsarvingen inte tillkännagivit att denne avsäger sig sin laglottsrätt, men å andra sidan
inte framställt laglottsanspråk. Det är svårt för sökanden att förete någon dokumentation
om en sådan negativ omständighet.
Sökanden kan genom en kompletteringsuppmaning uppmanas att inhämta ett
tillkännagivande som undertecknats av laglottsarvingen och där denne konstaterar
att han inte kommer att göra anspråk på eller inte har gjort anspråk på sin laglott.
Att erhålla ett sådant kan dock vara svårt i vissa fall.
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Om sökanden inte kan tillställa laglottsarvingens tillkännagivande som bilaga, ska
inskrivningsmyndigheten på tjänstens vägnar höra arvingen för att utreda saken. Hörandet
sker dock inte om den stadgade tiden för tillkännagivande av laglottsanspråk har förflutit.
Först och främst ska man här alltid kontrollera att tidsfristen för framställande av
laglottsanspråk överhuvudtaget börjat löpa. Sökanden ska förete en utredning om att
testamentet delgivits laglottsarvingen på det sätt som förutsätts i ÄB 14:4.
I praktiken förekommer stundom situationer där sökanden påstår att tidsfristen löpt
ut utan att laglottsanspråk framställts. Vid kontroll upptäcks att
testamentsdelgivningen i något avseende varit bristfällig, så tidsfristen på 6 mån.
har ännu inte ens börjat. Problemet beror ofta på att arvingen vid delgivningen inte
har lämnats en bestyrkt avskrift av testamentet eller detta har åtminstone inte
nämnts i delgivningsbeviset.
Om tidsfristen för laglottsanspråk inte ens börjat löpa på grund av en bristfällig delgivning
uppmanas sökanden i en kompletteringsuppmaning att göra en ny delgivning. Om
tidsfristen börjat löpa, men tid återstår, inväntas att tiden löper ut. Om testamentet redan
vunnit laga kraft därför att arvingen förbundit sig att inte klandra det kan lagfartsansökan
också lämnas vilande.
Hörande genomförs när man kan konstatera att testamentet delgivits lagligen och att det
förflutit över 6 månader. Begäran om utlåtande delges laglottsarvingen bevisligen. I
begäran specificeras ärendet och konstateras att lagfart söks på grundval av testamente
med åberopande av att arvingen inte framställt laglottsanspråk inom stadgad tid. Det finns
också anledning att i begäran om utlåtande kort redogöra för bestämmelserna om
framställande av laglottsanspråk och att laglottsrätten förloras om anspråk på laglott inte
framställts på stadgat sätt. Arvingen uppmanas att inom en tidsfrist meddela
inskrivningsmyndigheten om denne med avvikelse från sökandens påstående framställt
laglottsanspråk. Till meddelandet uppmanas denne att foga en utredning om att
laglottsanspråk framställts och att det skett på stadgat sätt.
Om arvingen inte reagerar på begäran om utlåtande inom den utsatta tiden kan
inskrivningsmyndigheten utgå från att laglottsanspråk inte framställts. I begäran om
utlåtande ska denna påföljd nämnas.
2.29.7.6. Skydd för legatarie

Legat kan vara saklegat eller penninglegat (obligationsrättsligt legat). I samtliga fall är
skyddet för en legatarie svagare än för dödsbodelägarna under samförvaltningen eftersom
legatarien inte är delägare. Bestämmelser som förbättrar legatariens ställning har intagits
i 22 kap. ÄB.
Legat ska utgå av oskiftat bo (ÄB 11:2). Om lagfart söks på grundval av arv, arvskifte eller
annat testamente och det av de avkrävda handlingarna framgår att arvlåtaren också givit
legat ska inskrivningsmyndigheten bevaka skyddet av legatarien. Bevakningsskyldigheten
avser dock primärt endast värdelegat.
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Om det i testamentet förordnats att X ska erhålla 100 000 euro i pengar och Y all
övrig egendom ska man innan lagfart beviljas utreda om legatet fullgjorts (eller att
det kan fullgöras ur boets förmögenhet). Vanligtvis torde detta ske genom
legatariens eller boutredningsmannens meddelande om att legat betalats. Det är
också möjligt att höra legatarien på tjänstens vägnar.
Om det är fråga om ett saklegat fullgörs det ur boet om föremålet finns kvar vid dödsfallet.
Om egendomen inte finns kvar i boet är legatet till denna del utan verkan (ÄB 11:4). Om
saklegatet inte gäller den fastighet för vilken lagfart sökts, äventyrar ett beviljande av
lagfart på fastigheten inte på samma sätt legatariens ställning eftersom denne inte har rätt
att få betalt i pengar stället för det i testamentet förordnade föremålet (om testatorn inte
förordnat detta). Situationen kan vara mer problematisk om boets övriga tillgångar inte
räcker till betalning av alla skulder, varvid frågan om fördelningen mellan saklegatet och
fastigheten vid täckning av skulderna kommer upp.
2.29.7.7. Lagfart på fastighetslegat

Om någon erhållit en viss fastighet, en kvotdel eller ett outbrutet område av fastigheten
genom legat ska denne söka lagfart på sitt förvärv. I princip krävs exakt samma utredning
som i övrigt för lagfart på testamentsförvärv. För det första ska testamentet kunna tolkas
som ett äganderättstestamente. Det ska utredas att testamentet vunnit laga kraft.
Laglottsarvingens ställning ska utredas. Dessutom ska man utreda att legatet har kunnat
fullgöras.
Legat kan fullgöras när det kan ske utan men för någon vars rätt är beroende av
utredningen av boet (ÄB 22:1.1). Fullgörande innebär att egendom överlåts från boet till
mottagaren. Innan fullgörandet kan legatarien inte ges lagfart.
Även om legatet vunnit laga kraft och inte gör intrång i laglotten kan överlåtelsen
av det stoppas på grund av att det behövs helt eller delvis för att täcka skulderna.
Legatet kan också göra intrång i efterlevande makes avvittringsintresse, varvid det
inte kan fullgöras.
Ett skriftligt meddelande från alla dödsbodelägare (också en eventuell efterlevande make)
ska ges som utredning om verkställandet av legatet. Det kan också vara ett fritt formulerat
meddelande om att lagfart kan beviljas. Om en boutredningsman har förordnats boet,
behövs boutredningsmannens skriftliga meddelande. Arvskifte och dess form förutsätts
inte.
2.29.7.8. Beaktande av giftorätt vid lagfart på testamentsförvärv

Genom att kontrollera huruvida testamentet vunnit laga kraft och testamentets förhållande
till laglotterna utreds testamentsförvärvets giltighet i förhållande till arvingarna. Om en viss
del av kvarlåtenskapen förordnats någon genom testamente blir denne dödsbodelägare
och hans förvärv preciseras i samband med avvittring och arvskifte. Om det genom
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testamente emellertid förordnats att hela kvarlåtenskapen ska gå till en tredje part och inte
arvingarna sker inget arvskifte. Genom kontrollerna av huruvida testamentet vunnit laga
kraft och laglotten har testamentsförvärvets giltighet kontrollerats i förhållande till
arvingarna, men inte i förhållande till en efterlevande make eller annan part som har
giftorätt i den avlidnes kvarlåtenskap (kan vara arvlåtarens f.d. make eller den först avlidne
makens dödsbo).
Testamentet behöver inte delges en efterlevande make (eller annan part som ännu har
giftorätt i den ärvda egendomen). Å andra sidan om testamentet delgivits dem behöver de
inte reagera med klandertalan för att behålla sina på giftorätten grundade rättigheter i boet.
Giftorätten fullgörs först vid en avvittring, där den ena parten nu är testamentstagare.
Lagfart kan inte ges på grundval av testamente innan en behövlig avvittring har förrättats.
Även legat, både sak- och penninglegat, viker undan giftorätten. Fastighetslegat är
således utan verkan till den del den gör intrång i efterlevande makes eller annan parts på
giftorätt grundade rättigheter. Därför ska meddelandet om fullgörande av legat också
undertecknas av giftorättsinnehavaren, oftast den efterlevande maken.
2.29.7.9. Handlingar som behövs när lagfart söks

När lagfart söks på grundval av testamente ska följande handlingar alltid bifogas ansökan:
-

testamentet i original,
utredning om att testamentet vunnit laga kraft (se avsnitt 2.29.7.4),
kopia av bouppteckningsinstrumentet,
släktutredning om bouppteckningsinstrumentet inte har fastställts av
magistraten.

Dessutom ska följande läggas till ansökan vid behov:
-

-

-

lagakraftvunnen skifteshandling i original (om arvskifte har förrättats), då när
lagfart söks med grundval av ett universaltestamente och boet har
bröstarvingar (då behöver testamentet inte tillställas i original).
Skifteshandlingen behövs inte om det för varje bröstarvinge har utretts att
laglotten har betalats (kvitteringshandlingen ska vara undertecknad av den
som fått laglotten och två vittnen, ÄB 23:9), laglotten har avsagts (skriftligen,
ÄB 17:2a) eller ingen laglott har yrkats (t.ex. skriftligt meddelande av den som
skulle haft rätt till laglott).
Lagakraftvunnen skifteshandling i original, om lagfart söks med utgångspunkt
i ett universaltestamente och det i testamentet endast förordats om en del av
kvarlåtenskapen (dvs. boet även har andra delägare, med andra ord andra
universaltestamentstagare eller arvingar, varvid testamentet inte behöver
lämnas in i original).
Om arvlåtaren efterlämnat en efterlevande make eller f.d. makar, kopior av
lagakraftvunna avvittringshandlingar eller annan utredning om att nämnda
personer inte har några giftorättsbaserade krav i boet.
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-

Om det handlar om legatförvärv, utredning om fullgörandet av legat
(delägarnas eller boutredningsmannens skriftliga meddelande).
Utredning om betalning av legat, om lagfart söks utifrån ett
universaltestamente och det av ansökningshandlingarna framgår att
arvlåtaren även gett ett legat.

2.29.8. Lagvalsregler vid testamentsförvärv
I den nordiska arvskonventionen finns de viktiga lagvalsreglerna gällande testamenten i
artiklarna 8–11. Testamentet anses till formen giltigt om den uppfyller formkraven i lagen
på uppgörandeplatsen, testatorns hemort eller det land där avfattaren var medborgare.
Testamentets återkallande är till formen giltigt om den skett enligt lagen på återkallandets
uppgörandeplats eller det land där testatorn var medborgare.
Behörigheten att göra testamente bestäms enligt lagen i den fördragsslutande stat där
testatorn vid upprättandet av testamentet hade hemvist. Om han inte hade haft hemvist i
det landet utan avbrott i minst fem år är testamentet också giltigt om behörigheten att
uppgöra testamentet fanns enligt lagarna i det land där testatorn var medborgare.
En fråga som återstår är vilket lands lag som ska tillämpas när man gör bedömningar om
testamentet vunnit laga kraft och giltighetsförfarandet. Inga klara bestämmelser om detta
förefaller finnas i den nordiska arvskonventionen. Naturligtvis påverkas giltigheten av
testamentstagarens rätt också av lagvalsreglerna som gäller tillämplig lag på ärvande
(bl.a. fastställande av arvingar) liksom lagvalsreglerna som gäller beaktande av giftorätt
vid avvittring av kvarlåtenskap.
När det inte är fråga om en situation inom tillämpningsområdet för den nordiska
arvskonventionen blir de internationella och privaträttsliga bestämmelserna i 26 kap.
ärvdabalken tillämpliga.
Om testatorn dött före 1.3.2002 blir de tidigare gällande lagvalsreglerna tillämpliga.
Om dessa, se RP 44/2001 rd s. 34–36.
Huvudregeln är att lagen i ett land där personen hade hemvist vid dödsfallet ska tillämpas
bl.a. på följande (mer ingående i ÄB 26:5–7):
-

testamentets behörighet, materiella giltighet och testamentets rättsverkningar
- arvingens laglott eller en motsvarande skyddad andel av kvarlåtenskapen

Behörigheten att göra testamente är mycket stor i ljuset av lagvalsreglerna. Först och
främst bestäms behörigheten enligt det lands lag som enligt ÄB 26:5–6 ska tillämpas på
personens ärvande. Därutöver hade personen rätt att göra testamente om han var behörig
att göra det enligt lagen i det land där han hade hemvist eller var bosatt när testamentet
upprättades eller enligt lagen i den stat där han var medborgare (ÄB 26:10).
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På testamentets och återkallandets form tillämpas konventionen om lösning av
lagkonflikter i fråga om formen för testamentariska förordnanden (ÄB 26:9, FördrS
77/1976 och lagen om införande av konventionen 76/1976). Konventionens klara mål är
att begränsa ogiltighetsföljderna av testamentets form. Sålunda anses enligt artikel 1 i
fördraget testamentet vara felfritt till sin form om det uppfyller:
-

formkraven på den ort där testatorn satte upp förordnandet,
formkraven i en stat där testatorn var medborgare då denne satte upp
förordnandet eller vid sin död,
formkraven på den ort där testatorn hade hemvist (domcile) då denne satte upp
förordnandet,
formkraven på den ort där testatorn var bosatt då denne satte upp förordnandet
eller vid sin död eller
när det gäller fast egendom formkraven på den ort där egendomen är belägen.

2.30. Sammanslutningars förvärv – allmänna utgångspunkter
När parten i förvärvet för vilket lagfart söks är en juridisk person utreds vid
inskrivningsförfarandet om rättshandlingen gällande förvärvet är bindande i förhållande till
denna sammanslutning. Sammanslutningen kan vara överlåtare eller förvärvare av
fastigheten.
Företrädande av sammanslutningen inbegriper två separata faktorer. Å andra sidan är det
fråga om att företräda sammanslutningen i förhållande till andra avtalsparter, dvs. rätt att
teckna firman. Då talar man om företrädarens behörighet. Å andra sidan är det fråga om
sammanslutningens interna beslutanderätt, vem eller vilket organ inom
sammanslutningen har rätt att besluta om den rättshandling vars praktiska genomförande
handhas av sammanslutningens firmatecknare. Då talar man om befogenhet (se närmare
t.ex. Hemmo, Mika, Sopimusoikeus I (Tavastehus 2007) s. 469–471).
Enligt 12 kap. 2 § 1 mom. 3 punkten jordabalken ska lagfartsansökan lämnas vilande om
fastighetsförvärvet förutsätter beslut av en sammanslutnings behöriga organ om ett sådant
inte föreligger då ansökan görs. Enligt 12 kap. 4 § 4 punkten jordabalken ska
lagfartsansökan avslås om en sammanslutnings behöriga organ inte har gett sådant beslut
som behövs och det framgår att det inte heller kommer att ges i efterhand.
Bestämmelserna visar att inskrivningsmyndigheten i princip ska kräva en utredning om:
-

att sammanslutningen i rättshandlingen företrätts av en person som varit
behörig att företa den, dvs. haft rätt att teckna sammanslutningens firma (t.ex.
rätt att underteckna en överlåtelsehandling); samt

-

att beslut om rättshandlingen fattats av den instans i sammanslutningen som
har beslutanderätt eller behörighet i den berörda typen av handlingar.

I inskrivningsförfarandet har utifrån dessa punkter utvecklats en praxis baserat på
lagstiftningen om olika typer av sammanslutningar när det gäller vad som undersöks i
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respektive fall. Praxisen försöker beakta särdragen i inskrivningsförfarandet och garantera
ett tillräckligt snabbt och flexibelt men ändå tillförlitligt förfaringssätt. I sista hand ska
inskrivningsmyndigheten alltid kräva en tillräcklig utredning för att säkerställa att
rättshandlingen är bindande för den berörda sammanslutningen.

2.31. Aktiebolag som fastighetens överlåtare eller förvärvare
2.31.1. Beslutanderätt eller befogenhet
Aktiebolags beslut om försäljning och köp av fastighet fattas i regel av bolagets styrelse
(aktiebolagslagen 624/2006, dvs. ABL och 6 kap. 2 §).
Styrelsen är beslutsför när över hälften av dess ledamöter är närvarande, om inte något
annat följer av bolagsordningen (ABL 6:3,2). Som styrelsens beslut gäller majoritetens
åsikt bland de närvarande, om kvalificerad majoritet inte förutsätts i bolagsordningen. Om
rösterna faller lika avgör ordförandens röst (ABL 6:3.1).
En protokollsanteckning om att styrelsens sammankallats lagligt och är beslutsför räcker
om det inte finns grundad anledning att tvivla på anteckningens riktighet.
Bolagsordningen kan också förordna att beslutsrätten gällande fastighetsöverlåtelser
ankommer bolagsstämman i stället för styrelsen. Å andra sidan kan bolagsordningen
också innehålla bestämmelser om kvalificerad majoritet när beslutet uttryckligen avser en
fastighetsöverlåtelse även om beslut om överlåtelser fortfarande hör till styrelsens
behörighet. I praktiken är dock sådana begränsningar i bolagsordningar numera ganska
ovanliga.
Bestämmelser om verkställande direktörens beslutanderätt finns i 6 kap. 17 §
aktiebolagslagen. Enligt den ska verkställande direktören sköta bolagets löpande
förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Åtgärder som med
beaktande av omfattning och arten av bolagets verksamhet är exceptionella eller av stor
betydelse får vidtas av verkställande direktören endast om han eller hon har styrelsens
bemyndigande eller styrelsens beslut inte kan inväntas utan väsentlig olägenhet för
bolagets verksamhet.
Om överlåtelse eller förvärv av en fastighet i det enskilda fallet är en del av bolagets
löpande förvaltning har verkställande direktören i princip rätt att självständigt besluta om
åtgärden. Åtgärden bör dock sättas i proportion till verksamhetens omfattning och art och
får inte i något avseende vara exceptionell eller omfattande.
Exempelvis om bolagets verksamhetsområde enligt handelsregistret är idkande av
handel med fastigheter och fastigheten hör till bolagets omsättningstillgångar torde
man kunna utgå från att vd:n har rätt att besluta om försäljningen. Om försäljningen
bör anses exceptionell eller av stor betydelse med beaktande av omfattning och
arten av bolagets verksamhet måste ärendet bedömas annorlunda.
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Gränserna för vd:s beslutanderätt påverkas naturligtvis också av storleken på
bolaget i fråga. Vd:n i ett stort börsbolag kan ha rätt att förvärva fast egendom för
bolagets räkning eller överlåta ur verksamhetssynpunkt mindre fast egendom även
om det egentliga verksamhetsområdet inte är handel med fastigheter. En sådan
rätt har inte exempelvis vd:n i ett lokalt småbolag, där i princip styrelsen ansvarar
för överlåtelser av begagnad fast egendom.
Eftersom fastighetsöverlåtelse enligt aktiebolagens bestämmelser hör till styrelsens eller
verkställande direktörens allmänna behörighet är bolagsstämmans beslutanderätt i
sådana ärenden begränsat. Bolagsstämman kan dock besluta i ärendet om
bolagsordningen föreskriver detta eller aktieägarna är eniga om att beslutet ska fattas på
bolagsstämman (ABL 5:2). Bolagsstämman kan också besluta i ärendet om styrelsen i ett
enskilt fall fört ärendet till stämman (ABL 6:7).
Bestämmelser om förfarandet vid bolagsstämma finns i 5 kap. aktiebolagslagen.
Noggrannare utredning om t.ex. bolagsstämmans lagliga sammankallande och
beslutanderätt har i allmänhet inte krävts om stämmoprotokollet nämner dessa punkter.
Om proceduren vid bolagsstämman i något avseende inte följt aktiebolagslagen har
aktieägare rätt att klandra beslut som fattats på stämman inom tre månader från det att
beslutet fattades (ABL 21:1.2). Utredning om att sådan klandertalan inte väckts har dock i
allmänhet inte krävts i inskrivningsförfarandet.
Det finns dock situationer där ett stämmobeslut är ogiltigt även utan klander.
Exempelvis om bolagsstämman beslutat i ett ärende som bolaget enligt lag inte
ens med samtliga aktieägares samtycke får fatta beslut om är det ogiltigt och
binder inte bolaget eller dess borgenärer. Ett exempel som kan nämnas här är
överlåtelse av bolagets fastighet utan vederlag (ABL 13:1 och 8).
Om fastighetsöverlåtelser i enskilda fall är i strid med bolagets verksamhetsområde enligt
handelsregistret behövs alla aktieägares samtycke till en sådan överlåtelse (se t.ex.
Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio, Osakeyhtiö (1997) s. 656, där frågan dock behandlas utifrån
den gamla aktiebolagslagen).
Fastighetsöverlåtelser skulle kunna vara i strid med bolagets verksamhetsområde
t.ex. då överlåtaren är ett fastighetsaktiebolag vars syfte är att äga och förvalta just
den fastighet som utgör objekt i överlåtelsen.
Aktieägarna kan också fatta beslut utan att hålla bolagsstämma om beslutet är enhälligt
(ABL 5:1,2). Beslutet ska dock upprättas också i skriftlig form och undertecknas av minst
två aktieägare om bolaget har flera aktieägare än en.

2.31.2. Rätt att företräda bolaget externt, dvs. behörighet
Enligt 6 kap. 25 § aktiebolagslagen företräds bolaget av styrelsen i förhållande till tredje
part, såsom bolagets avtalsparter. I princip har således styrelsen gemensamt rätt att
teckna firman. Verkställande direktören kan företräda bolaget i angelägenheter i vilka
denne enligt ABL 6 kap. 17 § har behörighet.
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I bolagsordningen kan föreskrivas att en styrelseledamot eller verkställande direktören har
rätt att företräda bolaget (ABL 6:26). Dessa har då en lika stor extern rätt att företräda
bolaget som hela styrelsen gemensamt.
I bolagsordningen kan också föreskrivas att styrelsen har rätt att ge rätten att företräda
bolaget till någon av sina ledamöter, verkställande direktören eller någon annan
namngiven person (ABL 6:26). Om en sådan firmateckningsrätt har givits dem är deras
rätt att företräda bolaget lika stor som den externa rätt att företräda bolaget som enligt
lagen tillfaller styrelsen.
I handelsregistret kan antecknas endast sådan begränsning av rätten att företräda bolaget
enligt vilken endast två eller flera personer tillsammans har rätt att företräda bolaget (ABL
6:27).
Om bolaget bemyndigat en viss person som prokurist, får denne enligt 2 § prokuralagen
(130/1979) handla på bolagets vägnar och teckna bolagets firma i allt som gäller
bedrivande av huvudmannens rörelse. Prokuristens befogenhet och behörighet sträcker
sig inte till fastighetsöverlåtelse utan för dessa behöver denne alltid ett särskilt
bemyndigande.
I inskrivningsförfarandet kontrolleras på tjänstens vägnar i handelsregistret att personen
eller personerna som företrätt bolaget vid överlåtelsen hade rätt att teckna firman.
Bolaget kan också företrädas av en person som erhållit fullmakt av en legal firmatecknare
i bolaget eller två tillsammans. Om det är fråga om överlåtelse och inte förvärv av en
fastighet ska fullmakten uppfylla alla i JB 2:3 åsyftade individualiseringskrav.
Om bolagets behöriga organ i efterhand godkänt en överlåtelse eller ett förvärv av en
fastighet som gjorts på bolagets vägnar hindras beviljandet av lagfart inte av att bolaget
inte var lagligen företrätt då överlåtelseavtalet ingicks.

2.31.3. Utredning som krävs vid lagfart
Vid inskrivningsförfarandet räcker det att ett företag (vid undertecknandet av
överlåtelsehandlingen) har representerats av en person eller personer som ensam eller
tillsammans har firmateckningsrätt för företaget. En sådan person eller sådana personer
har behörighet att företräda bolaget och rättshandlingen binder bolaget även om ett
behörigt organs beslut gällande handlingen saknas. Endast då bolagets avtalspart insåg
eller borde ha insett att företrädaren överskred sin befogenhet är överlåtelsen inte
bindande för bolaget (ABL 6:28.1; 3 punkten).
Som ovan konstaterats framgår företrädarens firmateckningsrätt i regel av ett
handelsregisterutdrag. som inskrivningsmyndigheten inhämtar på tjänstens vägnar
genom sin egen användaranslutning.
Om företrädaren inte hade firmateckningsrätt behövs dessutom någon annan utredning.
Exempelvis om överlåtelsehandlingen undertecknats av en styrelseledamot som inte
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ensam har firmateckningsrätt behövs dessutom t.ex. ett styrelsebeslut om överlåtelse eller
om att den berörda styrelseledamoten haft lov att underteckna överlåtelsehandlingen
ensam. Likaledes om överlåtelsehandlingen undertecknats av en verkställande direktör
som inte ensam har firmateckningsrätt behövs ett motsvarande styrelsebeslut eller en
utredning om att överlåtelsen hörde till dennes befogenheter. Vad gäller dokument över
beslutanderätt kommer utdrag ur styrelseprotokoll i fråga, men beroende av situationen
kan det alternativt behövas ett bolagsstämmoprotokoll eller ett skriftligt dokument av vilket
aktieägarnas muntliga beslut framgår.
Betydelsen av bolagsordningen understryks i situationer där inskrivningsmyndigheten
kommit fram till att en utredning om ett behörigt organs beslut krävs. Bestämmelser i
bolagsordningen som handlar om beslutanderätten framgår nämligen inte av ett utdrag ur
handelsregistret. I dessa situationer ska inskrivningsmyndigheten alltid undersöka
innehållet i bolagsordningen.

2.32. Bostadsaktiebolag som överlåtare eller förvärvare av fastighet
Den nya lagen om bostadsaktiebolag (22.12.2009/1599) trädde i kraft den 1 juli 2010. Om
ikraftträdandet av lagen och tillämpligheten av de gamla bestämmelserna föreskrivs i en
separat lag om införande av den aktuella lagen (22.12.2009/1600). Huvudregeln är att
bestämmelserna i den nya lagen även gäller bolag som har grundats innan lagen trädde i
kraft.
På samma sätt som tidigare är det bolagsstämman som ska besluta om en överlåtelse av
bostadsaktiebolagets fastighet (6 kap. 37 § i den nya lagen). Beslutet är giltigt endast om
samtliga aktieägare har gett sitt samtycke till det. Även till denna del motsvarar de nya
bestämmelserna den gamla lagen.
Såsom den tidigare lagen innehåller den nya lagen också vissa undantag gällande kravet
på enhällighet och samtycke av samtliga aktieägare. Enligt lagen räcker en majoritet av
de på bolagsstämman givna rösterna för att besluta om en överlåtelse, ”om överlåtelsen
endast gäller en sådan del av en fastighet eller byggnad eller en sådan byggnad där det
inte finns lokaler och utrymmen som aktieägarna besitter och överlåtelsen inte väsentligt
inverkar på användningen av aktieägarnas lägenheter eller kostnaderna för användningen
av lägenheten” (6 kap. 37 § 2 mom. nya aktiebolagslagen). Dessutom är en överlåtelse
av fastighet möjlig med kvalificerad majoritet (4/5), om aktieägarna skulle lida avsevärd
skada av att bolaget fortsätter sin verksamhet (6 kap. 37 § 3 mom. nya aktiebolagslagen).
När överlåtaren av fastigheten är ett bostadsaktiebolag, ska det vid inskrivningsförfarandet
kontrolleras att bostadsaktiebolagets bolagsstämma har fattat ett enhälligt beslut om
överlåtelsen och att samtliga aktieägare har gett sitt samtycke till beslutet. Om överlåtelsen
har genomförts med stöd av 6 kap. 37 § 2 mom. eller 3 mom. utan samtycke av samtliga
aktieägare, ska de aktuella aktieägarna höras vid inskrivningsförfarandet för att kunna
säkra att överlåtelsen är laglig.
I bostadsaktiebolag åligger det dessutom bolagsstämman att besluta om köp av fastighet.
Till ett bostadsaktiebolags styrelses befogenheter hör visserligen att sköta förvaltningen
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av bolaget, men då handlar det närmast om den löpande förvaltningen och ordnandet av
den övriga verksamheten (7 kap. 2 mom. nya lagen om bostadsaktiebolag). Även under
den tidigare lagen om bostadsaktiebolag var tolkningen densamma: avsikten med den nya
lagen har inte varit att ändra fördelningen av befogenheterna mellan styrelsen och
bolagsstämman (se RP 24/2009 rd s. 152-153). Bolagsstämman kan fatta beslut om köp
av fastighet om det har biträtts med mer än hälften av de avgivna rösterna (se 1 kap. 9 §
och 6 kap. 26-27 § nya lagen om bostadsaktiebolag). I bolagsordningen kan det emellertid
anges att beslutet ska fattas med kvalificerad majoritet.
När ett bostadsaktiebolag är en part i förvärvet, ska bolagsstämmans beslut kontrolleras,
men även att överlåtelsehandlingen eller någon annan åtkomsthandling har undertecknats
på bolagets vägnar av en person som har rätt att företräda bolaget d.v.s. teckna dess
firma. Rätten att företräda bolaget tillhör som utgångspunkt bolagsstyrelsen (7 kap. 22 §
1 mom.).
Rätten att företräda bolaget kan även med stöd av en bestämmelse i bolagsordningen
tillhöra en styrelseledamot eller disponenten. Dessutom kan styrelsen med stöd av
bolagsordningen ge någon av sina styrelseledamöter, disponenten eller någon annan
namngiven person rätt att företräda bolaget (7 kap. 23 §). I bägge fallen ska den aktuella
rätten kontrolleras ur uppgifterna i handelsregistret. Rätten att företräda bolaget kan även
basera sig på ett uttryckligt befullmäktigande i bolagsstämmans protokoll, enligt vilket
personen har rätt att företräda bolaget i den ifrågavarande rättshandlingen.
Som utgångspunkt ska bolagsstämmans protokoll alltid bifogas ansökan. Dessutom ska
nödvändiga uppgifter kontrolleras i handelsregistret. Ibland kan man bli tvungen att
kontrollera uppgifterna i bolagsordningen för att kunna utreda befogenheterna och rätten
att företräda bolaget. Dessutom kan det behövas en utredning om samtycken från
delägare som inte varit närvarande på bolagsstämman.
Om bolagsstämman har fattat ett beslut om överlåtelse eller köp av fastighet före
den nya lagens ikraftträdande, ska på beslutet tillämpas den gamla lagen (9 § 1
mom. i lagen om införande av lagen om bostadsaktiebolag). Om
överlåtelsehandlingen också har upprättats före den nya lagens ikraftträdande,
bestäms rätten att företräda bolaget utifrån den gamla lagen. Det finns dock inte
betydande skillnader mellan de nya och de gamla bestämmelserna i detta
hänseende.

2.33. Köp av fastighet för ett under bildning varande aktiebolags eller
bostadsaktiebolags räkning
En fastighet kan köpas för ett under bildning varande aktiebolags eller bostadsaktiebolags
räkning. Lagfart på förvärvet ska sökas som normalt inom 6 mån. från att
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överlåtelsehandlingen upprättades. Förvärvet undersöks i normal ordning, och det finns
också flera speciella frågor som ofta behöver beaktas i samband med förfarandet.
Om företaget ännu inte har grundats när man söker lagfart och två år ännu inte har gått
från det att överlåtelsehandlingen undertecknades, lämnas lagfartsansökan vilande.
Tidsfristen för att lämna ansökan vilande är två år från den dag då överlåtelsehandlingen
undertecknades Sökanden ska senast den utsatta dagen förete en utredning om att
ansvaret för överlåtelsen övergått på ett bolag som bildats. I annat fall beviljas lagfart den
som slutit avtalet för det under bildning varande bolagets räkning (JB 12:2,1; 4 punkten
och 2 mom.).
Förfarandet baseras på det avgörande som intagits i 2 kap. 4 § 1 mom. jordabalken enligt
vilken en fastighet som förvärvats för ett under bildning varande bolags räkning ska övergå
i bolagets ägo inom två år från att överlåtelsehandlingen upprättades. Ifall så inte har skett
anses köpare vara den som på bolagets vägnar har slutit köpeavtalet.
Om bolaget inte bildats har säljaren i princip rätt att frånträda köpet i enlighet med ABL
2:11. Denna rätt är dock bunden till ovan nämnda tidsfrist på två år från köpet (se JB
2:4,2).
När slutlig lagfart söks för bolaget ska man naturligtvis utreda att bolaget har antecknats i
handelsregistret inom den stadgade tidsfristen på två år. Om ansvaret för överlåtelsen
övergått till bolaget direkt genom registreringen, räcker detta i princip (se ABL 2:9,2). I
dessa fall förutsätter dock utredningen om huruvida bolaget övertagit ansvaret att avtalet
om bildande av bolaget fogas till ansökan.
Om ansvaret inte övergått direkt genom registreringen ska till ansökan dessutom fogas
protokoll från ett styrelsemöte eller en bolagsstämma som hållits efter registreringen av
bolaget. Av protokollet ska framgå att bolaget har tagit över ansvaret för överlåtelsen.
Ansvaret ska även i detta fall ha tagits över inom den ovan nämnda tidsfristen på två år
räknat från undertecknandet av överlåtelsehandlingen.
Bolaget kan vara bildat redan när lagfart söks. Då beviljas lagfart direkt till bolaget.
Utredningen om att bolaget bildats och att fastigheten övergått till det bildade bolaget ska
naturligtvis motsvara vad som ovan konstaterats om lagfarter som lämnas vilande.
Ofta är flera bolag under bildning och de kan bildas samtidigt eller i etapper. Inget hinder
föreligger för ett sådant förfarande. Då tar bolagen över ansvaret för överlåtelsen delvis. I
praktiken sker detta genom att det i ett stämmoprotokoll på bolagens vägnar anges för
vilken del av köpet bolaget tagit över ansvaret. Lagfart beviljas vartdera bolaget enligt
specifikationen i stämmoprotokollet. Om bolaget tagit över ansvaret för överlåtelsen av ett
visst outbrutet område tilldelas det en beteckning för outbrutet område på grundval av
stämmoprotokollet och en eventuell bifogad kartbilaga.
Både fysiska och juridiska personer kan handla för ett under bildning varande bolags
räkning. Om bolaget som tar över ansvaret bildats redan före överlåtelsen är det inte fråga
om en i JB 2:4 avsedd överlåtelse till ett under bildning varande bolag. Överlåtelsen ska i
dessa fall göras direkt i det berörda, redan bildade bolagets namn så att bolaget nämns
som part i överlåtelsehandlingen.
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Om ansvaret för överlåtelsen inte övergått till bolaget inom den stadgade tidsfristen på två
år beviljas förköparen lagfart. Om det finns flera förköpare meddelas lagfart på andelarna
som anges i överlåtelsehandlingen eller om dessa inte angivits, på andelar enligt huvudtal.
Tidsfristen på två år för bildande av bolaget och övertagande av ansvaret är absolut.
Fristen kan inte förlängas ens genom avtal mellan parterna i överlåtelsen. Om ett bolag
som bildats efter tidsfristen söker lagfart är frågan om huruvida bolaget behöver upprätta
en separat åtkomsthandling svår i den mån att ärendet alltid ska överföras till
inskrivningsjuristen för avgörande.
Förköparen kan överlåta fastigheten vidare innan denne bildat bolaget. Förköparen kan
också avstå från att bilda bolaget innan tidsfristen på två år löpt ut. Då kan lagfart beviljas
förköparen (utan att höra säljaren).
Den som handlat för det under bildning varande bolagets räkning kan inom två år överlåta
rätten att bilda bolag vidare. Det är fråga om överlåtelse av lös egendom och den behöver
inte ske enligt formen i JB 2:1. Överlåtelseskatt ska dock betalas på överlåtelsen.

2.34. Köp av fastighet för någon annan under bildning varande
sammanslutnings räkning
Frågan om en fastighet också kan förvärvas för någon annan under bildning varande
sammanslutning än för ett aktie- eller bostadsaktiebolags räkning har i viss mån varit oklar.
Då avses främst ett under bildning varande andelslag, öppet bolag, kommanditbolag eller
en förening. Tolkningsproblem kan då uppstå i t.ex. följande frågor:
-

med vilka rättsverkningar kan någon handla för sådana sammanslutningars
räkning innan de tillkommit,
vilken är förköparens rättsställning om sammanslutningen inte bildas,
vilken rätt har säljaren att frånträda avtalet om sammanslutningen inte bildas,
vilket ansvar för överlåtelsen övergår till den bildade sammanslutningen och
vilka bestämmelser gällande inskrivningsförfarandet är tillämpliga på ett sådant
förvärv före och efter bildandet av sammanslutningen?

Juridiska problem i anslutning till att man handlar för sammanslutningens räkning innan
den bildats löses med hjälp av bestämmelserna om den berörda sammanslutningen.
Bestämmelsernas effekter måste bedömas från fall till fall.
Från detta ska de inskrivningsrättsliga frågor som gäller förvärvet skiljas ut.
Utgångspunkten torde vara att möjligheten att på bolagsrättsliga grunder handla för en
sammanslutnings räkning innan den bildats inte nödvändigtvis innebär att samma
bestämmelser i JB tillämpas som när lagfart söks på köp som skett för ett under bildning
varande aktie- eller bostadsaktiebolags räkning. JB 2:4 och JB 12:2 2 mom. torde inte
gälla andra än sistnämnda bolag. Vad gäller andra sammanslutningar torde man således
inte kunna ställa upp förutsättningen att ansvaret ska övergå inom två år. Likaså torde
lagfart inte automatiskt kunna beviljas förköparen på den grunden att utredning om att
ansvaret övergått inte tillställts inom två år.
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Om fastigheten kan köpas för någon annan än en under bildning varande
sammanslutnings räkning ska lagfartsansökan lämnas vilande i t.ex. två år. Sökanden
uppmanas att inom en bestämd tidsfrist vid äventyr att ansökan annars avvisas tillställa
en utredning om att ansvaret övergått till den bildande sammanslutningen eller begära att
ärendet lämnas vilande.
I dessa fall är det alltid fråga om ett ärende som hör till dem som avgörs av
inskrivningsjuristen. Beträffande litteratur i ärendet kan nämnas Mähönen, Juhani,
Lainhuuto perustettavan yhtiön lukuun, DL 2/2006 s. 179 f., särskilt s. 202–204 och
där angivna källor.

2.35. Fusion mellan aktiebolag
När ett aktiebolag fusioneras med ett annat aktiebolag övergår fastigheterna som bolaget
äger till det övertagande bolaget. Fastigheterna behöver inte överföras genom en separat
överlåtelsehandling (om fusion, se ABL 16 kap.).
Det övertagande bolaget har inte skyldighet att söka lagfart på fastigheterna som det
överlåtande bolaget i fusionen äger. Övertagande bolag kan dock beviljas förtydligande
av lagfart. Fusionen konstateras genom ett handelsregisterutdrag eftersom fusionen börjar
gälla slutgiltigt först när verkställandet av fusionen registrerats i handelsregistret (ABL
16:16).
Om det överlåtande bolaget i fusionen inte sökt lagfart på sitt förvärv kommer förtydligande
av lagfart naturligtvis inte i fråga, utan det övertagande bolaget ska söka lagfart i normal
ordning.

2.36. Delning av aktiebolag
Ett aktiebolag kan delas så att bolaget upplöses och dess alla tillgångar och skulder
övergår till två eller flera övertagande bolag (total delning). En delning kan också ske så
att bolaget förblir verksamt och endast en del av dess tillgångar och skulder övergår till ett
eller flera övertagande bolag (partiell delning). Övertagande bolag kan vara bildat eller
bildade innan delningen verkställs (delning genom överlåtelse till ett verksamt bolag).
Övertagande bolag kan också bildas i samband med delningen (delning genom
överlåtelse till ett nybildat bolag). Ett bolag kan på samma gång delas genom överlåtelse
till såväl ett verksamt som ett nybildat bolag (ABL 17:2).
Delade bolags tillgångar och skulder övergår till övertagande bolag enligt en delningsplan
(ABL 17:3, 9 punkten).
Vid både partiell och total delning betraktas det övertagande bolagets förvärv som en
generell övergång. Lagfart behöver inte sökas men förtydligande av lagfart kan beviljas.
Till ansökan ska fogas en avskrift av delningsplanen med behövliga bilagor (det ska
framgå vilket bolag som erhållit fastigheten som ansökan gäller). Med avseende på delade
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och övertagande bolag ska även handelsregisterutdragen kontrolleras och utdragen
måste utvisa att delningen har registrerats. Delningen träder i kraft först när den
registrerats i handelsregistret (ABL 17:16,1).

2.37. Ändring av bolagsform
I ett läge då bolagsformen ändras föreligger inget förvärv som medför lagfartsskyldighet
om ändringen sker i enlighet med lagstiftningen som gäller bolaget. Efter ansökan kan ett
förtydligande av lagfart ges det "nya" bolaget. Som utredning kommer kontroll av
handelsregisteruppgifter i fråga.

2.38. Apport
I en handling gällande bolagsbildning eller beslut om höjning av aktiekapitalet kan
förordnas att aktier tecknas mot annan egendom än pengar. Om en fastighet överlåts till
ett aktiebolag på det här sättet (i form av apport), ska överlåtelsehandlingen upprättas
enligt formkraven i JB 2:1 och aktiebolaget söka lagfart på fastigheten (JB 4:3).

2.39. Upplösning av aktiebolag
Bestämmelser om upplösning av aktiebolag finns i 20 kap. aktiebolagslagen. Upplösning
sker i regel genom ett särskilt likvidationsförfarande. Då en aktieägare erhåller en fastighet
i samband med upplösningen ska denne söka lagfart på sitt förvärv.
Överlåtelsehandlingen utgörs av ett skiftesinstrument som undertecknats av
utredningsmannen och den behöver inte upprättas enligt JB 2:1. Undersökningen av
förvärvet kan emellertid inbegripa komplicerade privaträttsliga frågor, bl.a. med avseende
på bolagets borgenärer.

2.40. Andelslag som överlåtare eller förvärvare av fastighet
Bestämmelser om andelslag finns i lagen om andelslag (1488/2001), som trädde i kraft
1.1.2002.
Andelslags förvaltningsorgan utgörs av andelsstämma, styrelse och verkställande
direktör. I stadgarna kan dessutom bestämmas att medlemmarnas beslutanderätt i alla
eller vissa ärenden ska utövas av ett av medlemmarna valt fullmäktige i stället för
andelsstämman.
Bestämmelserna i den nya lagen om andelslag är till innehållet mycket lika motsvarande
bestämmelser i aktiebolagslagen när det handlar om beslutanderätt (befogenheter) och
externt företrädande vid överlåtelse eller förvärv av fastighet. Beslutanderätten och
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företrädandet ska naturligtvis undersökas enligt lagen om andelslag, men vad gäller
grunderna kan hänvisas till vad som ovan konstaterats om aktiebolag.
I regel beslutar andelslagets styrelse om överlåtelse eller förvärv av fastighet.
Verkställande direktörens beslutanderätt bestäms i tillämpliga delar på samma sätt som i
aktiebolag. Verkställande direktören har inte beslutanderätt i ärenden som med beaktande
av verksamhetens omfattning och art är ovanliga eller av stor betydelse.
I andelslagets stadgar kan också intas bestämmelser om en lättare respektive tyngre
modell för beslutsfattandet i likhet med aktiebolag.
När lagfart söks ska uppgifterna om andelslaget alltid undersökas i handelsregistret. Om
man i det enskilda fallet anser att en av andelslagets lagliga företrädare undertecknad
överlåtelsehandling inte räcker utan att det också krävs en utredning om huruvida beslutet
fattats av ett behörigt organ, undersöks också andelslagets stadgar.
Andelslag kan också fusioneras med ett annat bolag eller delas. I denna del kan
förfarandet jämställas med motsvarande förändringar i aktiebolag. Bestämmelser om
upplösning av andelslag finns i 19 kap. lagen om andelslag.

2.41. Öppet bolag och kommanditbolag som köpare eller säljare av
fastighet
I ett öppet bolag sköts bolagets ärenden av bolagsmän och i ett kommanditbolag av
ansvariga bolagsmän.
Varje bolagsman har rätt att sköta angelägenheter som hör till bolagets
verksamhetsområde utan medverkan av någon annan bolagsman. Denne har också rätt
att ensam företräda bolaget och teckna firman i dessa angelägenheter (lag om öppna
bolag och kommanditbolag (389/1988), dvs. ÖKL och dess 2:2.1 och 3:1.1). Samma rätt
har bolagets prokurist.
Rätten att företräda bolaget och teckna dess firma kan begränsas. Begränsningen ska
antecknas i handelsregistret (ÖKL 3:1.2).
En bolagsman har inte ensam behörighet att besluta om åtgärder som inte hör till bolagets
verksamhetsområde eller syfte. Beslut om en sådan åtgärd ska fattas av samtliga
bolagsmän gemensamt (ÖKL 2:2.2). Överlåtelse av bolagets fastighet eller förvärv av
fastighet har vedertaget ansetts som en sådan åtgärd, dvs. beslutanderätten i denna del
ankommer alla bolagsmän gemensamt.
I ett kommanditbolag finns det minst en tyst bolagsman vars ansvar för bolagets
förpliktelser är begränsat till beloppet av dennas egendomsinsats (ÖKL 7:1 och 1:1.1). En
tyst bolagsman har inte rätt att hantera bolagets ärenden och ingen vetorätt. Därmed krävs
tysta bolagsmäns medverkan inte i rättshandlingar som gäller fastigheter.
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När lagfart söks undersöks både att bolaget varit lagligt företrätt när avtalet
undertecknades och att alla ansvariga bolagsmän fattat beslutet om överlåtelsen.
Om en fastighet överlåts som insats i ett öppet bolag eller kommanditbolag ska
överlåtelsehandlingen upprättas enligt formen i JB 2:1. Likaledes om en fastighet tas ut
som ett s.k. privatuttag från bolaget ska överlåtelsehandlingen upprättas enligt formen i
JB 2:1.
Bestämmelser om upplösning av bolaget finns i 5 kap. ÖKL.

2.42. Internationella sammanslutningsförvärv
När andra än finska bolag är parter i en överlåtelse eller någon annan transaktion som
gäller en fastighet uppkommer frågan enligt vilket lands lag de bolagsrättsliga
omständigheterna ska undersökas. Med finskt bolag avses härvid ett bolag registrerat i
Finland. Med utländskt bolag avses i sin tur ett bolag registrerat i något annat land än
Finland (se Savela, Ari, Suomen kansainvälinen yhtiöoikeus (Jyväskylä 2003) s. 47–48,
95–96 och 99).
På bolaget tillämplig lag bestäms enligt registreringslandet. Enligt den tillämpliga lagen
torde bl.a. följande frågor avgöras:
-

bolagets rättsförmåga
bolagets interna beslutanderätt, förfarande för beslutsfattande och
konsekvenserna om bestämmelser gällande detta inte följs
företrädande av bolaget och konsekvenserna av fel i företrädandet
direkt ogiltiga handlingar av bolaget enligt lag (t.ex. bestämmelser gällande
olaglig utdelning av medel)
ändringar av bolagsrättslig status (som fusion, delning och upplösning).

Se också Savela, Ari, ovan nämnda verk s. 107–111.
Vad gäller utlandsregistrerade bolag ska till ansökan alltid fogas ett registerutdrag som
utfärdats av det berörda landets registermyndighet. Ofta finns även anledning att kräva ett
dokument motsvarande bolagsordning e.dyl. Dessa ska vid behov vara officiellt översatta.
Naturligtvis ska man också kräva beslut av behöriga organ, fullmakter osv. om de behövs
för att säkerställa att överlåtelsen eller förvärvet binder bolaget.
För anvisningar om vem som ska inhämta en utredning om innehållet i främmande lag,
hurudan standard utredningen ska ha och vad konsekvensen är om utredningen inte fås,
se avsnitt 2.11.2 ovan.
Exempel 1: En fastighet belägen i Finland säljs till ett danskregistrerat bolag. Till
ansökan ska som utredning fogas den danska handelsregistermyndighetens
utdrag om bolaget samt en eventuell bolagsordning eller motsvarande.
Bolagsrättsliga omständigheter avseende bolaget undersöks enligt dansk lag.
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Exempel 2: Lagfart på en i Finland belägen fastighet innehas av ett tyskregistrerat
bolag som sedan fusioneras med ett annat tyskt bolag. När lagfart eller
förtydligande av lagfart söks på grundval av fusionen undersöks fusionen och dess
inverkan på övergången av äganderätten till fastigheten enligt tysk lag.

2.43. Förening som överlåtare eller förvärvare av fastighet
Beslut om överlåtelse av fastighet fattas av förenings- eller fullmäktigmöte (23.1 §
föreningslagen (503/1989), FörL).
I föreningens stadgar kan dock bestämmas att styrelsen också kan fatta beslut om
försäljning av fast egendom som tillhör föreningen (FörL 23.2 §).
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande om inget annat bestäms i stadgarna
(FörL 36 §).
Styrelsen kan fatta beslut om att förvärva fast egendom till föreningen.
Handlingar som behövs när lagfart söks:
-

föreningens stadgar (inte nödvändigtvis tillgängliga från föreningsregistret via
användaranslutningen)
utdrag ur föreningsregistret (tillgängliga via användaranslutningen)
ett behörigt organs protokoll eller protokollsutdrag av vilket beslutet om
överlåtelsen eller förvärvet framgår.

Föreningsmötet ska sammankallas enligt föreningslagen och stadgarna. Mötet får inte
behandla fastighetsöverlåtelsen om den inte nämns i möteskallelsen. Då protokollet anger
att mötet sammankallats i enlighet med lagens krav och föreningens stadgar torde ingen
utredning om sammankallandet och möteskallelsens innehåll behöva begäras, om man
kan lita på anteckningens riktighet.
Bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid föreningsmöten finns i 5 kap.
föreningslagen. Dessutom kan bestämmelser om förfarandet finnas i stadgarna. Om
beslutet tillkommit i strid mot gällande bestämmelser eller annars strider mot
föreningslagen kan det klandras inom 3 månader från det att beslutet fattades (FörL 32 §).
I inskrivningsförfarandet har utgångspunkten varit att inte kräva utredning om att
överlåtelsebeslut som fattats på föreningsmöten inte har klandrats. I enskilda fall kan det
dock vara motiverat att bevaka detta.
Av mötesprotokollet kan t.ex. framgå att beslutet om överlåtelse inte tillkommit
enhälligt och att påståenden som indikerar klandervilja framförts mot mötet.
Bestämmelser om på vilka grunder föreningens beslut är ogiltiga finns i 33 kap. i lagen.
Bestämmelser om upplösning av en förening finns i 7 kap. i lagen. Då en förening upplöses
förfar man med kvarvarande egendom så som stadgarna bestämmer. Om en kvarvarande
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fastighet i samband med detta överförs till en förvärvare ska en överlåtelsehandling som
uppfyller formkraven i JB 2:1 upprättas. När lagfart söks undersöks att upplösningen har
skett enligt lagen och föreningens stadgar.

2.44. Kommun som överlåtare eller förvärvare av fastighet
Den nya kommunallagen (10.4.2015/410, KomL) trädde i kraft 1.5.2015. Lagen tillämpas
emellertid på kommunens organ och ledning, invånarnas rätt till inflytande,
förtroendevalda, besluts- och förvaltningsförfarandet samt begäran om omprövning och
kommunalbesvär först från och med 1.6.2017 (KomL 147.1 § och 15.1 §). Till den del den
nya kommunallagen tillsvidare inte ska tillämpas, tillämpas den gamla kommunallagen
(17.3.1995/365, ”GKomL”).
Kommunens beslutanderätt vid överlåtelse och köp av fast egendom utövas av fullmäktige
på grundval av 13 § i gamla kommunallagen (365/1995, GKomL). På grundval av 14 §
kommunallagen kan fullmäktige delegera beslutanderätt till kommunens övriga organ
samt till förtroendevalda och tjänsteinnehavare. En myndighet som erhållit beslutanderätt
kan i instruktionen ges rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt.
Kommunstyrelsens beslutanderätt bestäms på grundval av 23 § kommunallagen.
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi. Det ankommer på
den att på kommunens vägnar ingå avtal och företa övriga rättshandlingar även ifall
rättshandlingen i sig är sådan att fullmäktige ska besluta om att den företas och om dess
viktigaste villkor.
Enligt 24 § 5 mom. har kommundirektören eller borgmästaren rätt att föra talan på
kommunstyrelsens vägnar. Kommundirektören står i ett tjänsteförhållande till
kommunen och handlar under tjänsteansvar. Borgmästaren är förtroendevald i
kommunen. Han eller hon är samtidigt ordförande för kommunstyrelsen.
Kommunen har antingen en kommundirektör eller en borgmästare. En kommun
kan också ha biträdande borgmästare (KomL 24a §).
Rättelseyrkande kan framställas avseende beslut att överlåta eller sälja fast egendom, och
kommunalbesvär kan anföras mot ett sådant beslut i förvaltningsdomstolen.
Rättelseyrkandet är en obligatorisk förfas för kommunalbesvär som avser andra än
kommunfullmäktiges beslut.
Vid inskrivningsförfarandet ska följande tillvägagångssätt iakttas:
Om avtalet om överlåtelse eller förvärv av en fastighet (som köpebrevet) på kommunens
vägnar har undertecknats av kommundirektören eller borgmästaren, och överföringen av
äganderätten till fastigheten inte är kopplad till det kommunala beslutets laga kraft, ska
kommundirektörens eller borgmästarens behörighet eller befogenhet inte undersökas vid
inskrivningsförfarandet, och beslutet om försäljning/köp behöver inte företes.
Om avtalet har undertecknats av någon annan tjänsteinnehavare, ska beslutet och dess
laga kraft i regel undersökas. Ett beslut om delegering (dvs. överföring av beslutanderätten
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från ett organ i kommunen till ett annat eller till en tjänsteinnehavare) behöver inte företes
och namnteckningsrätten inte undersökas.
Detta grundar sig på att den gjorda affären binder kommunen om köparen var i god tro
och denna utgångspunkt kan man lita på vid inskrivningsförfarandet.
För beslutet och för att visa att det vunnit laga kraft räcker det med att det i avtalet, t.ex.
köpebrevet, nämns vilket dag beslutet togs, paragrafen och en uppgift om laga kraft. Om
kommunen är sökande i ett inskrivningsärende kan dessa uppgifter också anges i
ansökan.
I annat fall ska beslutet bifogas ansökan. Vidare ska det utredas att beslutet vunnit laga
kraft.
När det gäller beslut av kommunstyrelsen och lägre organ ska man först utreda huruvida
rättelseyrkanden har gjorts i ärendet. En utredning om huruvida krav på rättelse har anförts
eller inte fås från kommunen i fråga. Vid inskrivningsförfarandet räcker det också med en
kontroll per telefon eller e-post, dvs. inget särskilt intyg behövs. Om inget rättelseyrkande
har gjorts, behöver man inte utreda saken desto mer.
Ett lagkraftsbevis över att ett beslut som kommunfullmäktige tagit och ett beslut som getts
på ett rättelseyrkande vunnit laga kraft fås hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets
kommunen hör. Vid inskrivningsförfarandet kan man kontrollera saken också genom att
kontakta förvaltningsdomstolens registratorskontor per telefon eller e-post.

2.45. Samkommun som överlåtare eller förvärvare av fastighet
En samkommun bildas genom ett avtal mellan kommuner, där man anger samkommunens
namn och de organ som utövar beslutanderätt i samkommunen och som kan företräda
den (KomL 55 och 56 §). Högsta beslutanderätten i en samkommun utövas av
medlemskommunerna i samkommunsfullmäktige eller på samkommunsstämman (KomL
58.1 §).
En samkommun är en juridisk person som kan förvärva rättigheter och ingå förbindelser
(KomL 55.2 §). Därmed kan en samkommun äga fastigheter, beviljas lagfart, överlåta
fastigheter och ta emot fastighetsöverlåtelser.
Om en samkommun varit part i en överlåtelse ska en kopia av samkommunens grundavtal
bifogas lagfartsansökan. När det gäller behörigheten och befogenheten som agerat för
samkommunens räkning i en överlåtelse hänvisar vi till det som sagts ovan om kommuner.

2.46. Överlåtelse av statens mark
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Lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002) gäller överlåtelse av
statens mark. Statsrådets förordning om förvärv, besittning och skötsel av statlig
fastighetsförmögenhet (SRF 1070/2002) gäller förvärv av fast egendom till staten.
Enligt 6 § i lagen beslutar statsrådet om överlåtelse av markförmögenhet. Ministeriet
beslutar dock själv om fastighetsöverlåtelse inom förvaltningsområdet om fastighetens
gängse värde är högst fem miljoner euro. Ministeriets beslutanderätt kan överföras till ett
ämbetsverk eller en inrättning som lyder under ministeriet. Överföringen av beslutanderätt
ska ske genom statsrådets försorg.
Enligt 7 § i ovan nämnda förordning av statsrådet kan ett ämbetsverk eller en inrättning
överlåta statlig fastighetsförmögenhet om beslutanderätt i ärendet överförts till det på
behörigt sätt och det är fråga om ett sådant besittarämbetsverk som avses i 2 § i
förordningen.
En under ministeriet lydande inrättning till vilken beslutanderätt i fastighetsöverlåtelse har
överförts kan vara ett i lagen om statliga affärsverk (1185/2002) åsyftat affärsverk. Enligt
10.2 § 8 och 10 punkten i lagen beslutar affärsverkets styrelse vem som har rätt att teckna
affärsverkets firma och överlåta fastigheter till den del beslutanderätt för sådana
överlåtelser överförts.
Ett typiskt affärsverk som ofta förekommer som överlåtare av statlig
fastighetsförmögenhet är Senatsfastigheter. Förutom lagen om affärsverk
tillämpas lagen om Senatsfastigheter (1196/2003) på det.
Enligt 3 § statsrådets förordning om förvärv, besittning och skötsel av statlig
fastighetsförmögenhet beslutar ministeriet om förvärv av fastighetsförmögenhet till staten
när anskaffningsvärdet uppgår till minst 5 miljoner euro. Om anskaffningsvärdet är mindre
har ämbetsverk eller inrättningar som lyder under ministeriet beslutanderätt.
Vid inskrivningsförfarandet utgår man ifrån att det går att lita på beslut som fattats i
offentliga samfund och på den som tecknar firma i offentliga samfund. Delegeringar som
gjorts vid statliga myndigheter behöver inte undersökas och inga utredningar om sådana
behöver tillställas inskrivningsmyndigheten.

2.47. Överlåtelse och förvärv av fast egendom i kyrka eller församling
I evangelisk-lutherska församlingar beslutar kyrkofullmäktige om överlåtelse eller förvärv
av fast egendom. För beslut om överlåtelse krävs att minst 2/3 av de närvarande och över
hälften av samtliga medlemmar i kyrkofullmäktige biträder beslutet (26.11.1993/1054,
kyrkolagen, "KyrkoL" 9:1, 9:3.4). Kyrkofullmäktiges beslut om fast egendom ska
underställas kyrkostyrelsen för prövning och fastställelse (KyrkoL 14:4).
Församlingen företräds av kyrkorådet när rättshandlingar företas (KyrkoL 10:1.5). I
kyrkorådets reglemente har rätten att teckna församlingens namn givits till t.ex.
kyrkoherden, kyrkorådets ordförande och församlingens ekonomi- eller förvaltningschef
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(antingen ensam eller tillsammans med någon annan). Reglementet godkänns av
kyrkofullmäktige och fastställs av domkapitlet (KyrkoL10:3).
Då lagfart söks på en fastighet som församlingen överlåtit ska till ansökan fogas en
utredning om kyrkofullmäktiges beslut samt att det har fastställts av kyrkostyrelsen och
vunnit laga kraft. Dessutom ska en utredning finnas om att församlingen vid köpet
företrätts av en person som haft rätt att teckna dess namn. Om en församling som avses
i religionsfrihetslagen (6.6.2003/453) är part i en överlåtelse, ska förvärvets laglighet
undersökas enligt nämnda lag.

2.48. Bank som fastighetens överlåtare eller förvärvare
När en bank är fastighetsöverlåtare undersöks frågor som rör dess beslutanderätt och
företrädande enligt särskilda bestämmelser (se t.ex. sparbankslagen (28.12.2001/1502),
lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (28.12.2001/1501) och
lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelsbolagsform (14.6.2013/423).
Begränsningar i bankernas ägande av fast egendom kan förekomma. Dessa undersöks
inte i samband med lagfart (se 5:3 § kreditinstitutslagen 8.8.2014/610)

2.49. Hur kvarstad eller utmätning påverkar beviljande av lagfart
Fast egendom kan utmätas genom en utmätningsmans åtgärder (UB 4:26) eller en
domstols dom där fordran föreskrivits att betalas ur den fasta egendom som utgör säkerhet
(s.k. hypotekstalan, UB 4:30). Efter utmätning får ägaren inte överlåta eller annars förfoga
över fastigheten. En åtgärd i strid med denna rådighetsbegränsning är utan verkan mot
borgenärerna (UB 4:37). Utan verkan innebär dock inte ogiltighet, utan att överlåtelsen
inte hindrar att fastigheten används för betalning av utmätningsborgenärens eller
borgenärernas fordringar. Om utmätningen återkallas av ett eller annat skäl kan detta
återställa verkan mot borgenärerna. Fastigheter under motsvarande överlåtelseförbud är
fastigheter som belagts med kvarstad på grundval av en domstols beslut i ett
säkringsärende som avses i 7 kap. RB (se UB 8:8).
Då en fastighet, en kvotdel därav eller ett outbrutet område har utmätts eller belagts med
kvarstad eller en sådan åtgärd återkallats görs en anteckning om detta i lagfarts- och
inteckningsregistret på grundval av utmätningsmannens meddelande. Fastighetsköparen
kan få godtrosskydd om utmätning eller kvarstad inte antecknats i lagfarts- och
inteckningsregistret före köpet (JB 3:10). Eventuell utmätning eller kvarstad ska
kontrolleras på tjänstens vägnar i lagfarts- och inteckningsregistret.
Hur utmätning och kvarstad påverkar ärendet då lagfart söks:
- Om det före överlåtelsen av fastigheten har gjorts en anteckning i lagfarts- och
inteckningsregistret om utmätning eller någon säkringsåtgärd som gäller
fastigheten, lämnas lagfartsansökan vilande tills man ser om förbudet förfaller
(JB 12:2.1.5).
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- Om fastigheten utmätts eller belagts med kvarstad ur säljarens skuld efter köpet
kan lagfart beviljas.
- Om fastigheten utmätts eller belagts med kvarstad ur köparens skuld efter köpet
kan lagfart beviljas.
Om en persons andel i ett dödsbo har utmätts får dödsboet inte utan utmätningsmannens
tillstånd överlåta en fastighet ur boet (UB 4:77–78). Över utmätningen görs en anteckning
i lagfarts- och inteckningsregistret. En åtgärd i strid med förbudet är utan verkan. I denna
del hänvisas till det som sagts ovan.
Också utmätning av andelar eller aktier i ett bolag eller annan sammanslutning kan
medföra begränsningar i bolagets eller sammanslutningens verksamhet. Delägare vars
andel eller aktier utmätts får inte delta i sammanslutningens beslutsfattande om det är
fråga om en åtgärd utanför den sedvanliga affärsverksamheten som avsevärt sänker
andelens eller aktiens värde (UB 4:38). Om ett bolag eller någon annan sammanslutning
äger en fastighet görs en anteckning om utmätning av andelar eller aktier i lagfarts- och
inteckningsregistret på utmätningsmannens anmälan. Då lagfart söks på grundval av en
överlåtelse efter utmätning ska inskrivningsmyndigheten utreda betydelsen av att
bestämmanderätten begränsats, om en sådan anteckning syns i registret.

2.50. Företagssanering och lagfart
Sedan ett förfarande för företagssanering har inletts får gäldenären inte utan utredarens
samtycke överlåta fast egendom som hör till anläggnings-, finansierings- eller
omsättningstillgångar (29 § lag om företagssanering, 25.1.1993/47). Om begränsningen
görs en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret (8 § förordning om företagssanering,
25.1.1993/55). Begränsningen gäller tills saneringsförfarandet upphört. Förfarandet
fortsätter tills saneringsprogrammet fastställs eller då en domstol utan fastställande av
saneringsprogrammet bestämmer att förfarandet upphör (se närmare 28 § i lagen).
Överlåtelse i strid med förbudet är utan verkan. Förvärvaren kan dock få godtrosskydd om
ingen anteckning om begränsningen hade gjorts i lagfarts- och inteckningsregistret när
överlåtelsen skedde. Huruvida anteckningen finns kontrolleras på tjänstens vägnar i
lagfarts- och inteckningsregistret. Om en anteckning om begränsningen gjorts i registret
före överlåtelsen avslås lagfartsansökan om sökanden inte tillställer en utredning över att
en utredningsman godkänt överlåtelsen (JB 12:4.7).

2.51. Privatpersoners skuldsanering och lagfart
Om ett förfarande gällande skuldsanering för privatpersoner inleds medför detta inte en
begränsning i gäldenärens rätt att överlåta en fastighet som denne äger. Med detta menas
framför allt att överlåtelsen är giltig mellan parterna och har verkan i förhållande till
överlåtarens borgenärer. Överlåtelsen kan dock bli ett hinder för beviljande av
skuldsanering, men den påverkar inte sökandet av lagfart på förvärvet.
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2.52 Konkurs och lagfart
En fysisk eller juridisk person som försätts i konkurs har förlorat rätten att förfoga över sin
egendom. Uppgiften om att fast egendom hör till ett konkursbo antecknas i lagfarts- och
inteckningsregistret på grundval av förvaltarens anmälan. Lagfartsansökan ska avslås om
fastigheten tillhör ett konkursbo och denna omständighet har antecknats i lagfarts- och
inteckningsregistret före förvärvet (JB 12:4.6).
Om konkursförfarandet och realisering av konkursboets tillgångar föreskrivs i
konkurslagen. Beslutanderätt i konkursboet utövas av borgenärerna (14:2 konkurslagen).
Bland annat ska beslut om fastighetsförsäljningar fattas av borgenärerna (se t.ex. Matti
Nenonen, Konkurssipesän realisointi, DL 4/2005 s. 759). Borgenärerna utövar sin
beslutanderätt vid borgenärssammanträden (15:2 konkurslagen; paragrafen innehåller
också bestämmelser om lättare beslutsmekanismer). Konkursboet företräds av en
boförvaltare (14:6 konkurslagen). Om boförvaltaren överlåter en fastighet utan
borgenärernas samtycke överskrider han sina befogenheter. Köparens ställning är dock
relativt säkrad eftersom överlåtelsen binder konkursboet om köparen var i god tro (inte
ens s.k. motiverad god tro torde krävas, se RP 26/2003 rd s. 135–136). I praktiken ger
borgenärerna ofta boförvaltaren en generell fullmakt att realisera all egendom i boet.
I samband med lagfart behöver man inte förete en utredning om att det finns ett beslut från
ett borgenärssammanträde eller något annat godkännande av borgenärerna till
försäljningen av en fastighet i konkursboet. Det räcker att en utredning om boförvaltarens
förordnande fogas till ansökan. Från fall till fall kan man dock komma fram till att en
utredning om borgenärernas beslut också behövs. Om inteckningar fastställts i en
fastighet som konkursboet sålt bör man innan lagfart beviljas försäkra sig om att
fastigheten inte belastas av panträtt. Konkursboet får nämligen sälja pantsatt egendom
endast med pantborgenärens eller domstolens samtycke (17:8 konkurslagen). Avsaknad
av panträtt kan visas genom att förete att pantbreven är i konkursboets besittning. Om
pantbreven inte är i boet krävs pantborgenärernas samtycke.
Bestämmelsens syfte är att ge pantborgenären tillfälle att sköta realiseringen av
en pantsatt fastighet självständigt (17:11 konkurslagen). Som realiseringssätt
kommer då ett normalt i utsökningsbalken åsyftat försäljningsförfarande i fråga (se
RP 26/2003 rd s. 161–162).
Ibland fortsätter konkursförfarandet som en offentlig utredning. Den viktigaste rättsverkan
som en påbörjad offentlig utredning har är att konkursförvaltningen upphör: förordnandet
av boförvaltaren upphör och borgenärerna utöver inte längre beslutanderätt i konkursboet.
Konkursombudsmannen utser en offentlig utredare som ensam utövar beslutanderätten i
konkursboet. (När en offentlig utredare överlåter en fastighet ska en utredning om
förordnandet till offentlig utredare bifogas lagfartsansökan).

2.53. Samfällda områden och andelar i samfällda områden
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2.53.1. Arten av samfällt område, avsaknad av möjlighet till lagfart
Enligt JB 10:1.2 tillämpas bestämmelserna även på inskrivning av förvärv som avser flera
fastigheters samfällda områden eller outbrutna områden och andelar av samfällda
områden. Enligt 2 § 1. mom. i lagen om samfälligheter (18.8.1989/758) avses med
samfällighet ett område som hör till två eller flera fastigheter gemensamt. Ett samfällt
område (samfällighet) hör till två eller flera fastigheter gemensamt enligt andelar som
bestäms på vissa grunder (2 § 1 mom. 1 punkten i fastighetsbildningslagen). Andelen i ett
samfällt område är en del av fastighetens utsträckning. Andelstalet, som visar fastighetens
andel av ett samfällt område, syns i fastighetsregisterutdraget för det samfällda området.
De viktigaste samfällda områdena är samfällda vattenområden och samfällda skogar.
Andra samfällda områden är t.ex. samfällda tillandningar, betesmark, grustag och
båtplatser. Samfällda områden kan också jämte andra benämnas samfällda kvarn-, bodeller bastutomter. Samfällda skogar avviker från andra samfälligheter i det att de inte
omfattas av tillämpningsområdet för lagen om samfälligheter, utan av lagen om samfällda
skogar (14.2.2003/109)(mer om ämnet i Hannu Laitinen, Yhteisalueosuuden, erityisesti
yhteismetsäosuuden saannon kirjaamisesta ja osuuden kiinnitysvastuusta, DL 5/2006, s.
874–884).
Trots formuleringarna i JB 10:1.2 kan lagfart inte sökas på ett samfällt område. Ett samfällt
område är inte en i 2 § fastighetsregisterlagen åsyftad fastighet utan en annan
registerenhet. Däremot om samfällighetens delägarlag överlåter hela det samfällda
området eller ett outbrutet område av det ska lagfart sökas på förvärvet. Lagfart kan
beviljas även om objektets slag ännu inte ändrats till lägenhet. Inskrivningsmyndigheten
bör emellertid anmäla en försäljning av hela det samfällda området i syfte att bilda en
lägenhet därav.

2.53.2. Utövandet av beslutsrätten i ett samfällt område
Enligt 7 § i lagen om samfälligheter utövas delägarlagets beslutanderätt av
delägarstämman eller om stadgarna så föreskriver fullmäktige. Delägarna kan dock även
annars besluta i angelägenheter som gäller delägarlaget om alla delägare är ense om
beslutet. Enligt 15 § i lagen krävs kvalificerad majoritet bl.a. för försäljning eller
utarrendering på längre tid än fem år av en samfällighet eller en del därav och beslutet
ska underställas domstol för fastställandet om någon av de vid stämman närvarande
delägarna kräver det.
Enligt den praxis som iakttas vid inskrivningsförfarandet behöver man inte begära
lagkraftsbevis över samfälligheters och samfällda skogars mötesbeslut om det inte av
beslutsprotokollet framgår att avvikande åsikter har framförts på mött eller att ärendet
avgjorts genom omröstning. I sådana situationer och även annars kan man per telefon
eller e-post kontrollera laga kraften hos tingsrätten inom vars domkrets
samfällighetens/den samfällda skogens hemvist finns.
Enligt 19 § lagen om samfälligheter företräds delägarlaget av styrelsen, som också för
delägarlagets talan vid domstolar och andra myndigheter. Enligt 22 § i lagen kan i
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stadgarna bestämmas att delägarlaget har en eller flera ombudsmän i stället för eller
utöver en styrelse. Liknande bestämmelser om beslutsfattande finns i lagen om samfällda
skogar i dess 7 § om utövande av beslutanderätt, 8 § om ärenden som beslutas på
stämma samt 44 § om klander mot beslut på stämma. Bestämmelser on underställande
finns inte. Enligt 21 § har en förvaltningsnämnd till uppgift att sköta delägarlagets praktiska
verksamhet eller om stadgarna så bestämmer har i stället eller också en i 26 § åsyftad
ombudsman denna uppgift. Bestämmelser om förvaltningsnämndens rätt att teckna
samfällighetens namn finns i 23 §. I princip har ordföranden tillsammans med en annan
medlem av förvaltningsnämnden rätt att teckna samfällighetens namn, eller om
delägarlaget i stället för en förvaltningsnämnd har en ombudsman, ombudsmannen. I
stadgarna kan bestämmas annat. I 8 § i lagen finns jämte annat bestämmelser om delning
av en samfälld skog.

2.53.3. Konstituerat / icke konstituerat delägarlag
Delägarlaget kan vara konstituerat eller icke konstituerat, se 9, 10 och 26 § lagen om
samfälligheter. Delägarlagen för samfällda vattenområden liksom samfällda skogar har i
huvudsak redan utretts och av fastighetsdatasystemet framgår delägarförteckningen och
varje delägarlägenhets andelstal. Om delägarlaget icke är konstituerat kan man enligt
101.1 § 5 punkten fastighetsbildningslagen utreda och avgöra vilka fastigheter som är
delägare i ett samfällt område eller i en gemensam särskild förmån och storleken av
fastigheternas andelar. Lagfart har i praktiken beviljats vid förvärv av ett samfällt område
trots att en fastighetsbestämning ännu inte förrättats, om Lantmäteriverket ansett sig
kunna tilldela andelen en beteckning för outbrutet område, se Laitinen s. 882.

2.53.4. Överlåtelse av andel i samfällt område
Enligt JB 10:1,2 tillämpas bestämmelserna om lagfart på inskrivning av förvärv av andelar
i samfällda områden. En andel i ett samfällt område kan överlåtas separat från fastigheten
eller förbehållas då fastigheten överlåts. Man kan också överlåta eller förbehålla en del av
andelen i det samfällda området. För förvärvaren uppstår lagfartsskyldighet inklusive
eventuell skyldighet att betala överlåtelseskatt, se Laitinen s. 876. Om en överlåtare som
har lagfart på lägenheten förbehållit sig andelen i det samfällda området inskriver
inskrivningsmyndigheten på tjänstens vägnar denna andel på fastighetsöverlåtaren när
köparen söker lagfart.
Enligt 131 § överförs en från fastighet överlåten andel i ett samfällt område, eller en viss
del av en sådan andel, till förvärvarens fastighet eller, om en överföring inte är möjlig,
bildas till lägenhet ("spöklägenhet"). Vid en bildningsförrättning betraktas andelen som ett
outbrutet område, varför andelen ska beviljas en beteckning för outbrutet område vid
beviljande av lagfart. Man ska beakta att andelen trots beteckningen för outbrutet område
inte är inteckningsduglig eller duger inte som objekt för en särskild rättighet. Om en
spökfastighet bildas av andelen beter den sig även efter införandet i fastighetsregistret
som andra lägenheter, t.ex. kan inteckningar fastställas i den.
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Då ett outbrutet område som ger en andel i ett samfällt område överlåts tilldelas endast
det outbrutna området en normal, "riktig" beteckning för outbrutet område. Enligt 150 § i
fastighetsbildningslagen får en styckningsfastighet del av den andel som
moderfastigheten har i ett samfällt område om detta har avtalats. Lagrummet ger också
anvisningar om hur andelen fastställs om avtalet inte anger grunderna för uträkningen.
Om en kvotdel, t.ex. en tredjedel av fastigheten, och en viss numeriskt fastställd andel av
ett samfällt område överlåtits samtidigt ska separat lagfart beviljas på kvotdelen och
andelen i det samfällda området. (Om det är fråga om en andel i en samfälld skog kan
dock en nedan beskriven överlåtelsebegränsning förhindra lagfart på andelen i den
samfällda skogen.) Av det samfällda området bildas då en spökfastighet, vilket minskar
stamfastighetens andel i det samfällda området. I ovan nämnda artikel på s. 879 anses att
det finns anledning att kontrollera om parternas avsikt varit en verklig överlåtelse av en
andel i ett samfällt område eller endast att beskrivna värdet på den överlåtna kvotdelen.
Om det konstateras att avsikten inte var att separat överlåta andelen i det samfällda
området beviljas lagfart endast på kvotdelen.
I praktiken sluts även sådana köp där fastighetens samägare överlåter sin andel, t.ex.
motsvarande en tredjedel av en andel i ett samfällt område som tillhör fastigheten. Lagfart
ska inte beviljas på andelen och ansökan kan inte ens lämnas vilande. Fastighetsägarna
kan endast gemensamt överlåta andelar i ett samfällt område liksom de endast
gemensamt giltigt kan sälja t.ex. en byggnad eller skog på fastigheten. Se KKO 1994:63
och Laitinen s. 878–879.
Lagfart på förvärv av en andel i ett samfällt område söks vid den inskrivningsmyndighet
inom vars verksamhetsområde den fastighet som överlåtelsen av andelen gäller finns,
även om andelen i det samfällda området ligger inom en annan inskrivningsmyndighets
verksamhetsområde.

2.53.5. Särdrag hos överlåtelse av andel i samfälld skog och
sammanslagning av samfällda skogar
Förutom de omständigheter som nämnts i föregående stycke ska vid överlåtelse av andelar i
samfälld skog beaktas eventuella överlåtelsebegränsningar i reglementet för skogssamfälligheten
och dess förköpsrätt. Den som söker lagfart ska tillställa ett giltigt reglemente för att
omständigheterna ska kunna kontrolleras. Reglementet erhålls av en företrädare för den samfällda
skogens förvaltning eller skogscentralen, som enligt 48 § lagen om samfällda skogar ska föra ett
offentligt register över de samfällda skogar som finns inom dess verksamhetsområde. I registret
antecknas jämte annat reglementet och ändringar av det. De är tillrådligt att en avskrift av
reglementet erhålls efter överlåtelsen och att den visar de eventuella ändringarna.
Ett avtal om sammanslagning av samfällda skogar behöver inte upprättas enligt
formkraven i JB 2:1, dvs. köpet behöver inte bevittnas. Vid sammanslagning av samfällda
skogar handlar det inte om överlåtelser av fastigheter som man skulle vara skyldig att söka
lagfart på. En sammanslagning är en fastighetsförrättning, och utifrån en sådan kan
förtydligande av lagfart beviljas.
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2.53.6. Överlåtelsebegränsning
I reglementet får enligt 17 § i lagen om samfällda skogar bestämmas att en sådan andel i
samfälld skog som understiger ett visst andelstal bara får överlåtas om överlåtelsen gäller
delägarfastighetens hela andel i den samfällda skogen eller om mottagaren av
överlåtelsen är delägarlaget eller någon annan delägare i den samfällda skogen. Om inte
annat bestäms i reglementet, ska överlåtelsebegränsningen också tillämpas på en andel
i samfälld skog som överlåtaren förbehåller sig själv vid en överlåtelse samt på förvärv av
en andel i en samfälld skog som grundar sig på ett avtal om delning av en fastighet som
ägs i kvotdelar eller annat förvärv än en överlåtelse (t.ex. ett arvskifte).
Överlåtelser och andra förvärv som strider mot reglementet är ogiltiga. Samma princip
tillämpas vid klyvning och andra fastighetsförrättningar, se 17 § 3 lagen om samfällda
skogar. När en delägarfastighet har flera ägare anses de tillsammans utgöra en sådan
delägare som avses i lagen om samfällda skogar (3 § 3 mom.). Överlåtelsebegränsningen
gäller också förbehållande av en andel i en samfälld skog samt andra förvärv än
överlåtelse, dvs. främst arvskifte, testamente och avvittring. En andel i en samfälld skog
kan överlåtas utan hinder av begränsningen om samtidigt hela delägarfastighetens andel
i den samfällda skogen överlåts.
Förståelsen av frågan försvåras av det faktum att då en överlåtelsebegränsning annars
skulle komma i fråga, kan andelen i det samfällda området överlåtas till flera förvärvare
gemensamt och om antalet sammanlagt överskrider överlåtelsebegränsningen kan
förvärvarna beviljas lagfart på andelen. Andelen får då en beteckning för outbrutet område
och en anteckning om lagfart på kvotdelar görs för delägarnas del, i allmänhet enligt
huvudtal, om någon annan grund för uppdelningen inte finns i överlåtelsehandlingen. Av
andelen bildas sedan en spökfastighet vars köp överlåtelsebegränsningen inte längre
gäller. Om ett visst andelstal däremot har överlåtits till respektive köpare måste den
överskrida överlåtelsebegränsningen, se Laitinen s. 877–878.
Överlåtelsebegränsningen kommer inte i fråga om förvärvaren är en annan delägare av
den samfällda skogen. Delägarlägenheterna framgår av fastighetsregisterutdraget om den
samfällda skogen och ägarna ser inskrivningsmyndigheten genom lagfartsuppgifterna.
Med beaktande av ovan nämnda 3.3 § SSL tillämpas dock överlåtelsebegränsningen om
förvärvaren är en delägare av delägarfastigheten, men inte om samtliga delägare är
förvärvare.
Enligt 48 § 3 mom. i lagen om samfällda skogar anses det som har antecknats i registret
över samfällda skogar ha kommit till tredje mans kännedom. Med beaktande av registrets
rättsliga verkan kan det anses att såvida överlåtelsen skett innan anteckningen i registret,
men efter beslutet hindrar överlåtelsebegränsningen inte beviljande av lagfart.

2.53.7. Förköpsrätt
När en köpare av en andel i ett samfällt område söker lagfart på sitt förvärv ska man i
reglementet kontrollera huruvida delägarlaget förbehållit sig förköpsrätt. Enligt 18 § i lagen
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om samfällda skogar ska följande fastställas i reglementet om en förköpsklausul intagits i
det:
- de köp som inte omfattas av förköpsrätten;
- den tid på högst tre månader inom vilken förvaltningsnämnden ska underrätta
säljaren och köparen om utövandet av förköpsrätten; samt
- på vilket sätt förvaltningsnämnden ska underrätta säljaren och köparen om
utövandet av förköpsrätten.
Köparen ska underrätta förvaltningsnämnden om överlåtelsen och köparen får den i
köpebrevet åsyftade rätten först när den tid som i andra punkten reserverats för
underrättelsen har löpt ut eller köparen dessförinnan underrättats om att förköpsrätten inte
kommer att utövas. Den i andra punkten avsedda tidsfristen börjar löpa när delägarlaget
har delgivits köpet. Förköpsrätt kommer endast i fråga om överlåtelsen är ett köp och
andelen sålts separat utan markområde. Alla reglementen för samfällda skogar har inte
förköpsklausuler, men klausuler som är i strid med 18 § har också förekommit. Om
klausulen är i strid med lagen tillämpas lagen, se Laitinen s. 880.
Enligt 18 § 3 mom. lagen om samfällda skogar har delägarlaget inte förköpsrätt om
köparen är delägare i den samfällda skogen eller samägare till en delägarfastighet,
säljarens make eller en person som enligt bestämmelserna i 2 kap. ärvdabalken kan ärva
säljaren eller är make till en sådan person. Förköpsrättsmöjligheten är i denna del mer
begränsad än överlåtelsebegränsningen.
Om detta, se även KKO 2015:13. Genom två köpebrev som hade bestyrkts på en
och samma dag hade till köparen först separat sålts en andel i en samfälld skog
och därefter en fastighet till vilken hade hört en andel i den samfällda skogen. I
reglementet för den samfällda skogens delägarlag fanns i enlighet med 18 § 1
mom. lagen om samfällda skogar en bestämmelse om förköpsrätt för
samfälligheten till andelar i den samfällda skogen som säljs separat. Efter att
förvaltningsnämnden för den samfällda skogen hade beslutat använda sig av
förköpsrätten hade köparen inte klandrat beslutet inom den tidsfrist som anges i
44 § 2 mom. lagen om samfällda skogar. Köparen hade dock ansökt om lagfart på
andelen i den samfällda skogen men delägarlaget hade motsatt sig att lagfart
skulle beviljas. Köparen ansåg sig ha köpt andelen i egenskap av delägare i den
samfällda skogen. Av de skäl som framgår av beslutet ansåg Högsta domstolen
att inskrivningsmyndigheten borde ha gett en anvisning om att föra den stridiga
frågan till prövning i en rättegång. (Omröstn.)
Förköpsrätt föreligger inte heller om utövandet av den ska anses vara uppenbart oskäligt.
Detta kan inte utredas vid inskrivningsförfarandet utan ifall något sådant åberopas prövas
tvisten i en separat rättegång. Som beskrivits ovan angående undersökning av
överlåtelsebegränsningar kan även begränsningar i förköpsrätten i stor utsträckning
undersökas med hjälp av filer som inskrivningsmyndigheten har tillgång till.
En utredning om att delägarlaget inte utövar förköpsrätten kan t.ex. vara ett
protokollsutdrag från förvaltningsnämndens sammanträde eller ett intyg av
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förvaltningsnämndens ordförande eller ombudsman. En lösning som till sist kan komma i
fråga är att höra delägarlaget i enlighet med JB 6:6.1, se Laitinen s. 882.
Om delägarlaget utövar förköpsrätten har det skyldighet att söka lagfart på andelen inom
en tid som räknas från det att förköpet har slutförts och vunnit laga kraft (45 § lag om
samfällda skogar).

2.53.8. Inteckning och inskrivning av särskild rättighet i samfällt
område eller i andel i samfällt område
Det står klart att inteckning inte kan fastställas i ett samfällt område (för samfälld skog, se
RP 111/2007 rd s. 6), men enligt JB 14:6 kan inskrivning av en särskild rättighet hänföras
till fastigheters samfällda område som antecknats i fastighetsregistret. Således kan t.ex.
någon som arrenderat ett visst område av delägarlagets samfällda område få en
inskrivning som garanti för sin arrenderätt.
Ovan har nämnts att inte ens en andel i samfällt område med lagfart duger för inteckning
eller som objekt för inskrivning av en särskild rättighet. Andelar i ett samfällt område svarar
emellertid för moderfastighetens inteckningar i likhet med ett outbrutet område. När
andelen överförs till förvärvarens fastighet eller en (spök)lägenhet bildas därav tillämpas
bestämmelserna om styckning på förrättningen, 131 och 26 § i fastighetsbildningslagen.
Då måste inteckningarna befrias eller regleras.
I överföringsstyckningen löper inte den fastighet som överlåtit andelen i det samfällda
området över till beteckningen för det outbrutna området eller den bildade lägenheten som
en bildningsenhet. Inteckningar som löper från den överlåtande fastigheten syns därmed
inte automatiskt på den bildade fastighetens gravationsbevis utan överföringen måste
göras manuellt. Motsvarande situation föreligger när lägenheten bildas av ett överlåtet
samfällt område eller en del av det. Så vitt vi förstår aktualiseras situationen sällan
eftersom ambitionen torde vara att den bildade lägenheten befrias från inteckningar innan
förrättningen slutförs.
Enligt 29 § 1 mom. i fastighetsbildningslagen ska de inteckningar som belastar ett
outbrutet område eller den mottagande fastigheten och från vilka styckningsfastigheten
eller det outbrutna området och den mottagande fastigheten inte har befriats utvidgas till
att gälla den fastighet som bildas. Detta gäller även inteckningar som löper via andelar i
samfällda områden. När inskrivningsmyndigheten får en anmälan om
överföringsstyckning bör den kontrollera eventuella utvidgningar av inteckningar och göra
anteckningar om detta i registret.
Trots att bestämmelse saknas har inskrivningsmyndigheten i enlighet med förfarandet i JB
18 kap. upplöst inteckningar som löper från stamlägenheten när dessa gäller samfällda
områden med lagfart, om behövliga samtycken från panthavarna företetts (om inteckning,
se Laitinen s. 883–884).
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Om delägarfastighetens ägare upplåter någon nyttjanderätt i t.ex. lägenhetens rätt till ett
samfällt grustagsskifte kan den inte inskrivas i det samfällda området. Hinder torde
emellertid inte föreligga för att inskriva rättigheten i själva delägarfastigheten.

2.54. Tillandning
Tillandningar indelas i två olika grupper, nämligen fristående tillandningar och vanliga
tillandningar, vilka utgörs av enskilda och samfällda tillandningar.

2.54.1. Fristående tillandningar
Fristående tillandningar behandlas i 5 kap. i fastighetsbildningslagen. Situationer där en
tillandning uppstår definieras i 38 §.
Ansökan om att en fristående tillandning ska bildas till en lägenhet eller fogas till en
fastighet får göras av den som själv eller vars fångesman har erhållit tillandningen så som
stadgas i 38 § eller den som besitter tillandningen såsom ägare. Äganderätten till
tillandningen avgörs vid en fastighetsförrättning.
En fristående tillandning bildas till en separat fastighet eller fogas till en annan av ägarens
fastigheter.
Enligt JB 10:1.2 är det fråga om ett förvärv för vilket lagfart ska sökas. Enligt 40 § 2 mom.
i fastighetsbildningslagen är ett utdrag ur den beskrivning som uppgjorts vid
fastighetsförrättning en tillräcklig utredning över ägarens förvärv när lagfart beviljas ägaren
till en lägenhet som har bildats av en fristående tillandning eller ägare till ett område som
har fogats till en lägenhet. Inga mellanfång, som eventuellt lett från den ursprungliga
ägaren till den nuvarande, undersöks alltså och inte heller bevakas betalningen av den
eventuella överlåtelseskatt som ska betalas på dem.
Slutligt beviljande av lagfart förutsätter att fastighetsförrättningen har vunnit laga kraft.

2.54.2. Samfälld och enskild tillandning
I 60 § i fastighetsbildningslagen finns bestämmelser om inlösning av en samfälld
tillandning vid en fastighet eller en enskild tillandning som har uppkommit sedan
fastigheten bildades – rättigheter och skyldigheter. Enligt 63 § överförs området till en
fastighet som inlösaren äger vid en fastighetsförrättning.
Enligt JB 10:1.2 föreligger lagfartsskyldighet för förvärvet och det omfattas
överlåtelseskatt som beräknas på betald ersättning för överlåtelsen. Betalningen
skatten ska övervakas i samband med att lagfart söks. Även här är ett utdrag ur
förrättningshandling upprättad vid en fastighetsförrättning som vunnit laga kraft
tillräcklig förvärvsutredning.

av
av
en
en
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Om ett skifteslag som äger ett samfällt vattenområde säljer ett outbrutet område av
tillandningsområdet är det fråga om ett normalt köp av ett outbrutet område med
styckningskonsekvenser.

2.55. Ägobyten
Bestämmelser om ägobyten finns i 8 kap. fastighetsbildningslagen. Vid ägobyten byter
man områden mellan fastigheter. Bytet kan också företas inom ett detaljplaneområde.
Ägobyte är en ren fastighetsbildningsåtgärd, som utförs av Lantmäteriverket på de
delaktigas ansökan.
Ett ägobyte medför inte lagfartsskyldighet ens när penningersättning betalas i samband
med det.
En helt annan sak är ett "ägobyte" som företas genom en vanlig byteshandling som avser
fastighetens outbrutna områden och bestyrkts av ett offentligt köpvittne och som även i
övrigt följer den bestämda formen i JB 2:1. Då är det inte fråga om ett i
fastighetsbildningslagen åsyftat ägobyte utan ett "ägobyte" som gäller delar av en fastighet
och föranleder normal lagfartsskyldighet för parterna. Om man i en sådan situation vill
återgå till ett i fastighetsbildningslagen åsyftat riktigt ägobyte förutsätter det att den
upprättade byteshandlingen upphävs. Om byteshandlingen inte upphävs får de bytta
delarna av fastigheterna beteckningar för outbrutna områden till vilka lagfarten hänförs.
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3. ÖVERLÅTELSESKATT

3.1. Lagen om överlåtelseskatt
Lagen om överlåtelseskatt (931/96) trädde i kraft 1.1.1997 och ersatte bestämmelserna
om stämpelskatt på lagfart, överlåtelse av arrenderätt och överlåtelse av aktier i lagen om
stämpelskatt.

3.2. Skatteobjekt och skattskyldig
Enligt 4 § lagen om överlåtelseskatt ska förvärvaren betala skatt på överlåtelse av
äganderätt till fastighet.
Enligt 5 § lagen om överlåtelseskatt är skatteobjekt jämte fastigheter också:
1) kvotdelar eller outbrutna områden av fastigheter, flera fastigheters samfällda
områden eller outbrutna områden av sådana samt andelar av samfällda
områden;
2) arrende- eller nyttjanderätter vars innehavare enligt 14 kap. 2 § jordabalken
(540/95) är skyldig att ansöka om inskrivning av sin rätt; samt
3) en byggnad eller konstruktion som på ett bestående sätt betjänar
användningen av en fastighet.
Enligt 5.2 § lagen om överlåtelseskatt jämställs också överlåtelse av rätt att bilda bolag
med fastighetsöverlåtelse.

3.3. Beloppet av skatten
3.3.1. Vederlagets värde
Skatten utgör 4 procent av köpeskillingen eller värdet av annat vederlag. Skatt påförs med
en cents noggrannhet. (Enligt RP 91/2001 rd s. 19 behandlas penningvärden med en
cents noggrannhet om inte annat stadgats.)
Då flera fastigheter har sålts på samma köpebrev och lagfart meddelas samtidigt beräknas
överlåtelseskatten på hela köpeskillingen. Om lagfart på fastigheterna i stället söks
separat, beräknas skatten på varje fastighet och respektive inskrivningsmyndighet
kontrollerar att rätt skatt betalats på överlåtelsen av den fastighet som lagfarten gäller. Om
sökanden inte framlägger hur köpeskillingen är fördelad på fastigheterna, beräknas
skatten på hela köpeskillingen när den första inskrivningen söks.
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Vederlaget består normalt av en köpeskilling i pengar och eventuellt en skuld som köparen
övertar från säljaren. Vid beräkningen av skatten ska som vederlag också beaktas ett
skogsförbättringslån i vilket fastigheten utgör pant och för vilket fastighetsägaren ansvarar
för som gäldenär (KHO 15.12.1998/2796).
Om skattegrunden har uttryckts i utländskt mynt ska den, enligt 27 § lagen om
överlåtelseskatt, omräknas till finskt mynt för uträkning av skatten enligt Europeiska
centralbankens valutakurs för betalningsdagen.
Skattens belopp påverkas inte av om det avtalade vederlaget eventuellt understiger
gängse värde. Skatten beräknas på vederlagets värde även då överlåtelsen uppenbart är
av gåvokaraktär eller annars sker till underpris. I dessa fall ankommer det på skatteverket
att undersöka om förutsättningar för att påföra gåvoskatt föreligger. Genom detta undviks
de samordningsproblem mellan stämpelskatt på lagfart och gåvoskatt som fanns på den
tiden då lagen om stämpelskatt tillämpades.
Å andra sidan bör man beakta att överlåtelser till underpris mellan delägare i ett
bolag och bolaget även kan bedömas som kapitalinvesteringar eller utdelning av
medel.

3.3.2. Gängse värde
Ett undantag i fråga om skatteberäkningsgrunden är överlåtelse av fastighet till öppet
bolag, kommanditbolag, aktiebolag eller någon annan sammanslutning mot aktier eller
andelar eller andra förvärv som grundar sig på upplösning av en sammanslutning,
bolagsmans privatuttag eller annan utdelning av medel. I dessa fall beräknas skatten på
den överlåtna egendomens gängse värde vid tidpunkten för överlåtelsen oberoende av
värdet som anges i överlåtelsehandlingen. För fastställande av gängse värde ska ett
utlåtande av skatteverket företes.

3.3.3. Vederlagets fördelning mellan fast och lös egendom
Om samma förvärvare jämte fastigheten erhåller annan egendom eller en rätt att bilda
bolag gäller överlåtelsen också annan egendom än fastigheten, och om fördelningen av
vederlaget inte utretts beräknas skatten på hela vederlaget. En specifikation av lösöret
finns i allmänhet i köpebrevet, men vid t.ex. lantgårdsköp kan en fördelning som
skattemyndigheten gjort för inkomstbeskattningen företes. Vid undersökningen av
överlåtelseskattens belopp litar man i regel på det värde som angetts för den lösa
egendomen i köpebrevet. Utlåtande från skatteförvaltningen ska inte begäras, förutom i
fall där lösörets värde väsentligt avviker från det värde som man utifrån allmän
livserfarenhet skulle kunna sluta sig till. Ingen förteckning över lösöret ska heller krävas.
Puronen säger i Varainsiirtoverotus, 2007, s. 135, att om sakegendomens värde uppges i
t.ex. ett avvittrings- eller skiftesinstrument kan vederlaget fördelas utifrån dessa uppgifter,
såvida det inte finns någon särskild grund för att avvika från de uppgivna värdena.
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Frågan om fördelning av vederlaget mellan lös och fast egendom vid avvittringsförvärv
behandlas utförligt i artikeln Mattsson, Jarmo, Osituksen yhteydessä tapahtuvien
omistajanvaihdosten
varainsiirtoverotuksesta
(Verotus
3/2003).
Artikelns
ställningstaganden om grunderna för fastställande av skatten och vilka utredningar som
begärs i olika situationer kan tas som utgångspunkt också för den skattetillsyn som utövas
vid inskrivningsförfarandet.

Avtal om uppförande eller färdigställande av byggnad i samband med överlåtelseavtal
En fråga är hur överlåtelseskatt ska betalas då det i överlåtelseavtalet utöver överlåtelsen
av mark ingår ett avtal om byggande på fastigheten. Frågan kan gälla det att säljaren
förbinder sig till att färdigställa en halvfärdig byggnad på den sålda fastigheten eller att
säljaren förbinder sig till att på fastigheten uppföra en helt ny byggnad till förmån för
köparen. Om fördelningen av köpeskillingen mellan marken och den färdiga delen av en
byggnad som eventuellt står på fastigheten å ena sidan och den byggnad som ska
uppföras å andra sidan har utretts, betalas skatt i så fall endast på den första?
Skatteförvaltningens anvisningar möjliggör följande linjedragningar:
Grundfrågan i ärendet är om överlåtelsen av byggnaden grundar sig på entreprenadavtal
dvs. försäljning av byggnadsmaterial och byggnadstjänster eller byggnadsskyldighet som
sammanhänger med fastighetsköpet. Enligt 2:24 i jordabalken är byggnadsskyldigheten
en del av fastighetsköpet, om inte annat har avtalats. Om ärendet gäller en överlåtelse av
byggnad som grundar sig på entreprenadavtal, ska överlåtelseskatt inte betalas till denna
del. Däremot, om ärendet gäller byggnadsskyldighet som sammanhänger med
fastighetsköpet, ska överlåtelseskatt betalas på hela köpeskillingen.
-

Säljaren är inte i förskottsuppbördsregistret eller i momsregistret: ärendet gäller
byggnadsskyldighet som sammanhänger med fastighetsöverlåtelsen (JB 2:24)
och skatt ska betalas på hela köpeskillingen (inklusive den del av
köpeskillingen som omfattar byggnaden som uppförs eller färdigställs). Ett
separat entreprenadavtal har ingen betydelse i detta fall.

-

Säljaren är i förskottsuppbördsregistret och i momsregistret, men ett separat
entreprenadavtal om byggande saknas: ärendet gäller byggnadsskyldighet
som sammanhänger med fastighetsöverlåtelsen och skatt ska betalas på hela
köpeskillingen.

-

Säljaren är i förskottsuppbördsregistret och i momsregistret och ett separat
entreprenadavtal om byggande har träffats mellan säljaren och köparen:
ärendet bedöms enligt vad säljaren och köparen har avtalat om sin ömsesidiga
rättsställning i förhållande till byggnaden som ska uppföras.

Om byggnadsmaterialen enligt entreprenadavtalet övergår i köparens ägo som delar av
byggnaden allteftersom betalningsposterna betalas, är det frågan om överlåtelse av
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byggnad som baserar sig på entreprenadavtal, dvs. försäljning av byggnadstjänster och
byggnadsmaterial, som inte till denna del är överlåtelseskattepliktigt. Bedömningen i
ärendet påverkas inte av det att köparen får äganderätten till marken först när köparen har
fullföljt sina skyldigheter som grundar sig på avtal gentemot säljaren (se HFD
12.6.2002/1482).
Om däremot säljaren har förbehållit äganderätten till byggnaden tills köparen har fullföljt
sina skyldigheter som grundar sig på avtal gentemot säljaren, är det inte frågan om
försäljning av byggnadstjänster och byggnadsmaterial till köparen och därmed inte heller
överlåtelse av byggnad som grundar sig på byggnadsentreprenadavtal, och skatt på hela
köpeskillingen ska därmed betalas.
Om skatt på hela köpeskillingen inte har betalats i fall som behandlats här, ska följande
utredning om grunderna för skattepliktiga och skattefria vederlag alltid framställas i
samband med inskrivningsförfarandet:
-

Utredning om att säljaren är med i både förskottsuppbörds- och momsregistret
Utredning om att ett separat entreprenadavtal om byggande har träffats.

Även när en del av överlåtelsepriset på ovan nämnda grunder kan anses vara
överlåtelseskattefritt ska fördelningen av vederlaget mellan byggandet å ena sidan och
resten av köpeskillingen å andra sidan vara sanningsenlig, vid behov kan
inskrivningsmyndigheten be om skattemyndighetens utlåtande i ärendet.

3.3.4. Elanslutning
Om ett elanslutningsavtal enligt villkoren inte automatiskt överförs till förvärvaren vid en
överlåtelse utan måste överföras uttryckligen, kan elanslutningsavtalet eller den rätt till
elförsörjning som avtalet ger betraktas som lös egendom. Skattefrihet föreligger emellertid
inte om anslutningsavgiften enligt anslutningsvillkoren inte är återbetalbar.
Om en elanslutning har anmälts som lös egendom i en överlåtelsehandling, kan man lita
på det vid inskrivningsförfarandet och sökanden behöver inte lägga fram
anslutningsavtalet.
Detsamma gäller också vatten- och avloppsanslutningar när de överlåts tillsammans med
fastigheten.

3.3.5. Kommunaltekniska ersättningar
När det gäller ersättningar till kommunen för kommunaltekniska arbeten (anslutning till
vatten- och avloppsnät, anläggning av byggnadsplanevägar m.m.) påfördes en köpare av
kommunens tomt inte stämpelskatt enligt utslaget KHO:1983-B-II-628. Även i utslaget
KHO 28.05.2002/1289 är det fråga om vederlag för kommunala arbeten.
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Enligt en promemoria daterad 6.11.2007 från Nylands skatteverk till vissa tingsrätter
grundar sig kommunaltekniska ersättningar som erläggs till kommunen i byggskedet på
bygglagstiftningen, och således räknas ersättningarna inte till fastighetens köpeskilling när
en obebyggd tomt köps från kommunen och på dem behöver inte överlåtelseskatt betalas.
Sådana ersättningar kan också bestå av anslutningsavgifter för el, vatten, fjärrvärme och
avloppsverk oberoende av om de kommunaltekniska arbetena har hunnit utföras vid
köptidpunkten eller inte.

3.3.6. Fastighetsskatt
Skattestyrelsens brev 6.2.1998 behandlar situationer där köparen övertar ansvaret för
fastighetsskatten.
Enligt brevet kan fastighetsskattens belopp inte anses som en del av köpeskillingen,
inte ens då köparen enligt ett separat villkor som intagits i köpebrevet åtagit sig att betala
den fastighetsskatt som fastställts för kalenderåret, men ännu inte betalats vid
köptidpunkten.

3.3.7. Gårdsstödsrättigheter
Överlåtelser av i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket(193/2013,
ifrågavarande lag upphävde lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
”557/2005” 19.3.2013) åsyftade stödrättigheter anses som överlåtelse av lösöre på grund
av rättigheternas överförbarhet, och överlåtelseskatt har inte fastställts för dessa.
Gårdsstöden är baserade på EU:s förordning om gårdsstöd, dvs. det är fråga om
jordbruksstöd som EU betalar. Köpebrevet bör utvisa hur många gårdsstödsrättigheter
som sålts.
Skatteförvaltningens utlåtande behöver inte begäras i fråga om de gårdsstödsrättigheter
som nämns i köpebrevet.

3.4. Byte
Enligt 4.2 § ska överlåtelseskatt även betalas då vederlaget utgörs av egendom som avses
i lagen om överlåtelseskatt, dvs. när fastigheten bytts mot en annan fastighet eller mot
värdepapper. Eftersom skatteobjektet är fastighetsöverlåtelse och två rättshandlingar som
avser överlåtelse av fastighet företas vid ett byte ska skatt betalas på vardera överlåtelsen.
Exempelvis om A byter sin fastighet X mot B:s fastighet Y, ska A betala skatt på värdet av
X och B på värdet av Y. Om A utöver fastigheten X betalar pengar eller annat vederlag,
beräknas dennes överlåtelseskatt på värdet av fastigheten X med tillägg av vederlagets
belopp. B:s skatt beräknas då på värdet av Y minskat med mellangift.
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Enligt 29 § lagen om överlåtelseskatt ska den som söker lagfart eller inskrivning förete ett
utlåtande av skatteförvaltningen angående värdet på den fastighet eller nyttjanderätt som
denne överlåtit. Vid byten godkänns emellertid eventuella bytesvärden som tagits in i
byteshandlingen (och överlåtelseskatt som betalats utifrån dem), och inget utlåtande
behöver begäras/tillställas förutom när det handlar om en släktnings eller annan
närståendes intressekoppling.
Vad gäller byte, se även avsnitt 3.5.7. Om skattefria byten, se avsnitt 3.9.5.

3.5. Helt eller delvis vederlagsfria förvärv
3.5.1. Arv- och testamentsförvärv
Enligt 4 § 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt ska skatt inte betalas på förvärv av fastighet
eller del därav som grundar sig på gåva, arv, testamente eller upplösning av
samägandeförhållande. Samma princip för avvittring uttrycks så att vid förvärv av fastighet
i samband med avvittring ska skatt betalas till den del annan egendom än den som
avvittringen gäller har givits som vederlag, dock inte till den del vederlaget består av
underhållsbidrag som engångsbelopp.
Om också medel utanför boet använts vid skiftet ska överlåtelseskatt betalas på alla
utomstående medel eller, om en del av de utomstående medlen använts till lös egendom
som förvärvats samtidigt, till den del som motsvarar fastighetens värde, såvida en
utredning om hur medlen fördelas mellan fast och lös egendom finns i skiftesinstrumentet
eller annars givits på tillförlitligt sätt. Avvittrings- och skiftesinstrumentet utvisar i allmänhet
om boet har medel som kunnat tas i anspråk för att betala vederlaget utan användning av
utomstående medel.
Om fördelning av vederlaget mellan fast och lös egendom, se avsnitt 3.3.3.
Då fastigheten skiftas först sedan boets penningmedel skiftats genom ett partiellt arvskifte
som skett tidigare ska det eventuella vederlaget betraktas som betalt med medel utanför
boet. Skiftade medel kan inte i det läget ånyo "dyka upp" som medel tillhörande boet.
Det är inte fråga om användning av utomstående medel när ansvaret för ett lån i boet
övertas i samband med avvittring eller arvskifte (KHO 1964 II 382, KHO 1965 II 796).
Om dödsbodelägare för allas räkning sålt skog från en fastighet som hörde till
kvarlåtenskapen före arvskiftet och erhållit penningmedel, ska användning av dessa
medel som "vederlag" i skiftet inte anses som betalning av vederlag med medel utanför
dödsboet. Däremot om någon i arvskiftet förvärvar en fastighet genom att betala vederlag
till en annan delägare med skogsinkomster från senare försäljning av virke från den
berörda fastigheten ska skatt betalas på vederlaget.

3.5.2. Laglott
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Vad gäller betalning av vederlag med utomstående medel till en laglottsarvinge ska man
beakta att 7 kap. 5 § ärvdabalken ändrades fr.o.m. 1.2.2003 så att laglotten kan betalas
ut i pengar, såvida detta inte har förbjudits i testamentet. Innan dess hade arvingen en
föremålsspecifik rätt till den avlidnes egendom. Efter ändringen ska betalningen av
laglotten till arvingen betraktas som en i ärvdabalken åsyftad obligationsrättslig prestation,
så det är inte fråga om betalning av vederlag. Om personen har avlidit efter 1.2.2003
betalas överlåtelseskatt inte på utbetalning av laglott även om medel utanför boet används
för utbetalningen, se Nylands skatteverks meddelande 5.12.2007.

3.5.3. Överlåtelse av dödsboandel
Överlåtelse av en dödsboandel medför överlåtelseskattskyldighet om fast egendom (eller
nyttjanderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet) hör till andelen och betalningen sker
med medel som inte tillhör dödsboet. Ingen direkt bestämmelse finns om detta, men lagen
om överlåtelseskatt kan inte anses ha ändrat den vedertagna tolkningen. Om tidigare
rättspraxis kan nämnas KHO 1965 II 794: Ett köpebrev i vilket en dödsbodelägare ur medel
som inte tillhörde dödsboet köpte medarvingarnas boandelar, däribland en fastighet,
ansågs som en i 16 § lagen angående stämpelskatt avsedd överlåtelsehandling gällande
äganderätt till fastighet. Se även KHO 1995 B 577 och Puronen, 2007, s. 84-87.
Om också annan egendom än fastigheter ingår i dödsboandelen fastställs
överlåtelseskatten i proportion till värdet av den egendomen under förutsättning att
fördelningen av vederlaget utretts på det sätt som förutsätts i 6 § 3 mom. lagen om
överlåtelseskatt.

3.5.4. Avvittring
Då ansvaret för en skuld som tillhör boet övertas vid avvittring är det inte heller fråga om
användning av utomstående medel.
När en make som äger fastigheten får behålla den i avvittringen behöver denne inte betala
skatt på eventuellt utbetald utjämning. Det är inte fråga om ett fastighetsförvärv.
Maken har allmänt sett inte skyldighet att betala överlåtelseskatt när denne betalar
utjämning, men ska emellertid göra det om utomstående medel som inte räknas till
utjämning används för betalning av ett fastighetsförvärv. Här kan problemet ofta bestå i
att avvittringsinstrumentet inte innehåller en uträkning eller man annars inte kan utreda
hur mycket av utbetalade utomstående medel som utgör utjämning respektive direkt
vederlag för fastigheten. Om en utredning saknas måste eventuellt hela beloppet av
utomstående medel betraktas som skattepliktigt.
I Tavastehus förvaltningsdomstols beslut 1.3.2005 05/0126/1 konstateras att A:s
giftorättsmedel överstiger B:s enligt avvittringsinstrumentet, och att A ska betala utjämning
till B med 89 911,40 mk. A använde 399 264,36 mk av utomstående medel för att betala
utjämningen och inlösa makarnas samägda fastighet. Förvaltningsdomstolen ansåg att
differensen mellan utomstående medel och utjämning, 309 552,96 mk, hänförde sig till
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inlösning av fastigheten och att resterande 89 911,40 mk var utjämning. Överlåtelseskatt
skulle därmed betalas på 309 352,96 mk.
Närmare om svårigheterna att fastställa skatten vid avvittring, se Mattsson: Osituksen
yhteydessä tapahtuvien omistajanvaihdosten varainsiirtoverotuksesta, Verotus 3/2003, s.
322-328 och Puronen, 2007, s. 106-119.
Om engångsbelopp av underhållsbidrag använts som vederlag när en fastighet förvärvats
i samband med avvittring behöver överlåtelseskatt enligt 4.3 § lagen om överlåtelseskatt
inte betalas för den delen, för närmare upplysningar, se Puronen, 2007, s. 116119.

3.5.5. Avskiljande
När det gäller avskiljande av egendom vid upplösning av äktenskap (giftorätt utesluten
genom äktenskapsförord) finns ett utslag i KHO 1.10.1999 (liggare 2655). Enligt utslaget
var bestämmelserna i 4 § 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt angående familje- och
arvsrättsliga förvärv inte tillämpliga på ett fastighetsförvärv vid avskiljande av egendom
mellan makar som hade ett äktenskapsförord genom vilket giftorätt uteslutits. Därmed
skulle överlåtelseskatt betalas på förvärvet, som gällde kvotdelar i en fastighet och alltså
inte hörde till förvärv av egendom genom avvittring.
Överföringar av fast egendom mellan sambor, om de så sker genom ett köpebrev eller
bytesavtal som uppfyller formkraven i JB 2:1 eller i form av förvärv vid avskiljande, är
förvärv underställda överlåtelseskatt. Mottagaren ska betala i överlåtelseskatt betala fyra
procent av hela vederlagets värde.

3.5.6. Gåva
Normalt behöver endast gåvoskatt betalas på en gåva. Om skillnaden mellan fastighetens
och vederlagets värde ska betraktas som gåva, fastställer skattemyndigheten den
gåvoskatt som förvärvaren ska betala. Detta bevakas inte i samband med
lagfartsansökan. Inskrivningsmyndigheten bevakar att skatt betalas på den del av
förvärvet som inte grundar sig på gåvan. Ett gåvobrev där gåvomottagaren tar över
ansvaret för en skuld omfattas av överlåtelseskatt. Skatten beräknas på skattebeloppet.
Har ett barn köpt en fastighet med medel som denne fått i gåva från sina föräldrar ska
skatt uttas på köpet även om gåvoskatt betalats på de medel som använts för betalning
av köpeskillingen.

3.5.7. Upplösning av samägandeförhållande
Enligt 4.3 § lagen om överlåtelseskatt betalas inte skatt på förvärv som grundar sig på
upplösning av samägandeförhållande. Då ska skatt inte betalas på annat än ett eventuellt
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vederlag som erlagts utöver bråkdelarna. Vad gäller bostadsaktier har KHO givit en
prejudicerande dom i ett motsvarande fall, KHO 2001:48.
Enligt motiveringarna till regeringens proposition föreligger upplösning av
samägandeförhållande till en fastighet endast när äganderätten till en kvotdel omvandlas
till äganderätt till ett bestämt område (se RP 121/1996 s. 17). Det är inte fråga om
upplösning av ett samägandeförhållande när fastigheternas samägare upplöser
samägandeförhållandet genom att byta bråkdelar av fastigheterna A och B med varandra.
Exempelvis genom att den ena ägaren får fastighet A och den andra fastighet B. Då är det
fråga om ett byte, och överlåtelseskatt ska betalas på bråkdelarna som ingått i bytet.

3.6. Arrende- och nyttjanderätt
Skatt ska betalas på alla sådana överlåtelser av nyttjanderätter som enligt jordabalkens
bestämmelser omfattas av inskrivningsskyldighet. (Enligt systemet som fanns innan JB
trädde i kraft uppstod skattskyldighet endast vid överföringar av områden som
arrenderades ut av städer.)
Eftersom förutsättningen för erläggande av skatt är överlåtelse, ska skatt inte uppbäras vid
grundandet av arrenderätten och inte heller vid förnyandet av arrendeavtal (se RP 12/1996
rd s. 11).
Skatten fastställs enligt samma grunder som vid fastighetsöverlåtelse.
Problematiska situationer kan uppstå då en gammal arrenderätt avförts efter ansökan och
inskrivning av en ny därefter söks trots att det i själva verket mest är fråga om en överföring
av arrenderätten. Man kan knappast ingripa i saken vid inskrivningsförfarandet, men den
nya arrendetagaren bör på eget initiativ åtminstone betala skatt på förvärvet av en
byggnad.

3.7. Byggnad eller konstruktion som på ett bestående sätt betjänar
användningen av en fastighet
Med stöd av 5 § 1 mom. 3 punkten lagen om överlåtelseskatt ska skatt också betalas på
överlåtelse av byggnader separat från mark, men skyldigheten att betala skatt har inte
knutits till inskrivningen och detta bevakas inte vid ansökan om lagfart eller inskrivning.
Inte heller när en byggnad på arrendeområdet säljs till arrendetagaren då
arrendeförhållandet grundas behöver inskrivningsmyndigheten bevaka att skatten på
fastighetsöverlåtelsen har betalats vid ansökan om inskrivning av den upplåtna
arrenderätten. Tillsynsuppgiften ankommer endast skattemyndigheten.
Överlåtelse av en byggnad på grundval av ett entreprenadavtal är som utgångspunkt inte
en skattepliktig överlåtelse. Det är fråga om uppfyllande av en på byggentreprenadavtal
grundad betalningsskyldighet, på vilket överlåtelseskatt inte behöver betalas. Situationen
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är mera komplicerad om man i samband med fastighetsöverlåtelsen har avtalat om att
uppföra byggnad. Se stycke 3.3.3 för närmare information om detta.

3.8. Bolagsrättsliga förvärv samt privatuttag, annan utdelning av
medel eller upplösning av samägandeförhållande
3.8.1. Kapitalinvestering eller apport
Enligt 4 § 4 mom. i lagen om överlåtelseskatt ska skatt betalas för överlåtelse av fastighet
till öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag eller annat samfund som sker mot aktier eller
andelar eller i form av annan kapitalinvestering såväl då samfundet bildas som under dess
existens. I samband med att företag bildas för en företagare ofta över sin fastighet till
företagsförmögenheten och får i gengäld aktier i bolaget eller andelar i ett öppet bolags
eller kommanditbolags förmögenhet. Annan egendom än pengar (t.ex. en fastighet) som
enligt ett instrument för bildande av aktiebolag investeras i bolaget kallas apport. Skatten
beräknas på den överlåtna egendomens gängse värde och fastställandet av skatten
förutsätter alltid ett utlåtande från skattemyndigheten.
Enligt RP 121/1996 rd s. 17 är en stiftelse inte ett i ovan nämnda lagrum avsett samfund.
Härvid kan också nämnas bestämmelsen i 43 § lagen om överlåtelseskatt om överlåtelse
av fastighet och värdepapper i vissa verksamhetsöverföringar. I dessa s.k. bolagiseringar
av affärsverksamhet är det ofta fråga om betydande ekonomiska och fiskala intressen.
När verksamhetsöverföring skett i fall som avses i 52 d § lagen om beskattning av inkomst
av näringsverksamhet är apportöverlåtelsen befriad från skatt. Skattebefrielsen verkställs
antingen genom att skatten återbärs i efterhand eller att skattemyndigheten meddelar ett
beslut i ärendet på förhand. Om sökanden inte kan förete ett beslut om skattebefrielse
som vunnit laga kraft ska skatten vara helt betald då lagfart söks.

3.8.2. Privatuttag eller upplösning av samfund
Enligt 4 § 4 mom. lagen om överlåtelseskatt ska skatt också betalas för förvärv som
grundar sig på en bolagsmans privatuttag under bolagets livstid eller annan utbetalning av
medel eller upplösning av samfund. Skattebetalningsskyldigheten har utvidgats sedan
skattepraxisen under lagen om stämpelskatt, enligt vilken skatt inte behövde betalas på
annat än utdelade utomstående medel då en bolagsman förvärvade en fastighet i
samband med upplösningen av ett öppet bolag eller kommanditbolag.
Skatten beräknas på den överlåtna egendomens gängse värde vid överlåtelsetidpunkten.
Skattemyndigheten ger ett utlåtande om gängse värde och skatten beräknas utifrån det.

3.8.3. Överlåtelse av rätt att bilda bolag
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Överlåtelse av rätt att bilda bolag är till sin civilrättsliga natur ett lösöresköp, som
jordabalkens formbestämmelser om fastighetsköp inte gäller. I rättspraxisen gällande
stämpelskatt jämställdes överlåtelse av rätt att bilda bolag med överlåtelse av fastighet.
Samma princip framgår av 5.2 § lagen om överlåtelseskatt. Med andra ord om fastigheten
förvärvats för ett under bildning varande bolags räkning och fastigheten överlåts i
bildningsrättens namn (alltså innan bolaget bildas) anses även denna överlåtelse vara en
fastighetsöverlåtelse och överlåtelseskatt ska betalas på den.
Överlåtelse av bildningsrätt var en fråga som behandlades i KHO:s dom 19.4.2000/773. I
detta fall hade A köpt en tomt för ett under bildning varande bostadsaktiebolags räkning.
Bolaget hade bildats av A och dennes barn B och C, som tecknat alla bolagets aktier.
Aktieteckningarna godkändes vid bolagets konstituerande möte och man beslutade att
bilda bolaget. Bolaget var antecknat i handelsregistret och bolagsstämman hade godkänt
fastighetsköpet som bindande för bolaget.
HFD uttalade sig vidare att A inte hade överlåtit rätten att grunda bolaget och inte rätten
att teckna aktier i bolaget eller på något annat sätt heller delägarnas teckningsbaserade
rätt till B och C. När B och C tecknade aktier i bolaget hade det inte skett någon överlåtelse
av äganderätt till fastighet eller värdepapper som avses i lagen om överlåtelseskatt, inte
heller någon annan sådan överlåtelse som överlåtelseskatt ska betalas för. B och C hade
inte heller överlåtit andelar i fastigheten mot bolagets aktier eller som en kapitalinvestering
av annat slag.
Fallet visar bland annat att när bolaget även har andra bildare än den som köpt fastigheten
för bolagets räkning så har en rätt att bilda bolaget ännu inte överlåtits. Men att det i stället
för eller utöver en förköpare finns andra bildare tyder alltid på en överlåtelse av
bildningsrätt och ger anledning att utreda saken noggrannare. Vid behov kan man alltid
begära ett utlåtande från skattemyndigheten.

3.8.4. Ändring av bolagsform, fusion och delning
Enligt 4 § 5 mom. i lagen om överlåtelseskatt ska skatt inte betalas för överlåtelse av
fastighet till ett samfund som fortsätter den överförda verksamheten då det grundar sig på
ändring av samfundsform, fusion eller på delning (fission) i enlighet med 52c § lagen om
beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) om arrangemanget genomförs
enligt lagstiftningen för ifrågavarande samfund. Genomförandet ska kontrolleras i
handelsregistret. Enligt 16 kap. 16 § i aktiebolagslagen, ABL, övergår det överlåtande
bolagets tillgångar och skulder till det övertagande bolaget när verkställandet av fusionen
har registrerats. ABL har ingen uttrycklig bestämmelse om tidpunkten då en delning träder
i kraft. Av ABL 17:16.1 kan man dra slutsatsen att en anteckning i handelsregistret har en
konstitutiv effekt vid delning och att den träder i kraft slutligen när en anteckning om
verkställandet av delningen gjorts i handelsregistret, se Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio:
Osakeyhtiö, 2008, s. 1324. 52c § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
(näringsskattelagen, NSL) gäller både total och partiell fission, så efter lagändringen
1.1.2009, kan även en partiell fission vara befriad från överlåtelseskatt.
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Bestämmelser om fusion av öppna bolag och kommanditbolag samt ändring av
bolagsform finns i 8 kap. lagen om öppna bolag och kommanditbolag.
Bestämmelser om fusion av andelslag finns 16 kap. lagen om andelslag, och om
delning i 17 kap. samt om ändring av andelslag till aktiebolag i 18 kap.
Motsvarande skattefrihet blir tillämplig också när fastigheten överlåts till ett kreditinstitut
som avses i 90–92 § sparbankslagen eller 31 och 32 § lagen om andelsbanker och andra
kreditinstitut i andelslagsform och som ska bildas för att fortsätta verksamheten
(1516/2001)

3.9. Befriade från skatt
3.9.1. Sammanslutningar som är befriade från skatt
Befriade från att betala överlåtelseskatt är enligt 2 § lagen om överlåtelseskatt staten och
dess inrättningar, med undantag för statens affärsverk, samt folkpensionsanstalten, Kera
Ab, Fonden för industriellt samarbete Ab, Finlands Bank, Jubileumsfonden för Finlands
självständighet och statens säkerhetsfond. Kera Ab har sedermera ersatts med Finnvera
Abp genom att Statens säkerhetsfonds och Kera Ab:s verksamheter slogs samman (Lag
om arrangemang i anslutning till grundandet av statens specialfinansieringsbolag
442/1998). Då torde man ha utgått från att skattebefrielsen inte längre gäller Finnvera Ab.
Statliga affärsverk, om vilka bestämmelser finns i lagen om statliga affärsverk
(20.12.2002/1185), är alltså inte befriade från betalning av överlåtelseskatt vid
fastighetsförvärv.
Om exempelvis köparen är Forststyrelsen/Finska staten uppbärs överlåtelseskatt.
Forststyrelsen, som enligt 1 § lagen om forststyrelsen (1378/2004) är ett statligt affärsverk
inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde befriades på sin tid inte från
skattebetalningsskyldighet trots att man åberopande annan verksamhet än i egenskap av
affärsverk (Skattestyrelsens utlåtande 19.9.1997 nr 2680/415/97, se även KHO:s utslag
26.1.1995 liggare 228 från stämpelskattelagens tid angående dåvarande post- och
televerket).
I speciallagar kan tillfälliga befrielser från överlåtelseskattskyldighet ha givits, som för
Kapiteeli Oy:s olika förvärv och överlåtelser åren 2003-2004 (976/2002).

3.9.2. Offentliga sammanslutningars anskaffningar
På överlåtelser där förvärvaren är landskapet Åland, en kommun, samkommun, församling
eller ett registrerat religionssamfund betalas inte skatt enligt 10 § lagen om
överlåtelseskatt.
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3.9.3. Internationella avtal som är bindande för Finland
Enligt 3 § lagen om överlåtelseskatt iakttas skattefrihet grundad på internationella avtal till
den del vad som bestäms i internationella avtal som är bindande för Finland.
Bestämmelser om skattefrihet för institutioner inom Europeiska gemenskaperna som är
placerade i Finland finns i 3 § 2 mom. lagen om överlåtelseskatt.

3.9.4. Vissa tillståndspliktiga överlåtelser
De i 12 § lagen om överlåtelseskatt nämnda lagarna om rätt att förvärva jord- och
skogsbruksmark samt om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska
sammanslutningars fastighetsförvärv har upphävts, den förstnämnda fr.o.m. 1.1.1998
(1394/1997) och den sistnämnda fr.o.m. 1.1.2000 (1299/1999).
Enligt det nämnda lagrummet betalas skatt inte på överlåtelser för vilka kommunen har
utnyttjat sin förköpsrätt enligt förköpslagen (608/1977).

3.9.5. Vissa byten av fastighet
Enligt 13 § lagen om överlåtelseskatt betalas skatt inte till den del en fastighet har
förvärvats genom byte mot annan fastighet och
1) bytet enligt ett av närings-, trafik- och miljöcentralen eller skogcentralen utfärdat
intyg leder till en väsentligt lämpligare ägoplacering med hänsyn till idkande av
jord- och skogsbruk eller
2) bytet har skett i syfte att inrätta ett naturskyddsområde enligt naturvårdslagen
(1096/1996).
I praktiken har skattefrihet också godkänts när det inte varit fråga om inrättande av ett nytt
naturskyddsområde utan om att ansluta området till ett redan inrättat naturskyddsområde.
Har området som ska anslutas inte förvärvats genom byte utan genom köp föreligger
däremot inte skattefrihet.

3.9.6. Vissa överlåtelser enligt landsbygdsnäringslagstiftningen
Enligt 14 § lagen om överlåtelseskatt betalas skatt inte, om
1) överlåtaren är staten och överlåtelsen sker för ändamål som avses i lagen om
gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966), lagen om finansiering av
renhushållning och naturnäringar (45/2000) eller skoltlagen (253/1995);
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2) förvärvaren för förvärv av fastigheten eller en del därav har beviljats lån enligt
en lag som avses i 1 punkten eller räntestödslån enligt lagen om strukturstöd
till jordbruket (1476/2007); eller om
3) på förvärvaren har överförts ansvaret för lån som avses i 2 punkten eller lån
enligt den lagstiftning som föregick den lagstiftning som avses i 1 eller 2
punkten och motsvarade den, förutsätt att förvärvaren kunde ha beviljats lån
enligt lagstiftning som aves i 1 eller 2 punkten.
Skattefrihet förutsätter ett intyg av närings-, trafik- och miljöcentralen över att överlåtelsen
sker för ett ändamål som avses 1 punkten eller att förvärvaren har beviljats ett lån som
avses i 2 punkten eller att på honom har överförts ansvaret för lån som avses i 3 punkten.

3.10. Skattefrihet för första bostad
3.10.1 Grunder för skattefrihet för köpare av första bostad
För en skattefri överlåtelse ska förvärvaren (18–40 år) i sin ägo ha förvärvat minst hälften
av en fastighet eller ett bostadshus som finns eller uppförs på fastigheten som sin
stadigvarande första ägarbostad. Förvärvstidpunkten anses vara tidpunkten då ett
bindande överlåtelseavtal sluts, dvs. i allmänhet tidpunkten då överlåtelsehandlingen
undertecknas.
Skattefriheten gäller också förvärv grundade på avvittring eller arv som sker delvis mot
vederlag. På grundval av hänvisningsbestämmelsen i 5 § lagen om överlåtelseskatt är
skattefrihet även möjlig vid förvärv av bl.a. ett outbrutet område av fastigheten eller en
arrende- eller nyttjanderätt som omfattas inskrivningsskyldighet. Även en köpare av en
kvotdel kan få skattefrihet (KHO 1993 B 573; två personer köpte vardera en fjärdedel av
tomten och tillsammans den ena lägenheten i ett parhus på tomten, KHO 2.11.1995
liggare 4437).
Skattefriheten för första bostad är inte beroende av förvärvarens medborgarskap.
Främmande lands medborgare har rätt till skattefrihet om förutsättningarna i övrigt är
uppfyllda.

3.10.2. Tillträde som användare
Förvärvaren ska använda eller börja använda huset eller lägenheten som stadigvarande
bostad. Enligt skatteförvaltningens publikation 776/30.12.1996 på vilken framställningen
här i huvudsak bygger, ska förvärvaren förete en utredning om användning av den första
bostaden, t.ex. genom ett av magistraten utfärdat hemortsintyg. (Numera fås motsvarande
uppgift från befolkningsdatasystemet: HHA Huoneiston asukkaat). Om byggnaden som
uppförs på tomten uppfyller förutsättningarna för skattefrihet för första bostad först senare,
och inte då lagfart söks, ska enligt publikationen skatten betalas vid anhängiggörandet av
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lagfartsärendet, men sökanden har rätt att få återbäring av skatten efter ansökan till
skattemyndigheten när denne bosätter sig i den byggnad som uppförts på tomten.
Inskrivningspraxisen har i viss mån varit oenhetlig om personen inte ännu vid
ansökan om lagfart eller inskrivning av överföring av en särskild rättighet har börjat
använda fastigheten som sin egen stadigvarande bostad. Ibland har en utredning
om betalning av skatten alltid krävts om tillträdet som användare inte hunnit ske
innan inskrivningsansökan blir anhängig. I allmänhet har man dock godtagit att
köparen försäkrar att denne senare börjar använda fastigheten som sin egen
stadigvarande bostad. Skatt har inte krävts om tiden fram till det uppgivna tillträdet
inte är oskäligt lång. Inskrivningen av en lagfart eller särskild rättighet har då
meddelats skattemyndigheten, som sedan kunnat följa om tillträdet sker inom den
uppgivna tiden.
Praxisen har även varit oenhetlig i fråga om vad som ansetts som en godtagbar
anledning till att inflyttningen sker först senare och hur lång tid som ansetts vara
en skälig tid för inflyttning. Utifrån samråd med Skatteförvaltningens företrädare
finns skäl att anta följande, enhetliga praxis i hela landet:
o

om fastigheten ännu inte börjat användas som
stadigvarande bostad då lagfart eller inskrivning av
överföring av en särskild rättighet söks, men köparen
eller köparna skriftligen försäkrar att de börjar använda
fastigheten som sin stadigvarande bostad och

o

tillträdet enligt försäkran sker inom 6 månader räknat
från
förvärvet
(undertecknandet
av
överlåtelsehandlingen) och

o

grunden för uppskjutning av inflyttningen är godtagbar
(som renovering av bostaden eller en hyresgästs
utflyttning), o så beviljas lagfart eller inskrivning utan att
skatt krävs.

Om fastigheten då inskrivning söks ännu är obebyggd, ska en utredning om
betalning av skatt krävas vid inskrivningen, även om sökanden försäkrar att denne
flyttar in inom sex månader räknat från tiden då överlåtelsehandlingen
undertecknades. I dessa fall tillgodoräknas sökanden således skattefriheten för
den första bostaden genom ett återbäringsförfarande när byggnaden är färdig och
inflyttningen har skett.
Om sökanden vet att inflyttningen inte kommer att ske inom sex månader, dvs.
denne kan inte ge en försäkran med ett sådant innehåll, ska skatten alltid betalas
då en inskrivning söks oberoende av grunden för att inflyttningen blir uppskjuten.

3.10.3. Åldersgräns
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Förvärvaren ska ha fyllt 18 år, men får inte ha fyllt 40 år. Huruvida den förutsatta
åldersgränsen uppfylls avgörs enligt tidpunkten då överlåtelsehandlingen
undertecknades.
Förvärvaren har rätt till skattefrihet även om denne börjar använda bostaden som sin
stadigvarande bostad först efter att han eller hon fyllt 40 år.

3.10.4. Tidigare ägande
Förvärvaren har inte rätt till skattefrihet för första bostad om denne år 1990 eller därefter
ägt minst hälften av bostadshuset som är avsett att användas som stadigvarande bostad
eller av aktier eller andelar som ger rätt till besittning av en sådan bostadslägenhet.
Förvärvaren behöver inte ha använt bostaden som sin stadigvarande bostad.
I rättspraxisen har man ansett att enbart ägandet av en bostad inte hindrar förmånen i alla
situationer, utan bostaden måste ha varit i användbart skick och det får inte ha funnits
något annat faktiskt hinder för användningen. I fallet KHO 2.12.1997 liggare 3058 var ett
tidigare ägande inget hinder för skattefrihet eftersom bostadshuset var halvfärdigt under
ägotiden. Enligt utslaget KHO 28.3.2006 liggare 717 förelåg skattefrihet med beaktande
av det tidigare bostadshuset ålder och storlek samt därför att byggnaden inte användes
som bostad på grund av dess dåliga skick.
Ägande av fritidsbostad medför inte att rätten till skattefrihet förverkas.
Närmare om detta, se Puronen, 2007, s. 157–162 och KHO:2009:3.

3.10.5. Flera förvärvare
När det finns flera förvärvare gäller skattefriheten endast den andel av överlåtelsepriset
som hänför sig till en förvärvare som uppfyller förutsättningarna i lagen. Om exempelvis
makar, varav den ena inte har rätt till skattefrihet på grund av tidigare ägande, tillsammans
köper hälften var av en bostadsfastighet är endast hälften av överlåtelsepriset skattefritt.
Skattefrihet för överlåtelsen kan inte fås om personen köpt fastigheten för ett under
bildning varande bolags räkning och inte till sig själv (KHO 30.9.1998 liggare 2056).

3.10.6. Fastighet förvärvad både som bostad och för annat bruk
Skattefrihet beviljas endast till den del fastigheten och bostadshuset på den används som
egen stadigvarande bostad. Till ett bostadshus hänförs även andra lokaliteter som
ansluter sig till boendet, t.ex. gårdsbyggnad, uthus, separat bastu och garage, men inte
separata lokaliteter som inte ansluter sig till boendet. Således gäller skattefriheten inte
utrymmen i bostadshus som används som affärslokal eller verkstad.
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3.10.7. Arealbegränsning
Skattefriheten berörs också av en arealbegränsning som gäller marken. På icke planlagt
område jämställs med fastighet en byggnadsplats till den del dess areal är högst 10 000
kvadratmeter och på planlagt område av högst den storlek som gäller för en tomt eller
byggnadsplats enligt planen. Skattefriheten gäller således inte den del av överlåtelsepriset
som hänför sig till området utöver ovan nämnda arealbegränsning.

3.10.8. Skattemyndighetens utlåtande och sökandens försäkran
gällande tidigare ägande
Skatteverket för området inom vilket förvärvarens hemkommun är belägen ger ett
utlåtande om tidigare ägande av bostad baserat på beskattningshandlingarna. Detta gäller
också för eventuellt ägande av bostadshus eller bostadsaktier i utlandet, även om det är
sannolikt att sådana uppgifter i praktiken inte kan fås på annat sätt än genom sökanden
själv. På begäran ger skattemyndigheten också ett utlåtande om faktorer som påverkar
skattefrihetens storlek, såsom fördelning av överlåtelsepriset för byggnader och mark på
användning som stadigvarande bostad och för andra ändamål (11 § 4 mom. lagen om
överlåtelseskatt).
Utöver skattemyndighetens utlåtande ska till ansökan alltid fogas sökandens egna
skriftliga försäkran om att denne inte tidigare ägt en bostad. För denna försäkran har en
särskild blankett utarbetats, men naturligtvis duger även en egenhändigt avfattad
försäkran. Försäkran behövs bl.a. därför att skattemyndigheten inte kan ge en
motsvarande försäkran för innevarande år.
När köparen är en utlänning som åberopar skattefrihet för första bostad kan det ofta vara
mycket svårt att få en tillförlitlig utredning om tidigare ägande. Ett tidigare ägande av
bostad i utlandet utgör ett hinder för skattefrihet för första bostad – också för en utländsk
köpare. Detta problem berör dock främst skattemyndigheten, som ska ge ett utlåtande om
förutsättningarna för att befria sökanden från överlåtelseskatt för första bostad. För
utlänningars del understryks betydelsen av en egen försäkran.

3.11. Tidpunkt för betalning av skatt
3.11.1. Ansökningstidens början för lagfart eller inskrivning
Enligt 7 § lagen om överlåtelseskatt ska överlåtelseskatt betalas på eget initiativ senast
när lagfart eller inskrivning söks.
Lagfart eller inskrivning ska sökas inom sex månader från det att överlåtelsehandlingen
eller någon annan handling som ligger till grund för förvärvet undertecknats. Även för
förvärvare av ett outbrutet område börjar lagfartstiden då överlåtelsehandlingen
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undertecknas. Avsaknad av makes samtycke eller ett förmyndarrättsligt tillstånd förlänger
inte tiden. Skyldighet att söka lagfart föreligger även om tidsfristen för kommunens
nyttjande av sin förköpsrätt ännu inte har löpt ut.
När aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag eller föreningar är säljare av en fastighet
eller nyttjanderätt börjar köparens ansökningstid för lagfart och inskrivning då
överlåtelsehandlingen undertecknas, även om säljarens behöriga organ ännu inte har
godkänt överlåtelsen. Detta gäller också när fastigheten köpts eller nyttjanderätten
överförts för ett under bildning varande bolags räkning.

3.11.2. Hävning av överlåtelsen genom avtal
En överlåtelse kan också hävas genom avtal. Angående olika fall som kan medföra
upphävning, se det som framförs i avsnitt 2.20.2 ovan. I samma avsnitt behandlas också
frågan om när lagfartsskyldighet uppstår vid olika hävningssituationer.
Hävning av villkorlig överlåtelse genom avtal
Skatt ska betalas då lagfart eller inskrivning söks även om köpet är villkorligt (upplösande
eller uppskjutande villkor). Om köpet inte genomförs kan skattemyndigheten återbära
skatten på ansökan. Enligt den tidigare tolkningen återbars skatten endast om en villkorlig
överlåtelse hade hävts på de grunder som nämns i 40 § 2 mom. lagen om överlåtelseskatt.
Enligt bestämmelsen ska skatten återbäras på ansökan om en domstol har hävt
överlåtelsen eller förordnat att den ska hävas eller överlåtelsen har hävts genom avtal i ett
läge i vilket den enligt ett villkor i överlåtelsehandlingen eller till följd av avtalsbrott kunde
ha blivit hävd genom dom.
Efter KHO:s utslag 2009:27 torde situationen bedömas annorlunda för villkorliga
överlåtelsers del. I fallet hävdes ett köp av bostadsaktier med uppskjutande villkor genom
avtal innan äganderätten hade övergått. Köpet hävdes på grundval av kvalitetsfel, men
KHO konstaterar uttryckligen i sina motiveringar att grunden för hävandet inte hade någon
betydelse eftersom äganderätten ännu inte hade övergått vid hävningstidpunkten. KHO
ansåg att inget köp hade uppkommit på grund av det uppskjutande villkoret, dvs. det
förelåg ingen överlåtelse som omfattades av överlåtelseskatt innan äganderätten hade
övergått. Därför kunde enligt KHO en sådan "överlåtelse" hävas fritt utan
skattekonsekvenser och utan att behöva utreda huruvida hävningen grundade sig på
villkoret eller någon annan grund som nämns i 40 § 2 mom. Köparens skatteinbetalning
betraktades helt enkelt som en inkorrekt betalning, och den återbars med stöd av 40 § 1
mom. lagen om överlåtelseskatt.
KHO:s utslag har betydelse för inskrivningsmyndigheten eftersom det också påverkar
hävandet av en överlåtelse av fastighet med uppskjutande villkor och
skattekonsekvenserna av en sådan hävning. Om en överlåtelse med uppskjutande villkor
hävs innan villkoret för överlåtelse av äganderätten uppfylls behöver överlåtelseskatt inte
betalas på hävningsavtalet. Detta gäller oberoende av grunden för hävning av en
överlåtelse med uppskjutande villkor.
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Hävningsavtal måste dock bedömas på olika sätt beroende på om överlåtelsens
villkorlighet grundar sig på uppskjutande eller upplösande villkor. Civilrättsligt finns ingen
skillnad mellan uppskjutande och upplösande villkor vad gäller överföring av äganderätten
och den rättsliga ställningen mellan parterna under interimsperioden, åtminstone inte inom
jordabalkssystemet. KHO:s utslag visar dock att överlåtelsebeskattningen inte
nödvändigtvis följer de civilrättsliga bestämmelserna. Således uttas överlåtelseskatt på
hävningsavtalet när en villkorlig överlåtelse hävs genom avtal om villkorligheten grundar
sig på upplösande villkor. Endast om hävningen skett på grundval av villkoret eller annat
avtalsbrott i ett läge i vilket den även kunde ha blivit hävd genom dom ska hävningsavtalet
anses vara befriat från överlåtelseskatt. I sådana fall återbärs också eventuell betald
överlåtelseskatt på den första (upphävda) överlåtelsen på ansökan.
Vad gäller inskrivningsförfarandet kan följande rekommendation ges:
-

om en överlåtelse med uppskjutande villkor under interimsperioden uppenbart
hävts genom avtal på grundval av villkoret i ett läge i vilket överlåtelsen kunde
ha blivit hävd genom dom, uppstår ingen lagfartsskyldighet för säljaren när
fastigheten återgår till denne; säljaren kan dock beviljas förtydligande av lagfart
(se även avsnitt 2.20.2 ovan); i ärendet begärs inte heller utlåtande av
skattemyndigheten

-

om en överlåtelse med uppskjutande villkor under interimsperioden hävts på
andra grunder än villkoret uppstår lagfartsskyldighet för säljaren på grundval
av hävningsavtalet; överlåtelseskatt uttas inte på hävningsavtalet och något
utlåtande från skattemyndigheten behöver inte begäras; köparens upphävda
förvärv undersöks som ett mellanförvärv, men inte heller med anledning av det
förvärvet behövs någon undersökning av faktorer rörande överlåtelseskatt eller
ett utlåtande från skattemyndigheten; den av köparen eventuellt betalda
överlåtelseskatten betraktas i enlighet med KHO:s tolkning helt enkelt som en
inkorrekt betalning, varvid skatten under alla omständigheter återbärs med stöd
av 40 § 1 mom. lagen om överlåtelseskatt; köparens eventuellt vilande
lagfartsansökan avslås inte på grundval av ett sådant hävningsavtal, utan
säljaren som återfår fastigheten beviljas ny lagfart utan hinder av köparens
vilande lagfartsärende

-

om en överlåtelse med upplösande villkor under interimsperioden uppenbart
hävts genom avtal på grundval av villkoret i ett läge i vilket överlåtelsen även
kunde ha hävts genom dom, uppstår inte lagfartsskyldighet för säljaren när
fastigheten återgår till denne; säljaren kan dock beviljas förtydligande av lagfart
(se även avsnitt 2.20.2 ovan); inte heller i dessa fall uttas överlåtelseskatt på
hävningsavtalet och den av köparen eventuellt betalda överlåtelseskatten
återbärs på grundval av 40 § 2 mom. lagen om överlåtelseskatt; då säljaren
ges förtydligande av lagfart ska köparens upphävda förvärv undersökas som
ett mellanförvärv; köparens eventuellt anhängiggjorda lagfartsansökan (som
kan vara vilande eller inte avgjord) ska avslås om köparen inte återtar sin
ansökan; om det står klart att en hävningsgrund relaterad till villkoret föreligger,
torde ett utlåtande från skattemyndigheten inte behöva begäras, men
förtydligandet av lagfarten kan sändas till skatteverket för kännedom;
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skattemyndigheten får dock ofta kännedom om hävningsavtal genom att
köparen begär återbäring av den inbetalda skatten
-

om en överlåtelse med upplösande villkor under interimsperioden hävts genom
avtal utan att det föreligger en hävningsgrund relaterad till villkoret (eller annat
avtalsbrott som ger rätt till hävning), uppstår för säljarens del både
lagfartsskyldighet på grundval av hävningsavtalet och skyldighet att betala
överlåtelseskatt; dessutom återbärs inte den skatt som köparen eventuellt
betalat på förvärvet som upphävts genom avtalet; när säljaren i ett sådant läge
söker lagfart på grundval av hävningsavtalet, undersöks köparens förvärv som
ett mellanförvärv på vilket överlåtelseskatt uttas; ärendet är okomplicerat om
överlåtelseskatt betalats på både köparens och säljarens förvärv och en
vederbörlig utredning företes; en utredning om att skatt betalats på bägges
förvärv måste fås innan säljaren beviljas lagfart eller så måste åtminstone ett
utlåtande begäras från skattemyndigheten innan ärendet avgörs.

Avtal om hävning av överlåtelse som inte är villkorlig
När en överlåtelse som inte är villkorlig hävs genom avtal uppstår alltid en
lagfartsskyldighet för säljaren oberoende av hävningsgrunden. Säljaren ska söka ny
lagfart på grundval av hävningsförvärvet även om köparen inte emellan sökt lagfart på sitt
förvärv. Köparens förvärv undersöks därvid som ett mellanförvärv i samband med
säljarens lagfartsansökan.
Om överlåtelsen hävts genom avtal i ett läge som avses i 40 § 2 mom. lagen om
överlåtelseskatt får köparen tillbaka den inbetalda överlåtelseskatten på ansökan. Då
behöver säljaren inte heller betala skatt på hävningsförvärvet. Inskrivningsmyndigheten
börjar dock inte självständigt undersöka om hävningen skett under omständigheter som
åsyftas i 40 § 2 mom. lagen om överlåtelseskatt. Om ingen utredning över att skatt betalats
på köparens förvärv och hävningsförvärvet företes ska inskrivningsmyndigheten försäkra
sig om skattemyndighetens ståndpunkt angående hävningsavtalets skattefrihet. Om den
betalda skatten återburits till köparen räcker ett lagakraftvunnet beslut om detta även som
en utredning över hävningsförvärvets skattefrihet. Om ett sådant återbäringsbeslut inte
finns ska skattemyndighetens utlåtande alltid begäras innan lagfart beviljas på ett
avtalsgrundat hävningsförvärv för vilket ingen betalning av överlåtelseskatt krävts.
Om skatteverket anser att det är fråga om en "ångerhävning" dvs. hävningen har inte skett
i ett läge då överlåtelsen kunde ha blivit hävd genom dom, ska man i samband med
lagfartsansökan alltid kräva en utredning över betalning av överlåtelseskatt på köparens
förvärv och hävningsförvärvet.
Angående betalning av överlåtelseskatt då inskrivningsmyndigheten efter ett meddelande
från en domstol om en lagakraftvunnen dom ska anteckna en i domen angiven
fastighetsägare som lagfartsinnehavare.

3.11.3. Undantag i ansökningstiden för lagfart eller inskrivning
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Vid förvärv genom exekutiv auktion börjar ansökningstiden för lagfart eller inskrivning då
köparen får köpebrevet från auktionsförrättaren. Betalning av överlåtelseskatt på förvärvet
bevakas då lagfart söks.
För egendom som förvärvas genom arv, testamente eller avvittring börjar ansökningstiden
för lagfart eller inskrivning med avvikelse från det ovan nämnda först då förvärvet
(arvskifte, avvittring, testamente) vunnit laga kraft. Om dödsboet endast har en arvinge
börjar ansökningstiden då bouppteckningstiden löper ut. Skatten ska dock vara betald
även om förvärvet inte vunnit laga kraft då lagfartsansökan anhängiggörs.
Om den som söker lagfart förvärvat fastigheten genom inlösning i en fastighetsförrättning
börjar lagfartstiden löpa då fastighetsförrättningen antecknas i registret.

3.12. Skatteförvaltningens utlåtande
Är vederlaget för den överlåtna egendomen annat än pengar eller en penningförmån, eller
om skatten på överlåtelsen beräknas på den överlåtna egendomens värde (överlåtelse av
fastighet som kapitalinvestering i ett bolag eller förvärv av en fastighet från ett bolag vid
utdelning av bolagets medel), ska sökanden i enlighet med 29 § 2 mom. lagen om
överlåtelseskatt förete ett utlåtande av Skatteförvaltningen angående vederlagets gängse
värde vid överlåtelsetidpunkten. En typisk penningförmån är att köparen förbinder sig att
överta ansvaret för köparens skuld eller betalning av en skuld som gäller fastigheten.
Härvid behövs inget utlåtande om en tillräcklig utredning om vederlagets (t.ex. noterade
aktiers) värde företetts för inskrivningsmyndigheten.
I bytessituationer används en annan fastighet som vederlag, dvs. det är fråga om annat
än pengar, så Skatteförvaltningens utlåtande behövs även om byteshandlingen anger de
bytta fastigheternas värde.
Inskrivningsmyndigheten ber inte om ifrågavarande Skatteförvaltningens utlåtande på
tjänstens vägnar, utan lagfartssökanden ska i enlighet med 29 § 2 mom. lagen om
överlåtelseskatt förete inskrivningsmyndigheten utlåtandet i samband att inskrivning söks.
Lagfartssökanden kan förete Skatteförvaltningens utlåtande även i övriga situationer än
de som avses i 29 § 2 mom. lagen om överlåtelseskatt. Enligt 29 § 3 mom. lagen om
överlåtelseskatt ger Skatteförvaltningen också annars utlåtanden om omständigheter som
påverkar skattens belopp. Utlåtandet kan behövas t.ex. då fördelningen av köpeskillingen
mellan fast och lös egendom är tolkningsbar eller om sytning använts som vederlag.
När det gäller överlåtelser vid generationsväxling på lantgårdar har
skattemyndigheten fäst inskrivningsmyndighetens uppmärksamhet vid att
proportionen mellan lös och fast egendom bör vara densamma såväl vid
överlåtelsebeskattning som vid jordbrukets inkomstbeskattning och beskattning av
överlåtelsevinst. Fördelningen, som kan vara förmånlig vid överlåtelsebeskattning,
kan leda till betydande inkomster och överlåtelsevinster i andra skatteslag. Ett
utlåtande kan behövas även av dessa skäl vid överlåtelser i samband med en
generationsväxling där även lös egendom överlåts.

Inskrivningshandbok

232

(348)
7.6.2017

Fastän inskrivningsmyndigheten i huvudsak inte ber om utlåtande av skattemyndigheten i
ett enskilt inskrivningsärende som är anhängigt, kan inskrivningsmyndigheten med stöd
av 29 § 3 mom. lagen om överlåtelseskatt be om ett utlåtande av skattemyndigheten i ett
ärende som gäller tolkningen av lagen om överlåtelseskatt.

3.13. Påförande av skatt
Beslut om fastställande av skatt fattas inte i samband med inskrivningsförfarandet.
Förvärvaren ska betala skatt på eget initiativ och förete en utredning om betalning av
skatten samt omständigheterna som påverkar skattens belopp då lagfart eller inskrivning
av en särskild rättighet söks.

3.13.1. Kompletteringsuppmaning
Inskrivningsmyndigheten är skyldig att ta emot en lagfarts- eller inskrivningsansökan även
då en utredning om betald skatt eller omständigheter som påverkar skattens belopp
saknas i ansökan. Inskrivningsmyndigheten ska dock bevaka att ett tillräckligt belopp
betalats i skatt. Om hela beloppet inte betalats då lagfart eller inskrivning söks uppmanas
sökanden att betala den resterande skatten.
Vid behov ges en i JB 6:5.2 åsyftad kompletteringsuppmaning som ska innehålla en kalkyl
som visar hur mycket skatt som ska betalas. Sökanden uppmanas förete en utredning om
betalning av skatten inklusive eventuella dröjsmålsförhöjningar inom en kort tidsfrist
(några veckor). Uppmaningen ska ges vid äventyr att ansökan kan avvisas om
uppmaningen inte iakttas. Om uppmaningen därefter inte iakttas, avvisas ansökan.

3.13.2. Förhandsavgörande
På grundval av 39 § lagen om överlåtelseskatt har sökanden rätt att söka
förhandsavgörande av skatteverket om skyldigheten att betala skatt samt om skattens
belopp. Förhandsavgörandet kan även ges då överlåtelsen redan skett och ärendet är
anhängigt hos inskrivningsmyndigheten. Kunden bör informeras om att
förhandsavgörandet är avgiftsbelagt. Att få ett förhandsavgörande kan ta relativt lång tid.

3.13.3. Minimibelopp
Enligt 27 § lagen om överlåtelseskatt ska ingen skatt betalas om skattens belopp
understiger 10 euro. Om två personer har köpt hälften var av en lägenhet behöver
ingendera betala skatt om skatten understiger 10 euro per person. Då en person ensam
har köpt två lägenheter och skatten på den sammanlagda köpeskillingen överstiger 10
euro och lagfart på lägenheterna söks samtidigt ska skatten betalas även om den
understiger 10 euro per lägenhet.
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3.14. Betalningssätt
Enligt 8 § skattestyrelsens beslut om betalning och anmälan av överlåtelseskatt
20.12.1996/1268 ska skatten betalas med en av skattestyrelsen fastställd
gireringsblankett, som fås från skattebyrån samt banker och på webbplatsen skatt.fi.
Skatten kan numera även betalas med hjälp av en betalningsautomat eller i en nätbank.
I betalningens meddelandefält ska man ange de identifierande uppgifter som nämns på
giroblanketten, dvs. personbeteckning, handlingens datering, köpeskillingens belopp samt
köparens/sökandens namn. Arkiveringskoden ska framgå av ett utskrivet eller sparat
betalningskvitto.
Skatteförvaltningens telefontjänst ger mer information om betalningen. I praktiken har man
också godkänt ett kontoutdrag som skrivits ut eller sparats på en hemdator.
Betalningssätten utvecklas och förändras kontinuerligt och stående anvisningar kan inte
ges.

3.15. Dröjsmålsförhöjning
3.15.1. Dröjsmålsförhöjning på grund av underlåtelse att söka lagfart
eller inskrivning
Enligt jordabalken är betalning av skatt ingen absolut förutsättning för att ansökan tas emot
och blir anhängig. Om ingen skatt eller ett otillräckligt belopp betalats uppmanas sökanden
att inom den i JB 6:5.2 angivna tidsfristen betala resterande belopp vid äventyr att ansökan
annars avvisas.
Underlåtelse att söka lagfart eller inskrivning har sanktionerats. Om lagfart eller inskrivning
inte sökts inom stadgad tid ska skatten höjas även om skatten betalas inom lagfartstiden.
Har lagfart eller inskrivning inte sökts inom stadgad tid, höjs överlåtelseskatten i enlighet
med 8 § lagen om överlåtelseskatt med 20 procent för varje påbörjad sexmånadersperiod
från den dag då lagfart eller inskrivning senast borde ha sökts. Förhöjningen är dock högst
100 procent. Vid beräkning av tidsfrister tillämpas lagen om beräknande av laga tid. Om
fastighetsköpet t.ex. skett 10.2 och sista dagen för att söka lagfart är lördag 10.8, utlöper
lagfartstiden 12.8. Dröjsmålsförhöjningen är 20 procent för tiden 13.8–12.2.
Då lagfart söks ska inskrivningsmyndigheten bevaka att dröjsmålsräntan betalas. Däremot
behöver
inskrivningsmyndigheten
inte
bevaka
betalningen
av
andra
dröjsmålskonsekvenser som beror på att betalningen av överlåtelseskatten försenas.
Underlåtelse
att
betala
skattebeloppet
enligt
inskrivningsmyndighetens
betalningsuppmaning medför att ansökan avvisas samt skyldighet att betala
dröjsmålsförhöjning om lagfartstiden har löpt ut. I kompletteringsuppmaningen finns skäl
att informera sökanden om den eventuella dröjsmålsförhöjning som avvisandet medför om
den utsatta dagen i kompletteringsuppmaningen ligger mycket nära dagen då den
stadgade tidsfristen för lagfart löper ut.
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3.15.2. Dröjsmålsförhöjning då flera fastigheter köps på samma
överlåtelsehandling
Om flera lägenheter eller outbrutna områden köps på samma överlåtelsehandling och
lagfart söks inom utsatt tid på vissa av överlåtelserna höjs skatten endast för den del som
motsvarar priset på de fastigheter för vilka lagfart inte sökts inom utsatt tid.
Överlåtelseskatten fastställs inte per överlåtelsehandling utan skatten ska betalas separat
på varje överlåtelse då lagfart söks. Inskrivningsmyndigheten kontrollerar att skattens
belopp är korrekt endast för den fastighet för vilken lagfart söks och sökanden ska förete
en utredning om vilken del av vederlaget som gäller den berörda fastigheten. Om en
utredning inte företes ska skatten betalas på hela överlåtelsepriset.

3.15.3. Ansvar för tidigare överlåtelser
Har en fastighet överlåtits flera gånger innan lagfart eller inskrivning söks, ska förvärvaren
betala skatt och dröjsmålsförhöjning också för tidigare överlåtelser som har skett under
den treårsperiod som närmast föregått ansökan (ändring i lagen om överlåtelseskatt som
trädde i kraft 1.1.2017). Har fastigheten sålts på exekutiv auktion, ska skatt dock inte
betalas för de tidigare överlåtelserna. Tiden som löper för en dröjsmålsförhöjning av
skatten på ett tidigare köp bryts av ett nytt köp. Skatt som ska betalas på tidigare
överlåtelser beräknas på köpeskillingen eller värdet av annat vederlag som antecknats i
överlåtelsehandlingen.
Om lagfartsansökan blivit anhängig före 2017, tillämpas ordalydelsen i den tidigare lagen,
enligt vilken ansvaret begränsades till överlåtelser som skett under den tioårsperiod som
närmast föregått ansökan.

3.16. Preskribering av skatt
3.16.1. Abstrakt / konkret skatteskuld
Ett skatteskuldförhållande kan upphöra då statens fordringsrätt preskriberas. Vid
preskribering skiljer man på abstrakt preskribering av en skatteskuld och konkret
preskribering av en skatteskuld. Ett abstrakt överlåtelseskatteskuldförhållande uppstår när
en skattepliktig överlåtelse sker och ett konkret skatteskuldförhållande när
skattemyndigheten fattar ett beslut om debitering av skatt.
Bestämmelser om debitering av överlåtelseskatt finns i 33 § lagen om överlåtelseskatt.
Enligt paragrafen kan skatt som inte har blivit betald debiteras senast inom tio år från
utgången av det år under vilket lagfart eller inskrivning senast borde ha sökts. 9 § lagen
om överlåtelseskatt begränsar ansvaret för skatten på ett mellanförvärv till de tio år som
närmast föregått ansökan. Av nämnda lagrum framgår när ett abstrakt
skatteskuldförhållande preskriberas. Preskriberingstiden för en konkret skatteskuld är fem
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år från utgången av det år då skatten fastställts eller debiterats (se 33 § lagen om
överlåtelseskatt och 20 § lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) för
vars del motiveringarna i RP 83/2006 rd s. 94 gällande preskribering av skatteskulder inte
är problemfria).

3.16.2. Preskribering av stämpelskatt
Innan jordabalken och lagen om överlåtelseskatt trädde i kraft uppbars stämpelskatt i
stället för överlåtelseskatt. Skyldigheten att betala stämpelskatt ansågs inte kunna bli
preskriberad. I nyare KHO-utslag har dock stämpelskatten ansetts bli preskriberad tio år
från utgången av det år under vilket lagfart eller inskrivning senast borde ha sökts, så
stämpelskatterna på överlåtelser som skett innan jordabalken trädde i kraft har till största
del redan preskriberats. Detta gäller stämpelskatt på köp av såväl fastigheter och
outbrutna områden som överföring av nyttjanderätter. Ett undantag kan vara förvärv
genom arv, avvittring eller testamente eftersom ansökningstiden för lagfart eller inskrivning
börjar först då arvskiftet, avvittringen eller testamentet vinner laga kraft. Om beräkning av
skatt vid sådana förvärv, se avsnitt 3.19.
Det finns inte anledning att undersöka eventuella preskriberingsavbrott eller debiteringar
av skattefordringar. Om preskribering liksom uträkning av skatteförhöjningar, se KHO
15.9.2000 liggare 2283, KHO 2002:44 och 45 och Mali - Laitinen - Mähönen:
Lainhuudatus, erityisen oikeuden kirjaaminen ja kiinnitys, 2002, avsnitt 83.2–83.4 samt
88.3–88.5.

3.17. Uppskov och debitering av skatt
Enligt 52 § lagen om överlåtelseskatt kan skatteverket av särskilda skäl bevilja uppskov
med betalning av skatt. Om uppskov beviljats torde lagfart kunna beviljas när lagfarts söks
under uppskovstiden även om skatten inte betalats. Om uppskovsbeslutet anger att
skatten ska betalas i flera poster ska de förfallna posterna vara betalda när lagfart söks.
Liksom uppskovsbeslutets konsekvenser är det också problematiskt att bedöma
betydelsen av skattedebiteringsbeslut som skattemyndigheten eventuellt fattat redan
innan lagfart söks, om ett debiteringsbeslut företes och skatten ändå inte betalats eller
uppburits. Man skulle kunna anse att 7 § lagen om överlåtelseskatt fortfarande hindrar
beviljande av lagfart. Å andra sidan kan man tänka sig att ärendet slutligen övergått till
skattemyndigheten för hantering i samband med beskattningsförfarandet och att inget
hinder för beviljande av lagfart föreligger. Också då återstår det att göra bedömningar om
en eventuell dröjsmålsförhöjning som ackumulerats efter debiteringsbeslutet. Vi har inte
kännedom om rättspraxis i frågan, men i dagsläget rekommenderas att lagfart beviljas om
dröjsmålsförhöjningar inte utgör ett ovan nämnt hinder.

3.18. Betalning av skatt utan grund och besvär
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Har den som söker lagfart eller inskrivning betalt skatt då skattskyldighet inte fanns eller
till ett för stort belopp kan denne hos skatteverket ansöka att skatten som har betalats utan
grund återbärs (40 § lagen om överlåtelseskatt). Ansökan för återbäring av
överlåtelseskatt kan fås från skatteverket eller via Internet. För att underlätta skatteverkets
arbete och hjälpa kunden är det på sin plats att ge kunden upplysningar om eller en kalkyl
över det belopp som inskrivningsmyndigheten anser vara en korrekt skatt i det aktuella
ärendet.
Besvär över skatteverkets beslut om återbäringsansökan kan anföras i
förvaltningsdomstolen och vidare i högsta förvaltningsdomstolen. Däremot fattar
inskrivningsmyndigheten inte något beskattningsbeslut över vilket besvär kan
anföras.
Ändring i skatteverkets beslut gällande skattebetalningsskyldighet eller skattens belopp
(beslut om återbäringsansökan, beslut på begäran av ombud och debiteringsbeslut) söks
genom besvär hos länsrätten inom 30 dagar.
Skattemyndigheten rättar på eget initiativ sitt beslut med anledning av besvär om den
konstaterar att beslutet är felaktigt till nackdel för den skattskyldige eller den som ansvarar
för skatten. Om beslutet rättas enligt de framställda yrkandet, förfaller besvären.
Närmare om skatteåterbäring och besvärsförfarandet, se Puronen, 2007, s. 237 f.
Särskilda bestämmelser om återbetalning av skatt på grund av temporär skattefrihet vid
strukturarrangemang i kommuner och inom utbildning finns för överlåtelser mellan
1.1.2007 och 31.12.2012 (171/2007).

3.19. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
I handboken som föregick detta verk, Mali - Laitinen - Mähönen: Lainhuudatus, erityisen
oikeuden kirjaaminen ja kiinnitys, 2002, fanns en detaljerad redogörelse för
övergångsbestämmelserna. Om skatter på överlåtelser (stämpelskatter) innan
jordabalken och lagen om överlåtelseskatt trädde i kraft inte betalats har de till största del
redan preskriberats, så införandet och övergångsbestämmelserna behandlas inte i detalj
här. Undantag kan vara förvärv genom arv, avvittring eller testamente, se avsnitt 3.16.2.
Skattesatsen är 4 procent även om en boandel har överlåtits under den gamla lagens tid
(då skattesatsen var 4–6 procent beroende på köpeskillingen), men i dessa fall kan den
också vara lägre på grund av släktrabatten i den gamla lagen, dvs. hälften av den normala
skattesatsen. Skattesatsen kan således vara 2 procent om priset var under 70 000 mark,
2,5 procent om priset var 70 000–200 000 mark och 3 procent om priset var över 200 000
mark. En eventuell dröjsmålsförhöjning kan dock höja procenten.
Enligt 17 § lagen om stämpelskatt skulle en överlåtelsehandling mellan föräldrar och barn,
fosterbarn och hittebarn eller syskon stämplas till hälften av skatten. Om fastigheten
överlåtits till en nämnd person och en ytterligare person gemensamt och dessa inte var
gifta skulle full stämpelskatt betalas på den sistnämndes del av köpeskillingen.
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4. INSKRIVNING AV SÄRSKILDA RÄTTIGHETER

4.1. Allmänt
Förutsättningar för inskrivning
Vilka särskilda rättigheter som ska inskrivas i lagfarts- och inteckningsregistret uppräknas
i 14 kap. 1–5 § jordabalken. Det har inte ansetts ändamålsenligt att i lagfarts- och
inteckningsregistret inskriva samtliga rättigheter avseende fastigheter eller
omständigheter som påverkar ägarens förfoganderätt, vilka i sig kan vara betydande, t.ex.
sådana som framgår ur något annat register.
Avtal som ska inskrivas kan vara standardavtal, som de arrendeavtal för bostadsområden
som kommuner mestadels använder, eller uppgjorda av lekmän, varvid det kan vara
mycket svårt att tolka avtalet. Avtalsvillkoren kan också vara mångahanda, varierande och
flera till antalet, och inskrivningsmyndigheten måste sätta sig in i avtalet i sin helhet.
Utgångspunkten vid tolkning av avtalen är avtalsfrihet, varvid det som inskrivs kan vara
en rättighet med ett tveksamt värde, även om rättigheten i sig är inskrivningsbar. Ett
kontrollsystem motsvarande systemet med köpvittnen finns inte. I detta kapitel beskrivs
ett flertal i sig exceptionella men i praktiken förekommande avtalsvillkor som orsakar
mycket huvudbry för den som ska avgöra ärendet.
Den inskrivna rättigheten ska vid andra beståndsdelsinskrivningar än de som avses i JB
14:5 grundas på avtal eller någon annan rättshandling, som testamente.
Vid särskilda rättigheter är det i allmänhet fråga om rätt att på något sätt använda en
fastighet som ägs av någon annan. En rätt som påminner om en särskild rättighet kan
också inskrivas som en rådighetsbegränsning, om den hör till rättigheterna som anges i
JB 12:5.
Innan den nuvarande jordabalken trädde i kraft kallades särskilda rättigheter för
beståndsinteckningar. Enligt gällande lag avses med inteckning bara inskrivning av
panträtt, dvs. fastighetsinteckning enligt JB 16 kap. och anläggningsinteckning enligt JB
19 kap. Då de särskilda rättigheterna (inte ens till namnet längre) är inteckningar, behöver
man inte beakta dem vid prövning av förutsättningar för gemensam inteckning enligt JB
16:2.
Inskrivning av särskilda rättigheter är i allmänhet frivillig. Genom inskrivning av en särskild
rättighet tryggar innehavaren att rättigheten består i förhållande till såväl senare ägare av
fastigheten och innehavare av andra särskilda rättigheter, t.ex. fastighetsägarens
borgenärer. Att en inskriven/oinskriven särskild rättighet är bindande är inte lätt att inse i
alla situationer, men här påpekas endast att även en oinskriven rättighet binder
fastighetsköparen om denne vid köpet kände till rättigheten (JB 3:8). En i JB 14:1 åsyftad
särskild rättighet som upplåts i fastigheten innan köpet kan enligt JB 3:7 få ett bättre skydd
mot den nya ägaren trots att den inte är inskriven.
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Endast inskrivning av i 14:2 avsedda arrende- och nyttjanderätter är obligatorisk.
Inskrivningsskyldigheten gäller då både upplåtelse och överföring.

4.2. Särskilda rättigheter som inte är inskrivningsbara
Då en särskild rättighet är bestående, dvs. inte tidsbestämd eller gäller tills vidare, eller
om den gäller till förmån för någon fastighet eller ett område eller upplåtits i en
fastighetsförrättning eller genom ett myndighetsbeslut, kan den inte inskrivas som en
särskild rättighet i lagfarts- och inteckningsregistret. En rätt som upplåtits till förmån för en
fastighet eller ett område kallas servitut (154 § 1 mom. fastighetsbildningslagen) och
upplåts i en fastighetsförrättning och antecknas i fastighetsregistret. Servitut är i allmänhet
avsedda att vara bestående. Fastighetens servitutsrätt kan således inte inskrivas som en
särskild rättighet, inte ens då den grundar sig på avtal. Exempelvis en rätt till förmån för
fastighet att använda en väg som går genom en annan fastighet kan inte inskrivas i
lagfarts- och inteckningsregistret. Däremot kan en rätt att använda fastigheten på
motsvarande sätt och som upplåts till en person eller sammanslutning inskrivas. En sådan
nyttjanderätt kan t.ex. bestå av att fastighetsägaren skriftligen ger grannfrun rätt att
använda en brunn eller bastu på fastigheten under en bestämd tid eller tills vidare. En
annan sak är att det kanske inte känns meningsfullt att söka inskrivning på grund av
rättens ringa värde.
Då bestämmelser om inskrivning av en särskild rättighet eller begränsning i lagfarts- och
inteckningsregistret finns i andra lagar än jordabalken görs inskrivningen oberoende av de
allmänna förutsättningarna. Exempelvis kan en i 3 kap. 6 § vattenlagen åsyftad
nyttjanderätt till vattenkraft inskrivas även om den upplåtits bestående.
Gränsdragningen mellan rättigheter som är och inte är inskrivningsbara kan vara svår i
enskilda fall. Även om man t.ex. inte kan inskriva att den sökande äger en byggnad som
finns på någon annans fastighet (se Kartio: Puolisoiden asuinrakennuksen omistus
esineoikeuden ongelmana i verket Maaliskuun 25 päivän rahasta 100 vuotta, 2007, s. 92),
kan sökandens rätt att hålla en byggnad eller anläggning på annans mark inskrivas. En
anläggningsbeteckning ska förstås inte tilldelas en sådan rätt. Om objektet är lösöre, dvs.
inte en beståndsdel eller ett tillbehör i fastigheten gäller rätten inte fastigheten och är inte
heller inskrivningsbar.
Ytterligare exempel på rätter som inte kan inskrivas i lagfarts- och inskrivningsregistret
som särskilda rättigheter:
-

negativ nyttjanderätt, dvs. att fastighetsägaren förbinder sig att inte använda
fastigheten på ett visst sätt, t.ex. inte avverka skog eller använda byggrätt,

-

intecknings- eller pantsättningsförbud eller en förbindelse som kredittagaren
ger en borgenär att inte pantsätta sin egendom till andra borgenärer,

-

rätt att föra bort en byggnad som finns på fastigheten,
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-

ägarens rätt att vid skuldsanering behålla en byggnad på fastigheten inklusive
omgivande tomt när det förordnats att den övriga delen av fastigheten ska
säljas.

4.3. Inskrivningsförfarande
4.3.1. Sökande
Inskrivning av en särskild rättighet får sökas av rättsinnehavaren eller fastighetsägaren
(JB 14:9). Det är i allmänhet inte nödvändigt att höra den andra avtalsparten. Om
fastighetsägarens samtycke, särskilt om det gäller en ny ägare, se avsnitt 4.5.2, och om
inskrivning av avtal om besittningsdelning, se avsnitt 4.19.4, och om hörande enligt JB
14:4, se avsnitt 4.20.3.

4.3.2. Handlingar
Vid inskrivningsansökan ska ett avtal eller annat dokument (arrendeavtal, köpebrev,
gåvobrev e.dyl.) gällande upplåtelsen eller överföringen av rättigheten företes i original.
När inskrivning av en överföring av en särskild rättighet söks behöver upplåtelseavtalet i
original inte företes om det redan har inlämnats i original då den särskilda rättigheten
inskrevs. Om den särskilda rättigheten inte har inskrivits tidigare ska upplåtelseavtalet
företes i original tillsammans med originalet av överföringsavtalet.
Enligt JB 4:4.2 ska ett avtal om överlåtelse av nyttjanderätt upprättas skriftligt och av det
ska framgå samma uppgifter som enligt JB 2:1.2 ska framgå av en fastighets köpebrev,
om överföringen av rättigheten ska inskrivas. Bestämmelsen är inte en egentlig
formbestämmelse utan endast riktgivande, se avsnitt 4.14.1. Inskrivning förutsätter dock
att en skriftlig överlåtelsehandling finns och således kan en inskrivning inte ske om
sökanden företer t.ex. endast ett styrelseprotokoll när avtalsparterna är bolag.
Avsaknad av eller brister i handlingar behandlas i avsnitt 4.25.2.3 nedan.

4.3.3. Ansökan
Ansökan ska i allmänhet vara skriftlig när inskrivning av en särskild rättighet söks.
Sökanden får förete ansökan också muntligt om ärendet klart framgår av handlingarna.
En sådan situation föreligger främst vid inskrivning av upplåtelse eller överföring av en
arrenderätt när inskrivningen kan jämföras med ett enkelt lagfartsärende.
Enligt JB 6:1 ska följande framgå av ansökan:
1) fastighet eller annat inskrivningsobjekt
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2) sökt inskrivning och vid behov motivering
3) sökandens namn och hemort samt personbeteckning, företags- och
organisationsnummer eller motsvarande beteckning
4) sökandens, dennes laglige företrädares eller ombuds telefonnummer och
postadress samt
5) sökandens eller dennes ombuds underskrift
Angående lägenheten som är inskrivningsobjekt ska fastighetsbeteckningen eller
lägenhetens namn, registernummer samt by och kommun uppges. Vad gäller tomter ska
tomtens nummer, kvarter, stadsdel och stad framgå. Avseende outbrutna och arrenderade
områden används en beteckning för outbrutet område eller en anläggningsbeteckning om
sådana finns. Vid behov måste ett outbrutet eller arrenderat område individualiseras med
hjälp av fastigheten av vilken det outbrutna området upplåtits eller som arrenderätten
avser. Behövliga uppgifter om avtalstyp, rättighetens giltighetstid och rättsinnehavaren
antecknas i registret för individualisering av rättigheten. Den inskrivna rättighetens innehåll
framgår mer detaljerat av upplåtelsehandlingen.
Om sökandens förvärv t.ex. är svårutrett har inskrivningsmyndigheten rätt att kräva att
sökanden i sin ansökan motiverar varför denne anser sig ha rätt till inskrivning.
Enligt 6 § InskrRegF antecknas följande i fråga om en ansökan som gäller inskrivning av
en särskild rättighet:
1) innehavaren av den särskilda rättigheten
2) arten av rättigheten eller avtalet och dess huvudsakliga innehåll samt
inskrivningens giltighetstid
3) datum för avtalet eller annan upplåtelsehandling
4) objekt
5) företräde.
Den särskilda rättigheten tilldelas en anläggningsbeteckning när inskrivning söks, om
rättigheten kan utgöra inteckningsobjekt.
Eftersom inskrivningstyperna är ganska varierande måste 6 § i förordningen tillämpas
flexibelt. En utredning om avtalets huvudsakliga innehåll behöver inte införas i registret vid
nya inskrivningar. Exempelvis vid inskrivning av en arrenderätt till en hel tomt eller annan
fastighet räcker det att uppge arrenderättsavtalet och när avtalet upprättades.
I en inskriven arrenderätt anges också fastighetsägaren som slutit avtalet som
arrendegivare. Om fastigheten senare byter ägare kan en anteckning om den nya ägaren
göras, men då finns anledning att försäkra sig om att anteckningen stämmer, dvs. att den
nya ägaren har lagfart på fastigheten.
Vid inskrivningsförfarandet iakttas de allmänna förfarandebestämmelserna i II avdelningen
jordabalken. Tillämpliga blir bestämmelserna om ansökan och anhängiggörande,
förfarande för komplettering och hörande samt avgörande och expedition.

4.4. Inskrivningsobjekt
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4.4.1. Allmänt
Enligt JB 14:6 kan inskrivningen avse:
1) en fastighet eller fastigheters samfällda område som har införts i
fastighetsregistret,
2) ett outbrutet område på vilket lagfart har meddelats, eller
3) en sådan i JB 14:2 angiven nyttjanderätt som har inskrivits.
Även om den särskilda rättigheten gäller ett visst område på fastigheten, som en
byggnadsplats som inte bildats till en självständig fastighet, utgör hela fastigheten
inskrivningsobjekt. När uppgifter registreras finns anledning att i punkterna Arrenderätt,
förklaring och Avgörande, förklaring ange att arrendeområdet endast utgör en del av
fastigheten, t.ex. "750 m2 av lägenheten".
Objekt vid inskrivning av en särskild rättighet kan också utgöras av en fastighet som inte
omfattas av lagfartsskyldighet, t.ex. ett allmänt område eller statens skogsmark, vilka
enligt 2 § fastighetsregisterlagen är fastigheter. I dessa liksom fastigheters samfällda
område – som enligt lagen om fastighetsregister är en annan registerenhet och inte en
fastighet – kan t.ex. en arrenderätt inskrivas. Om utredning av upplåtarens äganderätt i
samband med detta, se avsnitt 6.15.5.

4.4.2. Kvotdel
Enligt JB 14:6 kan en kvotdel av en fastighet (t.ex. 1/2) inte vara objekt för inskrivning av
en särskild rättighet eftersom kvotdelen endast anger samägarens andel av fastigheten.
Kvotdelen ger inte möjlighet att individualisera samägarnas områdesvisa delar av
fastigheten (se Jokela - Kartio - Ojanen, 2004, s. 367).

4.4.3. Delägare som nyttjanderättsinnehavare
Enligt JB 14:1 kan man inskriva en legorätt eller annan nyttjanderätt eller sytning,
skogsavverknings- eller lösgörningsrätt som grundar sig på avtal eller andra
rättshandlingar och som gäller en fastighet i någon annans ägo. Problem har ansetts
föreligga om den avtalade rättsinnehavaren är en av fastighetens delägare. Exempelvis
kan delägare som äger fastigheten i bråkdelar ha upprättat ett avtal där hela eller en del
av lägenheten arrenderas ut till en av delägarna. Rättigheten avser då delvis en annans
och delvis arrenderaregivarens egen fastighet. Det står klart att enbart de andra ägarnas
andel inte kan antecknas som objekt eftersom en kvotdel av en fastighet inte kan utgöra
ett objekt för en särskild rättighet. Det har ansetts tolkningsbart, åtminstone innan nedan
beskrivna utslag i högsta domstolen, om inskrivningen kan avse hela fastigheten (om
problemen, se Laitinen: KKO:2005:13 - oikeustapauskommentti, Defensor Legis Nr
2/2005 s. 399–402).
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För tydlighetens skull bör det sägas att det inte är fråga om ovan nämnda situation då en
dödsbodelägare arrenderar ut en del av dödsboets lägenhet eller då en bolagsman i ett
öppet bolag eller kommanditbolag arrenderar ett område av bolaget eller en ägare av en
delägarfastighet i ett samfällt område arrenderar en del av ett samfällt område eftersom
dödsbodelägaren innan skiftet förrättats inte äger någon andel av dödsboets fastighet och
en bolagsman och bolaget är olika ting och andelen i det samfällda området tillhör
fastigheten och inte fastighetsägaren direkt.
Högsta domstolen har i sitt utslag KKO 2005:13 godkänt en delägares inskrivningsyrkande
i en situation där en person med lagfart på en fjärdedel av fastigheten arrenderat ut hela
fastigheten till en av delägarna. Även om motiveringarna till avgörandet är bristfälliga och
oklara har man därefter i inskrivningspraxisen godkänt inskrivning av motsvarande avtal
där en delägare arrenderar ut hela eller en del av fastigheten. Detta trots att delägarna har
en i JB 14:3 stadgad möjlighet att reglera sina förhållanden genom ett avtal om
besittningsdelning. Efter högsta domstolens utslag har delägarna således tillgång till båda
sätten att reglera sina inbördes förhållanden.
Arrendeavtal mellan delägare är vanliga vid åkerarrenden på grund av EU-stöden. Likaså
förekommer ofta fall där en delägare (A) tillsammans med någon som inte är delägare (X)
av andra delägare (B och C) arrenderar ett område av lägenheten där makarna A och X
avser att bygga ett bostadshus. Arrenderätten inskrivs som normalt och tilldelas en
anläggningsbeteckning om förutsättningarna i övrigt uppfylls. Den byggnad som uppförs
på arrendeområdet blir i sådana fall en beståndsdel av arrendeområdet, dvs. av
anläggningen.
Det står klart att den som ensam äger en fastighet inte kan upplåta en nyttjanderätt eller
någon annan i JB 14:1–4 angiven särskild rättighet åt sig själv. Man har dock behövt
avgöra situationer där fastighetsägare A upprättat ett arrendeavtal där området förutom
av honom själv arrenderas av B och C. För deras del är det fråga om ett arrendeavtal som
gäller en fastighet i någon annans ägo, så åtminstone de måste ges möjlighet att få sin
rätt inskriven. Om arrenderätten uppfyller förutsättningarna för att få en
anläggningsbeteckning och en byggnad som ägs arrendetagarna uppförs på området
torde det bästa vara – även med tanke på klarhet i beståndsdelsfrågorna – att
arrenderätten inskrivs som en helhet, varvid A, B och C antecknas som innehavare av
arrenderätten med en tredjedel var om ingen annan fördelning framgår av arrendeavtalet.
Efter ett delägaravtal kan beståndsdelsfrågorna i vissa fall bli mycket problematiska.

4.4.4. Nyttjanderätt som objekt
Om en innehavare av en nyttjanderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet
vederbörligen skrivit in sin egen rätt kan också andra särskilda rättigheter inskrivas i en
sådan nyttjanderätt. Även rådighetsbegränsningar kan inskrivas i sådana nyttjanderätter
trots att bestämmelser om detta saknas i jordabalken. Rådighetsbegränsningar kan också
inskrivas i en kvotdel av nyttjanderätten.
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4.4.5. Registrering av korrekt fastighet
Om fastigheten har fel registernummer i upplåtelsehandlingen eller om det har vidtagits
fastighetsbildningsåtgärder utan att objektet för den särskilda rättigheten utretts efter
upplåtelsen av rättigheten kan upplåtelsehandlingen behöva rättas. Inskrivningen kan av
nämnda orsaker avse helt fel fastighet eller objektet kan också utgöras av sådana
lägenheter vilka den särskilda rättigheten i verkligheten inte gäller, arrendeområdet finns
t.ex. inte på styckningslägenhetens område. I registret finns fortfarande många, särskilt
innan år 1997, fastställda särskilda rättigheter (beståndsinteckningar), efter vilkas
fastställande objektets registernummer ändrats, men då inte registrerats på rätt fastighet,
vilket numera sker på basis av 290a § lagen om fastighetsbildning. Om exempelvis
objektet för arrenderätten i ovan nämnda fall avförs från fastigheten när det står klart att
arrendeområdet inte finns på den aktuella fastighetens område, kan avförandet inte
försvaga någons ställning.
Med samtycke av innehavarna av arrenderätt och anläggningsinteckningar kan avförandet
alltid göras, men från fall till fall måste man pröva vilken annan utredning om registreringen
av korrekt fastighet som krävs.
I praktiken är den tillförlitligaste informationskällan om vilken fastighet arrenderätten avser
ofta kommunens fastighetsingenjör eller lantmäterimyndigheten. Också arrendegivaren
kan ha tillförlitliga uppgifter om detta.
Om inskrivningen gjorts på helt fel registernummer måste man kanske begära samtycke
av t.ex. innehavare av inteckningar i det rätta objektet till vilken anteckningen ska
överföras. Rättelsen av en felaktig anteckning torde i detta fall inte försvaga
arrenderättsinnehavarens och anläggningsinteckningsinnehavarnas ställning.
Felet kan rättas som ett i JB 8 kap. åsyftat rättelseärende.

4.4.6. Försäljning av ett outbrutet område av objektet
Om det vid ansökan om inskrivning av en särskild rättighet upptäcks att det av den
fastighet som utgör objekt sålts ett outbrutet område på vilket lagfart meddelats, antecknas
fastigheten exklusive det outbrutna området som objekt. Ett outbrutet område med lagfart
kan endast bli objekt om ägaren av området ger sitt samtycke. Om lagfart inte sökts på
det outbrutna området kan det utelämnas som objekt på framställan av den som söker
inskrivning av den särskilda rättigheten. Man kan be sökanden att komplettera ansökan
så att det som objekt onödiga outbrutna området "subtraheras". Vid behov ska en
beteckning för outbrutet område skaffas.
Även om en särskild rättighet inskrivits i stomfastigheten och det outbrutna området då
inte utelämnats som objekt åtgärdas saken i allmänhet vid en fastighetsförrättning, om
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man där konstaterar att den berörda arrenderätten eller någon annan särskild rättighet
belastar en styckningsfastighet som bildats av det outbrutna området.
Fastighetsingenjören ska med stöd av 290a § fastighetsbildningslagen anmäla saken till
inskrivningsmyndigheten.

4.5. Samtycke
4.5.1. Ägarens samtycke
För inskrivning av en särskild rättighet krävs i allmänhet inte att fastighetsägaren ger sitt
samtycke eller hörs. En fastighetsägare som upplåtit en rätt att nyttja fastigheten eller ta
skog eller marksubstanser har inte rätt att förbjuda en inskrivning som tryggar den
upplåtna rättens beständighet. Likaså behöver rättsinnehavaren inte höras om
fastighetsägaren söker inskrivning. Ägarens samtycke behövs dock när en i JB 14:4 §
åsyftad inskrivning söks.
Om rättighetens upplåtare, som fortfarande äger fastigheten då inskrivning av den
särskilda rättigheten söks, inte har lagfart på fastigheten ska inskrivningsansökan lämnas
vilande tills upplåtaren har beviljats lagfart.
Samtycken av panträttsinnehavare behandlas nedan vid respektive typ av särskild
rättighet.

4.5.2. En ny ägares samtycke
Om rättighetens upplåtare överlåter fastigheten vidare och förvärvaren söker lagfart innan
inskrivning av den särskilda rättigheten sökts behövs i allmänhet förvärvarens samtycke
(JB 14:12/7). Detta är också ett skäl varför man ska kontrollera om rättighetens upplåtare
har lagfart på fastigheten. Enligt JB 14:12/7 måste inskrivningsansökan avslås om någon
annan än rättighetens upplåtare med stöd av en överlåtelse – köp, gåva, byte eller annan
överlåtelse (JB 1:1) – sökt lagfart på fastigheten innan inskrivning sökts och inte ger sitt
samtycke till inskrivning av rättigheten. Samtycket kan ersättas av ett domstolsbeslut om
att den särskilda rättigheten fått företräde eller en utredning om att förvärvaren kände till
rättigheten vid köpslutet (JB 3:7 och 8). Den sistnämnda omständigheten kan framgå t.ex.
av ett köpebrev i vilket köparens medvetenhet om den särskilda rättighet som är
inskrivningsobjekt anges. Om företräde i ovan nämnda situationer, se även JB 13:3.3.
Vad gäller arrenderätt ska man beakta 12 § i jordlegolagen (JLL), enligt vilken en legorätt
binder senare förvärvare av fastigheten och övriga konkurrerande rättsinnehavare, om
legotagaren har fått fastigheten i sin besittning före överlåtelsen eller upplåtelsen av rätten.
Vid behov kan fastighetens nya ägare höras om huruvida denne samtycker till
inskrivningen eller medger att arrendetagaren tagit det i sin besittning innan
fastighetsköpet. Vid en tvist måste inskrivningsmyndigheten kanske anvisa den som har
bevisbördan för att avtalet är bindande att inom en viss tidsfrist föra ärendet till prövning i
rättegång såsom föreskrivs i JB 6:6. Om den nya ägaren förvärvat fastigheten genom arv,
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testamente eller avvittring har denne inte möjlighet att hindra inskrivning av den särskilda
rättigheten även om arrendetagaren tagit området i sin besittning innan den nya ägaren
förvärvade fastigheten.
Om området sålts vid auktion binder arrenderätten köparen endast om försäljningen skett
på sådana villkor (se 5 kap. 58 och 59 § utsökningsbalken).
Även om arrendeområdet inte har tagits i besittning före köpet och köparen sökt lagfart
innan ansökan om inskrivning av arrenderätten kan arrendeavtalet dock bli bestående
under de förutsättningar som nämns i JLL 12 § 2 mom. Det är fråga om så ovanliga
situationer att det inte finns anledning att behandla dem närmare här.
Om nyttjanderätten har överlåtits innan den nya jordabalkens ikraftträdande 1.1.1997 kan
man behöva tillämpa bestämmelser i den gamla lagen vad gäller rättighetens beständighet
(4–5 § lagen om införande av jordabalken och förordningen om inteckning i fast egendom
32/1868, skyddet för innehavaren av en jordlegorätt tryggades även då av en i JLL 12 §
åsyftad besittning av legoområdet).

4.6. Giltighetstid
4.6.1. Typiska giltighetstider
Inskrivningen fastställs att gälla tills utgången av en avtalad tid eller särskilt stadgad
maximitid. Exempelvis kan en i JLL 5 kap. åsyftad jordlegorätt även gälla tills vidare och
också inskrivningen kan då gälla tills vidare.
En nyttjanderätt som inte regleras av lag (t.ex. en som är jämförbar med en arrenderätt
men inte omfattas av JLL) får inte vara osedvanligt lång (åtminstone inte över 100 år), men
kan dock fastställas att gälla tills vidare. I sista hand torde man behöva avslå ansökan om
en överlång tid inte korrigeras.
Bestämmelser om arrendeförhållandenas minimi- och maximitider finns i JLL, och dessa
behandlas nedan vid de olika arrendetyperna. Om över- eller underskridande av den tid
som är tillåten enligt lag, se särskilt avsnitt 109. Maximitiden är i allmänhet 100 år, endast
arrendetiden för begravningsplatser kan överstiga den. Enligt begravningslagen är
maximitiden 200 år.

4.6.2. Fortlöpande efter en bestämd tid
Arrendetiden kan även ha avtalats att löpa en bestämd tid och därefter fortlöpa en viss tid,
t.ex. ett år i sänder, om avtalet inte sägs upp. Då finns ingen bestämd slutdag för
arrendetiden. Så länge som arrendeförhållandet löper med stöd av det ursprungliga
arrendeavtalet anses det som samma arrenderätt. I ett sådant fall får en slutdag för
arrenderätten inte lagras. Ett arrendeavtal på ovan beskrivna tid anses vara tidsbestämt i
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sin helhet och omfattas av inskrivningsskyldighet samt duger för anläggningsinteckning.
Det ankommer på kreditgivaren att överväga vilket värde arrendeavtalet har och hur
mycket kredit som det är värt att ge mot inteckningssäkerheten. En kort arrendetid hindrar
inte heller tilldelning av en anläggningsbeteckning, men värdet på inteckningssäkerheten
kan då vara ringa. Å andra sidan utgörs säkerhetens värde typiskt av värdet på
byggnaderna som arrendetagaren äger.
Om det i arrendeavtalet intagits ett villkor som säger att avtalet löper tills vidare efter
utgången av den ursprungligt bestämda tiden ska registeranteckningen ange att
arrenderätten endast kan utgöra objekt för en inteckning eller annan inskrivning fram till
utgången av den bestämda tiden.

4.6.3. Livstid
Nyttjanderätten kan också fastställas att gälla under innehavarens livstid. Ett sådant avtal
kan inskrivas, men en anläggningsbeteckning kan knappast tilldelas. Det vore minst sagt
egendomligt att försöka fastställa en löptid, om man skulle anse avtalet kan överföras, se
Havansi: Kiinteistöpanttioikeus uuden maakaaren mukaan, 1996, s. 188, Jokela - Kartio Ojanen, 2004, s. 346.

4.6.4. Giltighetstiden börjar först i framtiden
Ibland söks inskrivning då giltighetstiden enligt avtalet ännu inte börjat löpa, vilket t.o.m.
kan dröja flera år. I praktiken förekommer sådana avtal såväl om arrende som andra
nyttjanderätter, t.ex. jakträtt. Avtalet är i sig möjligt och bindande för parterna. Även ett
fastighetsköp kan slutas villkorligt så att äganderätten utan annan orsak övergår först vid
en senare tidpunkt.
I inskrivningspraxisen har sådana ansökningar lämnats vilande tills giltighetstiden börjar.
En i JB 2:2 åsyftad vilandeförklaring i upp till fem år lämpar sig inte för särskilda rättigheter
eftersom hänvisningsbestämmelsen i JB 4:4 inte hänvisar till JB 2:2. En
anläggningsbeteckning kan tilldelas om förutsättningarna för detta annars uppfylls, t.ex.
att det enligt avtalet (i framtiden) får uppföras byggnader tillhörande arrendetagaren på
området. Med beaktande av JB 2:14.2 kan inteckningar i anläggningen fastställas med
samtycke av arrendegivaren. Risken avseende avtalets osäkerhet bärs av kreditgivaren.
I inskrivningspraxisen har man ansett att en begränsad nyttjanderätt även kan inskrivas
slutligt om giltighetstiden avtalats börja inom en nära framtid, t.ex. en grustagsrätt följande
sommar.
Inskrivningsmyndigheten måste i sitt system följa upp vid vilken tid avtalet träder i kraft.

4.7. Förmåner som inskrivs
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Enligt JB 14:1 kan som särskilda rättigheter inskrivas:
-

-

legorätt (arrende eller uthyrning av lägenhet, uthyrning i andra hand) eller
annan nyttjanderätt (t.ex. vederlagsfri nyttjanderätt jämförbar med arrenderätt
eller en mer begränsad rätt att nyttja fastigheten, som rätt att jaga eller fiska)
sytning (boenderätt eller boenderätt + prestationer)
skogsavverkningsrätt
lösgörningsrätter (rätt till marktäkt eller rätt att ta gruvmineraler e.dyl., men inte
t.ex. lösgörningsrätt för anläggning eller byggnad).

Dessutom kan inskrivas:
-

ett i JB 14:3 åsyftat avtal om delning av fastighetens besittning
en i JB 14:4.1.1. åsyftad rätt till äganderätts- eller återtagningsförbehåll
gällande byggnad eller anläggning
en i JB 14:4.1.2 åsyftad överlåtelse av föremål till innehavaren av en
nyttjanderätt som upplåtits i fastigheten i förening med nyttjanderätten
ett i JB 14:5 åsyftat meddelande av fastighetsägare om att en befintlig maskin
eller anläggning som han äger tillhör eller inte tillhör fastigheten.

Inskrivningar som åsyftas i JB 14:4 och 5 är endast möjliga för föremål som används i
näringsverksamhet.

4.8. Arrenderätt och annan nyttjanderätt
4.8.1. Arrende
Arrenderätt utgör i praktiken den mest betydande gruppen bland de särskilda rättigheter
som ska inskrivas. Bestämmelser om jordlega finns i jordlegolagen (JLL). Med jordlega
avses avtal om att en fastighet eller ett område mot bestämd avgift upplåts på arrende för
viss tid eller tills vidare till någon annan. Arrendeavgiften kan betalas en gång eller
återkommande.
Om ingen avgift avtalats är det fråga om en nyttjanderätt. För att kunna skriva in ett
arrendeavtal ska det upprättas skriftligt och undertecknas av avtalsparterna.
Arrenderätten kan avse marken eller ett vattenområde eller byggnader som
fastighetsägaren äger på arrendeområdet. Arrendeområdet kan utgöras av hela
fastigheten eller ett avgränsat område.
Jordlegolagen innehåller i viss mån avvikande bestämmelser om arrende för olika
ändamål. Arrendetyperna är tomtlega, annan lega än bostadsområde, lega av byggd
bruksenhet samt jord för lantbruk eller annan jordlega.
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4.8.2. Uthyrning av lägenhet
Om arrendeavtalet i huvudsak gäller en byggnad som tillhör fastighetsägaren eller en del
av en sådan byggnad är det fråga om hyra av lägenhet och på avtalet tillämpas lagen om
uthyrning av bostadslägenhet eller lagen om uthyrning av affärslokal, även om man i
anslutning till detta arrenderar ett markområde. Enligt 1 § i bägge lagarna kan genom
hyresavtalet också ett markområde upplåtas för att användas i samband med lägenheten.
Byggnaderna på marken ägs då av fastighetsägaren, inte av hyresgästen.
En sådan hyresrätt kan inskrivas som en särskild rättighet, men en anläggningsbeteckning
tilldelas inte.

4.8.3. Vederlagsfria nyttjanderätter
Särskilt nära anhöriga ingår ofta avtal genom vilka t.ex. föräldrarna utan avgift ger ett barn
tillgång till ett strandskifte för en sommarstuga. I avtalshandlingen benämns avtalet ofta
arrendeavtal, men det är inte fråga om ett jordlegoavtal som omfattas av JLL utan ett
nyttjanderättsavtal eftersom inget avtalats om betalning av arrendeavgift. Nyttjanderätten
kan inskrivas och också omfattas av inskrivningsskyldighet, om den i likhet med
arrendeavtal ger rätt till besittning av området och uppfyller kraven i JB 14:2 om
tidsbestämdhet samt överförings- och byggrätt. En inskrivningsbar nyttjanderätt kan också
grunda sig på ett köpe- eller gåvobrev där säljaren eller givaren förbehållit sig nyttjandeeller besittningsrätt till fastigheten, vilken också kan vara på livstid. Om tilldelning av
anläggningsbeteckning då förbehållet gjorts på livstid, se avsnitt 4.6.3. Nyttjanderätten får
förstås inte ha fastställts som bestående om den ska vara möjlig att inskriva. Nyttjandeeller besittningsrätten kan förutom av ägaren ha förbehållits till förmån för någon annan,
vanligtvis överlåtarens make.
Det som handboken säger om arrenderätt gäller till huvuddragen också ovan nämnda
nyttjanderätter. Om avtalshandlingen inte nämner överföringsrätten torde man inte kunna
anta att en sådan rätt föreligger till skillnad mot en i 3 kap. JLL åsyftad lega på
bostadsområde eller i 5 kap. åsyftad annan jordlega där överföringsrätt anses föreligga
om detta inte förbjudits i legokontraktet. Om avtalet inte nämner överföringsrätten ska den
som söker inskrivning förete en utredning om den, dvs. ett samtycke av rättighetens
upplåtare. Också inskrivningsmyndigheten kan höra rättighetens upplåtare i enlighet med
JB 6:6.

4.8.4. Begränsade nyttjanderätter
Andra inskrivningsbara nyttjanderätter är rättigheter som inte ger rätt till full besittning av
fastigheten eller området utan i stället rätt till visst nyttjande, som rätt att jaga eller fiska
inom ett visst område eller att använda en väg på fastigheten.
Det är ofta på sin plats att anteckna det huvudsakliga innehållet i en begränsad
nyttjanderätt i samband med inskrivningen.
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Också begränsade nyttjanderätter kan överföras, även om anläggningsbeteckningar inte
kan tilldelas dem. Överförbarhet kan antas om nyttjanderätten är sådan att den förutsätts
bli omsatt eller lämpar sig för överföring med tanke på dess innehåll, se Wirilander:
Käyttöoikeudesta kiinteistöön, 1979, s. 187–196. Lösgörningsrätt är ofta av sådan typ
medan sytning eller nyttjanderätt på livstid inte är det. Om avtalet inte nämner något om
överförbarhet ska inskrivningsmyndigheten vid behov förfara på det sätt som beskrivits i
föregående avsnitt om det uppkommer ett sällsynt fall där en överföringsmottagare
kommer för att söka inskrivning av den överförda rätten.
I vissa fall kan en direkt lagstadgad rättighet, som efterlevande makes besittningsrätt enligt
ÄB 3:1a § eller en testamentsgrundad nyttjanderätt, inskrivas som en
rådighetsbegränsning.

4.9. Arrendeområde
4.9.1. Fastställande av området
Arrendeområdet behöver inte bestå av en hel fastighet utan kan omfatta endast en viss
del av den. Om arrendeområdet inte omfattar hela fastigheten ska det bestämda område
av fastigheten som berörs antecknas i registret i informationssyfte.
Ska ett i 52 § 2 mom. jordlegolagen avsett område upplåtas, vilket i enlighet med avtalets
syfte ska bebyggas med byggnader som huvudsakligen uppförs av arrendetagaren, och
om det är beläget inom stadsplaneområde bör området enligt stadsplanen utgöra en
bostadstomt. Om byggnaderna som säljs till arrendetagaren redan uppförts på tomten
föreligger inte den ovan nämnda begränsningen eftersom byggnaderna inte ska uppföras
av arrendetagaren. På tjänstens vägnar torde man dock inte ingripa om endast en del av
tomten upplåtits och arrendetagaren har skyldighet att bygga på den, eftersom
bestämmelser om inskrivningsmyndighets skyldighet att kontrollera objektets lagenlighet i
denna del saknas i JLL (se Kartio: Asuntoalueen vuokra s. 222). Däremot vid en i JLL 2
kap. åsyftad tomtlega ska objektets lagenlighet – reglerad i JLL 26 § – beaktas på
tjänstens vägnar på grund av JLL 44 §, se avsnitt 4.10.
Arrendeområdet kan bestå av en del av lägenheten eller någon annan del än en sådan
bostadstomt som nämnts ovan eller tillhöra flera lägenheter eller tomter. Arrenderätten
kan även gälla en fastighet utanför lagfartssystemet (t.ex. statens skogsmark,
expropriationsenhet, allmänt område, samfällt område), se avsnitt 4.4.1 ovan.
Anläggningsbeteckningar har inte ens sen gammalt ändrats då fastighetsindelningen
ändras. Arrendeområdet bör individualiseras tydligt i arrendeavtalet ifall området avviker
från registerfastigheten.
Om en kommun eller ett annat offentligt samfund är arrendegivare, behöver man vid
inskrivningsförfarandet inte undersöka en eventuell geografisk överlappning mellan den
arrenderätt som ska inskrivas och tidigare inskrivna arrenderätter.
Om ändring av arrendeområdet genom avtal, se avsnitt 4.27.
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4.9.2. Arrendeområde på flera fastigheter
Lagen har ingen bestämmelse om huruvida arrendeområdet kan bestå av flera
fastigheters område eller om sådana fastigheter kan ägas av flera personer. I praktiken
förekommer situationer där en av makarna ensam äger en viss lägenhet och en annan
tillsammans med sin make och det upplåtna området omfattar en del av bägge
lägenheterna. Jordlegolagen hindrar inte ingående av sådana avtal och man torde inte
heller kunna neka inskrivning av ett sådant, även om avtalet kan medföra problem, särskilt
om arrenderätten har olika företräde på fastigheterna. Enligt inskrivningspraxisen har
dessa inskrivningar gjorts.
Inskrivning av en särskild rättighet ska sökas för varje fastighet som är objekt och
respektive inskrivning får, om en ändring av företrädesordningarna inte begärs genom
behörigt samtycke av inteckningarnas och inskrivningarnas innehavare, företräde enligt
sin turordning, som således kan vara olika på olika fastigheter. Det ligger i
arrenderättsinnehavarens intresse att arrenderätten får bästa möjliga företräde.
Inskrivningen kan göras som en gemensam inskrivning eller separat för varje fastighet.
Endast en anläggningsbeteckning tilldelas arrenderätten om avsikten är att endast bilda
en anläggning. Saken ska framgå av arrendeavtalet eller någon annan vederbörlig
utredning. I inskrivningspraxisen tilldelas anläggningsbeteckningen på basis av det minsta
registernumret.
Parterna kan självfallet ha flera arrendeförhållanden. Om så är fallet tilldelas varje
arrenderätt en egen anläggningsbeteckning.
Om vissa problem i anslutning till inskrivningen, se Laitinen: Eräitä erityisten oikeuksien
kirjaamiseen liittyviä ongelmia, Lakimies 6/2003 s. 996–999.
Begränsade nyttjanderätter som gäller flera fastigheter, t.ex. jaktarrende har fastställts
som en gemensam inskrivning. Då är det inte fråga om en ovan nämnd situation och
inskrivningen kan inte jämföras med en gemensam inteckning. Det handlar om separata
inskrivningar som buntats ihop tekniskt.

4.10. Tomtlega
Bestämmelser om tomtlega finns i 2 kap. jordlegolagen. Tomtlegorätt avviker i många
aspekter väsentligt från andra arrenderätter. Bestämmelser om registrering av
tomtlegorätt finns i JLL 27 och 43 § i den lydelse som gäller fr.o.m. 1.1.2010. Registrering
sker enligt bestämmelserna om inskrivning av särskilda rättigheter, men strikta, speciella
förutsättningar ska beaktas vid inskrivningen. Avtal om tomtlegorätt förekommer sällan.
Tomtlegoavalet ska nämna att upplåtelsen av området sker med tomtlegorätt. Om detta
inte sagts eller avsetts är det inte fråga om ett tomtlegoavtal utan en i JLL 3 kap. åsyftad
upplåtelse av annat bostadsområde, även om hyresobjektet är en tomt.
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Tomtlegoavtal ska ingås för viss tid, minst 30 och högst 100 år. Om legotiden inte anges i
legoavtalet anses avtalet ha ingåtts för 30 år.
Registrering ska sökas inom en månad från att avtalet undertecknades vid äventyr att
avtalet annars förfaller. Enligt 44 § JLL förutsätter registreringen att legoavtalet är upprättat
enligt jordlegolagen och att tomten inte belastas av en inteckning eller andra i lagrummet
nämnda gravationer. Inskrivningsmyndigheten ska således på tjänstens vägnar
kontrollera avtalets lagenlighet.
Legotagaren har rätt att överföra legorätten utan att höra legogivaren. Dessutom är
tomtlegorätten är ärftlig och kan förordnas genom testamente.
Anläggningsinteckningar kan fastställas i tomtlegorätten, men däremot inte i tomten som
den registrerade tomtlegorätten gäller (32 § JLL, JB 16:1.1). JB 14:6 nämner inte
tomtlegorätt som objekt för inskrivning av särskilda rättigheter, men trots detta kan en
särskild rättighet även inskrivas i en tomtlegorätt (JLL 32 §).
Om legotiden förlängs eller tomten när legoavtalet upphör ges på nytt till den förra
legotagaren, är en inteckning som beviljats i tomtlegorätten enligt JLL 39 § i kraft med
samma förmånsrätt som tidigare. Förlängningen eller det nya avtalet ska dock ha skett
eller slutits innan den gamla legotiden upphört och förlängningsavtalet registrerats inom
en månad från dagen då det gamla legoavtalet löpte ut. Enligt 9 § 2 JLL kan legotiden
förlängas så att den överskrider den lagstadgade maximitiden.

4.11. Annan lega av bostadsområde
Bestämmelser om annan lega av bostadsområde (den vanligaste typen av lega) finns i 3
kap. JLL. Bestämmelserna gäller upplåtelse av en fastighet eller en del av den för
bostadsändamål i en byggnad som antingen tillhör legotagaren eller är avsedd att
uppföras av honom, för att stadigvarande bebos. Här ska särskilt beaktas att
bestämmelserna i detta kapitel även gäller tomtlega då det inte uttryckligen är fråga om
en tomt som upplåtits med tomtlegorätt. Kravet på att boendet är stadigvarande medför
att t.ex. upplåtelse som sommarhus är ett i 5 kap. och inte 3 kap. JLL åsyftat
legoförhållande, se Kartio: Asuntoalueen vuokra s. 201.
Ett legoavtal angående bostadsområde ska enligt JLL ingås för viss tid och högst 100 år.
Om det är fråga om ett område som enligt legoavtalets syfte ska bebyggas med byggnader
som huvudsakligen uppförs av legotagaren får legotiden inte understiga 30 år. Är ett
sådant legoområde beläget inom detaljplaneområde bör området enligt detaljplanen
utgöra en bostadstomt (kravet grundade sig på JLL 51.2 som upphävdes med ändringen
som trädde i kraft den 1 februari 2011). Om legoavtalet inte nämner legotiden eller om
legotiden är kortare än 30 år anses avtalet enligt JLL 52.3 ingånget för 30 år i fall där
minimitiden enligt lag är 30 år och annars för två år. Legoavtal om bostadsområden kan
således inte ingås tills vidare.
Om ett legoavtal, vars minimitid enligt framställningen ovan är 30 år, ingåtts för kortare tid
finns inte skyldighet att ingripa i giltighetstiden på tjänstens vägnar vid inskrivningen utan
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avtalet kan inskrivas som ingånget för en "lagstridig" tid, vilket inte är ett hinder för
anläggningsinteckning (Kartio s. 167–168, Jokela - Kartio - Ojanen, 2004, s. 343).
Legotagaren kan yrka på den minimitid som förutsätts i lagen genom t.ex. en talan, men
detta hör inte till inskrivningsförfarandet. Fastställda inteckningar och inskrivningar i
anläggningen försvinner förstås från registret när den "lagstridiga" tiden löper ut, av vilken
anledning det kan vara på sin plats att då inskrivning söks fästa sökandens
uppmärksamhet på denna omständighet för att få legoavtalets parter att korrigera
legotiden.
Om den maximitid som lagen tillåter överskrids inskrivs rätten att gälla den maximitid som
lagen tillåter eftersom legoförhållandet enligt 9 § 1 JLL upphör sedan den längsta
medgivna legotiden gått till ända om den avtalande legotiden är längre än lagen medger
(Jokela - Kartio - Ojanen, 2004, s. 343).
Legotagaren har rätt att utan legogivarens samtycke överlåta legorätten till annan såframt
överlåtelse ej är förbjuden i legokontraktet (JLL 53 §).

4.12. Lega av bebyggd brukningsdel eller jord för lantbruk
Bestämmelser om lega av bebyggd brukningsdel och jord för lantbruk finns i JLL 4 kap. I
det förstnämnda fallet är brukningsdelen bebyggd med sådana bostads- och
ekonomibyggnader som ägs av legogivaren och som är nödvändiga för bedrivande av
lantbruk. Legotagaren kan undantagsvis ha tillstånd från legogivaren att uppföra byggnad
på legoområdet (JLL 62 §).
Vid lega av jord för lantbruk saknas byggnader eller de är otillräckliga.
Maximal legotid var tidigare 15 år för en bebyggd brukningsdel och 10 år för jord för
lantbruk. Enligt ändringen i jordlegolagen (Lag om ändring av jordlegolagen 1140/2010)
som trädde i kraft den 1 februari 2011 har de längsta tiderna emellertid förlängts så att
längsta legotid för en bebyggd brukningsdel är 25 år och för jord för lantbruk 20 år. De nya
längsta tiderna tillämpas som utgångspunkt enbart på legoavtal som ingåtts efter den 1
februari 2011. Om legotiden i avtal som parterna ingått före ikraftträdandet av lagen
förlängs efter ikraftträdandet av lagen, tillämpas de nya längsta tiderna på avtalet (se
ikraftträdelsebestämmelsen för lagen 1040/2010 ).
Om legotiden inte anges i legoavtalet anses avtalet ha ingåtts för två år räknat från avtalets
ingående. Rätt till överlåtelse finns inte om legogivaren inte lämnat samtycke därtill i
legokontraktet (JLL 58 §, 71 §).
Upplåtelsens huvudsyfte måste vara bedrivande av lantbruk för att avtalet ska betraktas
som avtal om lega av bebyggd brukningsdel eller jord för lantbruk. Om så inte är fallet är
det fråga om en i JLL 5 kap. åsyftad annan jordlega.
Även den som upplåtit jord för lantbruk på lega kan ha rätt att bygga på området. Om en
legotyp som åsyftas i JLL 4 kap. är fritt överförbar och legotagarna därtill åtminstone har
rätt att bygga på området kan – åtminstone beroende på byggrättens omfattning –
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legoavtalet omfattas av inskrivningsskyldighet och är därmed inteckningsbart, även om
avtalet inte torde ha något större värde som säkerhet (jfr. Jokela - Kartio - Ojanen, 2004,
s. 348).

4.13. Annan jordlega
Avtal om lega av industrifastigheter och andra affärsfastigheter är i allmänhet i JLL 5 kap.
åsyftade avtal om annan jordlega. Ett sådant avtal ska ingås för viss tid, högst 100 år eller
gälla tills vidare. Om legotiden inte anges i legoavtalet ska avtalet anses ingånget att gälla
tills vidare.
Legotagaren har rätt att utan legogivarens samtycke överlåta legorätten till annan såframt
avtalet har upprättats skriftligt och överlåtelse ej är förbjuden i legokontraktet (JLL 75 §).
Enligt JLL 75 §, därest legorätten utan legogivarens samtycke kan överlåtas till annan, är
legorätten som för andra än i JB 14:2 åsyftade rättigheter ärftlig och därom kan förordnas
genom testamente. Om överlåtelse av legorätt i kvotdelar, se KKO 1990:80 och avsnitt
4.25.2.4 och 4.25.2.5.
Om legoavtalet gäller tills vidare duger objektet inte för anläggningsinteckning och det är
inte fråga om ett legoavtal som omfattas av inskrivningsskyldighet. Då ska ingen
anläggningsbeteckning ges. Läget är likadant om legotagaren inte har byggrätt och
byggnaderna är legogivarens (campingplats med sommarstugor, Hovrätten för Östra
Finland HO 16.5.1989, S 87/501; ridområde med byggnader, Helsingfors hovrätt HO
29.11.1989, A 89/41). Endast en rätt att hålla anläggningen på annans mark är inte föremål
för inskrivning av legorätt eller inskrivningsskyldighet, såvida ett legoavtal om
markområdet inte sluts samtidigt.

4.14. Inskrivningsskyldighet
4.14.1. Allmänt
Den som innehar jordlegorätt eller annan tidsbestämd nyttjanderätt till någon annans mark
är skyldig att ansöka om inskrivning av denna rätt, om den får överföras på tredje man
utan att fastighetsägaren hörs och om det på området finns eller enligt avtal får uppföras
byggnader eller anläggningar som tillhör rättsinnehavaren (JB 14:2). Rätten ska inskrivas
både när nyttjanderätten har upplåtits och när den överförs till någon annan genom en
överlåtelse eller något annat förvärv, t.ex. ett arv. Inskrivningsskyldighet har den
nyttjanderättsinnehavare för vilken den i bestämmelsen avsedda rätten har upplåtits och
innehavare som rätten senare överförs till.
Inskrivningsskyldigheten är inte beroende av om nyttjanderätten överlåtits av en offentlig
sammanslutning,
privatperson
eller
ett
företag
eller
en
organisation.
Inskrivningsskyldigheten omfattar i allmänhet de arrendeavtal som räknas till legotyperna
som avses i 2, 3 eller 5 kap. jordlegolagen, vilka beskrivits ovan.
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Nyttjanderättsinnehavaren ska söka inskrivning av rättigheten inom sex månader från att
den upplåtits eller överförts. Bestämmelserna om lagfart gäller i tillämpliga delar för
tidsfristen. Vite kan föreläggas för uppfyllande av inskrivningsskyldigheten. Om inskrivning
inte söks inom utsatt tid kan inskrivningsmyndigheten utdöma vite.
Enligt JB 4:4 ska det av ett avtal om överlåtelse av nyttjanderätt som omfattas av
inskrivningsskyldighet framgå samma uppgifter som av köpebrev vid fastighetsköp.
Bestyrkande behövs inte. Bestämmelsen är dock endast riktgivande, så om t.ex.
köpeskillingen inte framgår av överlåtelsehandlingen och överlåtelseskatt ska betalas kan
inskrivningen göras under förutsättning att köpeskillingen utreds på annat vis.
Enligt 6 § 1 mom. lagen om införande av jordabalken skulle inskrivning av oinskrivna
nyttjanderätter upplåtna innan den nya jordabalken trädde i kraft 1.1.1997 sökas inom två
år efter den nya jordabalkens ikraftträdande. Sådana nyttjanderättsinskrivningar återstår
fortfarande att söka.

4.14.2. Anläggningsbeteckning
Enligt 6 § 2 förordningen om lagfarts- och inteckningsregister (InskrRegF) tilldelas den
särskilda rättigheten en anläggningsbeteckning när ansökan om inskrivning görs, om
rättigheten kan utgöra inteckningsobjekt. Inskrivningar som avser särskilda rättigheter
antecknas vid en anläggningsbeteckning, liksom inskrivningar avseende fastigheter
antecknas vid en fastighetsbeteckning och inskrivningar avseende outbrutna områden vid
en beteckning för outbrutet område (InskrRegF 2 §).
Anläggningsbeteckningen är densamma tills nyttjanderätten upphör även om
fastighetsbeteckningen för objektet ändras, t.ex. därför att lägenheten där arrendeområdet
finns ändras till en tomt. Anläggningsbeteckningen kvarstår också när inskrivningen av
nyttjanderätten ändras i enlighet med JB 14:14, t.ex. på grund av ett avtal om minskning
eller utvidgning av arrendeområdet. Inteckningar och inskrivningar hänförs således alltid
till den registerenliga anläggningen utan någon separat anteckning.
I sådana undantagsfall där en särskild rättighet har inskrivits på fel objekt – t.ex. därför att
fel fastighet anges i arrendeavtalet – och därigenom fått en felaktig anläggningsbeteckning
ska den rättas samtidigt som uppgifterna om den särskilda rättigheten rättas så att den
hänför sig till rätt objekt. Detta förutsätter dock att eventuella pantbrev inlämnas för
rättelse. Tekniskt smidigast, om förutsättningar finns, är att avföra de gamla
inskrivningarna och skriva in nya.
Inskrivningsmyndigheten ska vid tilldelning av anläggningsbeteckningar åtminstone
kontrollera
-

om avtalet är tidsbestämt
om avtalet är överförbart och
vilken byggrätt nyttjanderättsinnehavaren har och vilka byggnader eller
anläggningar denne äger på området.
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När en anläggningsbeteckning tilldelats behöver arrendeavtalet inte företes då
anläggningsinteckningar söks. Det kan dock ha gjorts ändringar i arrendeavtalet eller
arrenderätten kan ha överlåtits, men ändringarna eller överlåtelsen kan även ha gjorts på
en separat handling, så detta framgår inte nödvändigtvis av arrendeavtalet.
Inskrivning av en anläggningsinteckning eller annan inskrivning förutsätter att den
särskilda rättighet som är objekt har inskrivits i registret med en anläggningsbeteckning.
När en rättighet har överförts ska överföringen inskrivas på ansökan av den nya
rättsinnehavaren innan denne kan ansöka om inteckning i anläggningen (JB 19:1 och 2).
Om den särskilda rättigheten från början inte omfattats av inskrivningsskyldighet och
således inte tilldelats någon anläggningsbeteckning, men senare ändras så att den duger
för anläggningsinteckning ska ändring av den särskilda rättigheten sökas på det sätt som
förutsätts i JB 14:13.
Om en anläggningsbeteckning tilldelats trots att det saknats förutsättningar för detta kan
den avföras som en rättelse av sakfel, men detta kräver samtycke av de vilkas ställning
försvagas av rättelsen.
Om anläggningsbeteckningar, se även avsnitt 4.9.2. och 4.26.1.

4.14.3. Avtal som gäller tills vidare
Ett tillsvidareavtal kan inskrivas som en särskild rättighet, men någon
anläggningsbeteckning kan inte tilldelas. Lagstiftaren har ansett att sådana avtal är för
obetydliga för att ge dessa inteckningsmöjlighet. Också en tidsbestämd nyttjanderätt kan
dock – beroende på innehållet – vara obetydlig, men det ankommer på kreditgivaren att
bedöma vilket värde den företedda säkerheten har.

4.14.4. Överförbarhet
Ett arrendeavtal eller annat tidsbestämt nyttjanderättsavtal som avser någon annans mark
ska bland annat vara fritt överförbart till en tredje part utan att fastighetsägaren hörs, för
att man ska kunna fastställa inteckningar i rätten eller inskriva den som en särskild
rättighet.
Vid en i JLL 3 kap. åsyftad lega av bostadsområde och en i 5 kap. åsyftad annan jordlega,
vilka är de vanligaste arrenderätterna, är överföring tillåten om det inte särskilt förbjuds i
avtalet. En i JLL 2 kap. åsyftad tomtlegorätt är alltid fritt överförbar. I allmänhet intas ett
villkor om överförbarhet i legoavtalet. Ett uttryckligt villkor är dock inte en förutsättning för
överförbarhet och således inte heller för anläggningsinteckning i nämnda fall.
När det gäller legoavtal om en bebyggd bruksenhet eller jord för lantbruk är situationen
den omvända, dvs. om avtalet inte nämner att överföring är tillåten får legorätten inte
överföras utan legogivarens tillstånd. Tolkningen torde vara densamma för ett
nyttjanderättsavtal (under inskrivningsskyldighet) trots att avtalet i övrigt är av samma slag
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som ett i JLL 3 eller 5 kap. åsyftat arrendeavtal. När nyttjanderätten har upplåtits i ett avtal
som inte omfattas av JLL och avtalet inte nämner att nyttjanderättsinnehavaren har rätt att
fritt överföra nyttjanderätten till en tredje part, tilldelas inte någon anläggningsbeteckning.
För att få anläggningsbeteckningen krävs en komplettering av avtalet.
Överförbarheten kan begränsas. Inteckningsmyndigheten måste i varje enskilt fall avgöra
om begränsningen är så betydande att avtalet inte kan betraktas som fritt överförbart. Då
måste man överväga om den eventuella gruppen av överföringsmottagare är tillräckligt
stor för att det vid en eventuell exekutiv auktion av legorätten finns tillräckligt många
köpkandidater trots begränsningen. Om villkoret begränsar den potentiella kretsen av
köpare så mycket att antalet blir för litet ska avtalet betraktas som icke överförbart
(Wirilander: Maanvuokraoikeus, 1993, s. 249–250, Kartio: Asuntoalueen vuokra s. 390,
399).
Begränsningarna kan t.ex. gälla nya arrendetagare eller tidpunkten då överförbarheten
börjar. Villkor om att legorätten endast får överlåtas till en person som har ett gott rykte
eller inte stör omgivningen hindrade inte på sin tid fastställandet av en
anläggningsinteckning. Arrendeavtalet kan också ha ett villkor som säger att arrenderätten
får överlåtas utan att höra staden, om byggarbetena påbörjats och en grundsyn hållits.
Anläggningsinteckning förutsätter en utredning om att villkoret har uppfyllts. Som
utredning företes i allmänhet ett s.k. intyg om byggnadsskede. Om rätten endast kan
överföras till sådana som har sin hemort i kommunen kan det inte anses vara en så stor
inskränkning att det skulle göra rätten oduglig för anläggningsinteckning.
Om avtalet har ett villkor enligt vilket överföringsmottagaren ska godkännas av
arrendegivaren duger arrenderätten inte för anläggningsinteckning. Eftersom
arrendeområdet självständigt ska kunna överföras till en annan kan skuldinteckning inte
heller fastställas i ett sådant arrendeområde som endast kan överföras i anslutning till ett
annat område. Exempelvis kan ett sådant avtal ha upprättats om ett parkeringsområde.
Även arrendeområdets användningsändamål kan begränsa gruppen av möjliga
överföringsmottagare. Tomten kan ha hyrts ut t.ex. för att hysa en skola eller ett
ålderdomshem. Detta är dock i sig inte ett hinder för anläggningsinteckning (KKO 1935 I
47, flytdocka).
Jokela - Kartio - Ojanen, 2004, s. 347 säger att arrendeavtalet ska betraktas som fritt
överförbart även om det i avtalet bestämts att arrendetagaren får uppbära ett högre
vederlag av sin efterföljare när arrenderätten överförs. Inte heller ett inlösningsvillkor i
arrendeavtalet har ansetts medföra att arrendeavtalet inte ska betraktas som fritt
överförbart (Kartio: Asuntoalueen vuokra s. 390).
Överföring av en del av nyttjanderätten kan vara förbjuden i nyttjanderättsavtalet. Om
detta, se avsnitt 4.25.2.4.
I praktiken har det också förekommit avtal där överföringsrätten begränsats så att
överföring endast är möjlig under en viss tid. Avtalets innebörd kan då, liksom annars när
villkoren uppgjorts av lekmän, vara dunkelt. Om villkoret innebär att
överföringsmöjligheten upphör när tiden utlöper kan anläggningsbeteckningen inte gälla
efter detta.
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4.14.5. Icke överförbar arrende- eller nyttjanderätt
Med undantag för tomtlegorätt kan arrende- och nyttjanderätter vara överförbara eller icke
överförbara. Att en anläggningsbeteckning inte tilldelas kan förstås också bero på andra
än ovan nämnda skäl. En icke överförbar rättighet inskrivs som en särskild rättighet utan
anläggningsbeteckning, varför det inte är möjligt att fastställa inteckningar eller andra
inskrivningar i den.
Exempelvis en hyresrätt till en lägenhet kan inte inskrivas i en icke överförbar nyttjanderätt,
även om t.ex. ett egnahemshus finns på området.
Om överföring av arrenderätten inte förbjudits är den ärftlig och kan förordnas genom
testamente. Bestämmelser om ärvande av en icke överförbar jordlegorätt finns i JLL 53,
58 och 75 §. Efterlevande make, bröstarvinge och adoptivbarn har rätt att fortsätta
legoförhållandet inom en viss tidsfrist.

4.14.6. Uthyrning i andra hand
Överföring ska skiljas från andrahandsuthyrning, som enligt 6 § JLL är förbjuden om annat
inte avtalats. Avtal om andrahandsuthyrning kan inskrivas som en särskild rättighet, men
ingen anläggningsbeteckning tilldelas och anläggningsinteckningar kan inte fastställas i
rättigheten. Vid andrahandsuthyrning sluter arrendetagaren ett separat avtal med
arrendegivaren och kvarstår som arrendetagare i det tidigare arrendeförhållandet. Den
ursprungliga arrendegivaren inträder inte i ett avtalsförhållande med den som hyr i andra
hand. En överföring frigör däremot den ursprungliga arrendetagaren från
arrendeförhållandet och den till vilken rätten överförs träder i arrendetagarens ställe.
Den som söker inskrivning av en andrahandsuthyrning ska visa att den ursprungliga
arrendegivaren givit sitt samtycke till uthyrningen i andra hand (Koulu - Tepora: Lainhuutoja kiinnitysmenettely, 1989, s. 243). Förbud mot andrahandsuthyrning hindrar inte
arrendegivaren från att sluta hyresavtal om byggnader som denne äger.
Innan JB trädde i kraft har vissa inskrivningsmyndigheter eventuellt fastställt inteckningar
i andrahandshyresrätter där de intecknade skuldebreven kanske behövde bytas mot
pantbrev inom den tioåriga övergångsperioden för JB. Motsvarande nya inteckningar i
andrahandshyresrätter ska dock inte fastställas (Jokela - Kartio - Ojanen, 2004, s. 349 och
424), även om olika åsikter om detta framförts i den juridiska litteraturen (Havansi:
Kiinteistöpanttioikeus uuden maakaaren mukaan, 1996, s. 190, Niemi: Maakaaren
järjestelmä II, 2004, s. 311). I praktiken har man försökt ändra
andrahandshyresförhållanden
med
tilldelade
anläggningsbeteckningar
till
förstahandshyresförhållanden, varvid problemet försvinner. Då har fastighetsägaren och
den som hyr i andra hand slutit ett förstahandskontrakt och upphävt andrahandskontraktet
samtidigt som i andrahandshyresförhållandet fastställda inteckningar har dödats och nya
sökts i den nya hyresrätten. Förfarandet förutsätter självfallet samtycken av alla delaktiga.

Inskrivningshandbok

258

(348)
7.6.2017

4.14.7. Byggrätt och definition av byggnad och anläggning
Med avseende på inskrivningsskyldigheten saknar det betydelse om byggnaderna som
arrendetagaren äger faktiskt finns på området eller inte. I allmänhet har arrendeavtalet
endast en allmän skrivning om att arrendetagaren har rätt att uppföra byggnader eller
anläggningar som tillhör rättsinnehavaren (arrendetagaren), vilket räcker för att
inskrivningsskyldighet ska föreligga. Ibland kan bestämmelsen dock vara så specificerad
att man måste avgöra om det är en i JB 14:2 avsedd "byggnad eller anläggning". En
definition av byggnad finns i 113 § markanvändnings- och bygglagen. En lätt konstruktion
av ringa storlek eller en mindre anläggning betraktas inte som en byggnad, om den inte
har särskilda konsekvenser för markanvändningen eller miljön. Anläggning torde inte ha
definierats i något lagrum. En "anläggning" av ringa storlek torde inte uppfylla
förutsättningarna i JB 14:2. Livsmedelskiosker eller länktorn är oftast byggnader eller
åtminstone konstruktioner liksom en obemannad bensinstation med tak.
Kommuner ingår ofta arrende- och nyttjanderättsavtal med markägare angående placering
av anordningar och anläggningar för vattenproduktion och -distribution. Senare kan det
hända att vatatenförsörjningen bolagiseras. I dessa fall måste man separat vid varje avtal
pröva om det är fråga om ett i JLL 5 kap. JLL åsyftat jordlegoavtal, ett nyttjanderättsavtal
som liknar ett jordlegoavtal eller en begränsad nyttjanderätt eller eventuellt ett servitut.

4.14.8. Arrendegivaren säljer byggnaderna till arrendetagaren
Om arrendegivaren upplåter ett område till arrendetagaren och säljer de av
arrendegivaren ägda på området belägna byggnaderna till arrendetagaren är det fråga om
en arrenderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet även om det inte med stöd av JB
14:4 vore möjligt att överföra byggnaderna till att ingå i nyttjanderätten, t.ex. därför att
byggnaderna inte används i näringsverksamhet utan för bostadsändamål. Arrenderättens
pantvärde kan dock vara ringa i sådana situationer eftersom byggnaderna i princip anses
höra till en eventuell fastighetsinteckning trots köpet.
I samband med utarrenderingen av marken kan ägaren ha sålt sina byggnader på området
till arrendetagaren på villkor att äganderätten övergår när köpeskillingen för byggnaderna
betalats helt eller delvis. Om arrendetagaren enligt arrendeavtalet emellertid har rätt att
uppföra byggnader eller anläggningar som tillhör honom på området kan detta i sig
medföra att rättigheten omfattas av inskrivningsskyldighet. Om en sådan rätt inte finns
måste man bedöma när arrenderätten kan omfattas av inskrivningsskyldighet. Den
särskilda rättigheten torde kunna inskrivas genast, men en anläggningsbeteckning tilldelas
först när arrendetagaren har företett en utredning om att äganderätten till byggnaderna
överförts. Att fastställa en anläggningsinteckning blir problematiskt eftersom JB 19:3 inte
har någon hänvisning till JB 16:3.2, som möjliggör att en inteckning med säljarens
samtycke kan fastställas i en fastighet som sålts villkorligt och för vilken lagfartsansökan
därför lämnats vilande. Å andra sidan får köparen före äganderättens slutliga övergång
enligt JB 2:14 inte utan säljarens samtycke upplåta panträtt eller särskilda rättigheter som
belastar fastigheten. JB 4:4 om överlåtelser av nyttjanderätter hänvisar dock till det ovan
nämnda lagrummet. Bestämmelserna verkar vara i konflikt med varandra.
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4.14.9. Arrendetagaren har sedan gammalt byggnader på
arrendeområdet
I stället för en förlängning av arrendetiden sluts ofta ett nytt arrendeavtal, vilket vanligtvis
sker innan den gamla arrendetiden löper ut och för vilken inskrivning även söks innan tiden
utlöper i enlighet med JB 14:15. Det finns anledning att ange ägandet av byggnader i det
nya arrendeavtalet eller förete någon annan utredning om ägandet åtminstone då avtalet
inte förlängs i enlighet med JB 14:15, vilket i det nuvarande systemet innebär att det gamla
avtalet avförs från registret.
Innan en anläggningsbeteckning tilldelas ska man alltså försäkra sig om att en av
arrendetagaren ägd byggnad (eller anläggning) finns på arrendeområdet) eller att denne
har byggrätt enligt avtalet. Avtalen är ofta bristfälliga vad gäller detta.

4.14.10. Delägande av byggnad
JB 14:2 ger inte svar på frågan om nyttjanderättsinnehavaren ska äga byggnaden på
området i sin helhet eller om det räcker med en del för att en anläggningsinteckning ska
kunna fastställas. Arrendeavtalet kan t.ex. ange att arrendetagaren och dennes make äger
hälften var av den byggnad som uppförs på området. Distribuerat ägande kan även
förekomma i många andra situationer, se Tepora - Kaisto - Hakkola: Esinevakuudet, 2009,
s. 47. Uppenbarligen kan man inte förutsätta att byggnaden i sin helhet ska höra till
nyttjanderätten innan en anläggningsbeteckning tilldelas. Situationen är dock mycket
tolkningsbar och inte heller när det gäller detta problem i anknytning till särskilda rättigheter
torde man kunna vänta sig ett ställningstagande av lagstiftaren.
Ägandet av byggnaden kan ha förändrats även efter det att byggnaden blivit en tydlig
beståndsdel av nyttjanderätten. Sådana förändringar medför i princip inte att rättens
duglighet för anläggningsinteckning förändras.

4.14.11. Inskrivning av lägenhet under jord
Som en särskild rättighet kan även ett arrendeavtal som uteslutande gäller ett område
under jord inskrivas. I inskrivningspraxisen har man då förutsättningarna annars uppfylls
tilldelat en anläggningsbeteckning till en sådan särskild rättighet, även om
arrenderättsinnehavaren inte besitter marken. Det första avgörande som påverkade
inskrivningspraxisen i detta hänseende var Helsingfors tingsrätts beslut 28.9.2004/7909,
där det var fråga om arrenderätt till fyra fastigheters underjordiska område i Kampen, som
är ett mycket värdefullt byggnadsobjekt. Det underjordiska arrendeområdet hade
fastställts på basis av havsnivån och området arrenderades ut för byggande och drift av
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en stadsplanenlig underjordisk parkeringsanläggning i arrendetagarens
Arrenderätten kunde överföras till en tredje part utan att markägaren hördes.

ägo.

Finsk lagstiftning känner inte till s.k. tredimensionella fastigheter, men en därmed förenlig
ståndpunkt har nu intagits i inskrivningspraxisen med avseende på underjordiska lokaler
trots vissa problem till följd av att lagstiftning saknas. Ovan nämnda beslut följer professor
Jarno Teporas expertutlåtande. Se också Kartio: Kiinteistön ulottuvuuden vanhoista ja
uusista ongelmista, Juhlajulkaisu Juhani Wirilander, 2005, s. 175–185.
Inskrivningsmöjligheten medför visserligen nya problem som t.ex. inteckningsproblem i en
situation där arrendetagaren köper äganderätten till området.

4.15. Om begränsning av befogenheter i nyttjanderätt
4.15.1. Allmänt
På begränsning av befogenheter är kommentarerna som gjorts i anslutning till lagfart till
stor del tillämpliga. Om den som t.ex. av ett dödsbo erhållit en nyttjanderätt som omfattas
av inskrivningsskyldighet söker inskrivning ska denne förete en liknande utredning om
förvärvets laglighet som om en fastighet erhållits.

4.15.2. Äktenskap
Enligt 38 § äktenskapslagen (ÄL) får en make inte utan den andra makens skriftliga
samtycke överlåta fast egendom som är avsedd att användas som makarnas
gemensamma hem och inte heller överlåta en byggnad på annans mark eller nyttjanderätt
till mark som används för ett sådant ändamål. Med överlåtelse jämställs även uthyrning
av fast egendom eller upplåtelse av annan nyttjanderätt till egendomen. Avgörande är
således om egendomen under äktenskapet var avsett att användas som makarnas
gemensamma hem. Makens samtycke behövs inte om egendomen i huvudsak var avsedd
för andra ändamål än bostadsändamål och det inte vore möjligt att lämna det
gemensamma hemmet utanför rättshandlingen utan att betydligt sänka värdet på
egendomen som är objekt i rättshandlingen. Äktenskapsförord saknar betydelse när
behovet av makens samtycke bedöms. Begränsningen gäller tills en avvittring vinner laga
kraft. Likaledes måste en efterlevande make få den avlidne makens arvingars samtycke
(ÄL 86 §).
Makens samtycke behövs också för upplåtelse av en vederlagsfri nyttjande- eller
njutningsrätt i en fastighet som är avsedd som gemensamt hem eller en byggnad på
annans mark eller nyttjanderätt till mark.
Beträffande avtal om besittningsdelning, se avsnitt 4.19.7.
En utredning av huruvida överlåtarens makes samtycke behövs då en nyttjanderätt
upplåts eller överförs blir i allmänhet inte lika problematisk som när lagfart söks eftersom
arrendeavtalet oftast utvisar arrendeområdets användningsändamål. Däremot kan
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samtyckets form bli problematiskt. Enligt ÄL 66 § ska samtycket vara daterat, behörigen
undertecknat och bestyrkt av två ojäviga personer. Om arrenderätten endast varit i den
ena makens (A) namn torde det inte räcka att den andra makens (B) namn anges som
säljare i överföringshandlingen om handlingen dessutom inte har två vittnen. Vid
fastighetsöverlåtelser finns inte motsvarande problem eftersom ett köpvittne är tillräckligt
enligt 19 § 2 lagen om införande av jordabalken. Före inskrivningen måste man således
få ett samtycke som även undertecknats av vittnen eller skjuta upp beviljandet av
inskrivningen i tre månader räknat från överlåtelsehandlingens datum. Maken ska
nämligen väcka en ogiltighetstalan inom tre månader från att ha fått kännedom om
överlåtelsen vid äventyr att denne annars förverkar sin rätt att åberopa sådana fel. Det
torde inte uppstå någon större risk i ett sådant fall, även om vittnen inte förekommer,
eftersom domstolen enligt ÄL 40 § efter ansökan kan ge tillstånd till överlåtelsen även då
maken vägrar ge samtycke eller det av annat skäl inte kan inhämtas. Det finns dock
anledning att förtydliga lagen för att eliminera det onödiga problemet.
Vad som stadgats om behovet av makens samtycke gäller också parter i partnerskap, om
det är registrerat.

4.15.3. Omyndiga
Enligt 34 § lagen om förmyndarverksamhet har en intressebevakare inte utan
förmyndarmyndighetens (magistratens) tillstånd rätt att överlåta eller mot vederlag på
huvudmannens vägnar förvärva sådan arrende- eller annan nyttjanderätt jämte byggnader
som utan markägarens hörande kan överlåtas till tredje man. Intressebevakaren behöver
magistratens tillstånd även för uthyrning av motsvarande egendom för en längre tid än
fem år eller för en längre tid än ett år från det att huvudmannen blivit myndig.
Inskrivning av skogsavverknings- eller lösgörningsrätt förutsätter magistratens tillstånd om
en intressebevakare ingått avtal om detta på en omyndigs vägnar och överlåtelsen inte
grundar sig på en av förmyndarmyndigheten godkänd förvaltningsplan och följer den.
En intressebevakare behöver inte tillstånd för att hyra en lägenhet för en omyndig.

4.15.4. Dödsbo
När det gäller nyttjanderätter som tillhör ett dödsbo hänvisas till det som framförts ovan i
anslutning till lagfart. Här bör endast påpekas att boutredningsmannen behöver
delägarnas samtycke för överlåtelse av såväl en nyttjanderätt som omfattas av
inskrivningsskyldighet som fast egendom. Samtycket ska ges i en handling som bevittnas
av två ojäviga personer eller genom att en domstol ger tillstånd.
Även om det för nyttjanderätter inte finns bestämmelser om förtydligande anteckningar
eller hänvisningar till JB 11:6 om förtydligande av lagfart torde man efter ansökan kunna
anteckna delägare i ett oskiftat dödsbo som nyttjanderättsinnehavare eftersom de kan ha
ett likadant behov av anteckningen som om det vore fråga om en fastighet.
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4.15.5. Skuldsanering för privatpersoner
I ett betalningsprogram kan det finnas bestämmelser om att egendom ska säljas. En
försäljning kan på denna grund ha förrättats av en utredningsman, gäldenär eller borgenär.
Om någon annan än gäldenären har undertecknat köpebrevet måste man kräva att
betalningsprogrammet eller en avskrift av det inlämnas. Skuldsaneringen hindrar i sig inte
gäldenären att sälja egendom. I princip är följden av en försäljning i strid med
betalningsprogrammet endast att programmet förfaller.

4.15.6. Konkursbo
För överföring av en nyttjanderätt föreligger samma förutsättningar som för en
fastighetsförsäljning. Boförvaltaren kan således underteckna köpebrevet.

4.15.7. Bolag och föreningar
Vad gäller sammanslutningsförvärv hänvisas endast till det som framförts i anslutning till
lagfart. Begränsningarna vid överlåtelse av fast egendom är i huvudsak tillämpliga även
på överlåtelser av nyttjanderätter, särskilt sådana som omfattas av inskrivningsskyldighet.
Nedan beskrivs dock vissa speciella omständigheter som gäller särskilda rättigheter.
Enligt 2 § prokuralagen får prokuristen inte utan särskilt bemyndigande överlåta
huvudmannens fasta egendom eller tomtlegorätt eller söka inteckning i dem.
Bestämmelsen ser inte ut att hindra prokuristen från att överlåta t.ex. en nyttjanderätt som
omfattas av inskrivningsskyldighet (Koulu-Tepora: Lainhuuto- ja kiinnitysmenettely, 1989,
s. 241).
Enligt 45 § lagen om bostadsaktiebolag förutsätter överlåtelse av nyttjanderätten till en
fastighet, byggnad eller konstruktion i bolagets besittning alla aktieägares samtycke. Om
en överlåtelse avser en fastighetsdel, som är eller som skall lämnas obebyggd, eller en
byggnad av mindre betydelse, krävs dock inte samtycke av samtliga aktieägare.
Enligt 23 § föreningslagen ska vid föreningsmöte eller, om så bestäms i stadgarna, vid
fullmäktigemöte jämte annat beslutas om överlåtelse eller inteckning av fastighet eller
överlåtelse av annan egendom som är betydande med hänsyn till föreningens
verksamhet. Härvid torde lagstiftaren ha slumrat till eftersom nyttjanderätter, även de som
åsyftas i JB 14:2, har lämnats obeaktade. Åtminstone i JB 14:2 åsyftade nyttjanderätter
torde med avseende på föreningar utgöra betydande annan egendom, vars överlåtelse
kräver beslut vid ett förenings- eller fullmäktigemöte.
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4.15.8. Staten
Enligt 3 § lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002) anses som
statlig fastighetsförmögenhet även sådana statsägda byggnader och andelar i dem som
är belägna på någon annans mark samt särskilda rättigheter som tillkommer staten.
Samma bestämmelser som gäller för fastigheter gäller överlåtelse av sådan egendom.
Enligt 9 § i ovan nämnda lag ankommer beslut om utarrendering av statlig jord och på däri
närmare angivna grunder statsrådet, det ministerium till vars förvaltningsområde den
jordegendom som ska utarrenderas hör eller det affärsverk som besitter denna
jordegendom. Ministeriet kan under vissa förutsättningar också överföra beslutanderätt på
ett ämbetsverk eller en inrättning som lyder under ministeriet.
Enligt 10 § i lagen kan den statliga myndighet som besitter fastighetsförmögenhet även
bevilja särskilda rättigheter i den.
Bestämmelser om förvärv av fastighetsförmögenhet finns i SRF om förvärv, besittning och
skötsel av statlig fastighetsförmögenhet (SRF 1070/2002). Förvärvaren kan vara ett
ministerium, ämbetsverk, statligt affärsverk eller en fond utanför statsbudgeten.

4.15.9. Församling
Enligt 14 kap. 4 § kyrkolagen ska kyrkofullmäktiges beslut om utarrendering av kyrkans
jordagods eller församlingens (evangelisk-lutherska) fasta egendom underställas
domkapitlet för fastställelse om arrendetiden är över 10 år. Bestämmelser om
beslutanderätten finns i 9 kap. 1 § kyrkolagen.
Kyrkolagen har ingen bestämmelse om överföring av arrenderätt (nyttjanderätt) som tillhör
kyrkan. Kyrkofullmäktiges beslut om försäljning, byte eller annan överlåtelse av
församlingens fasta egendom ska enligt 14 kap. 4 § kyrkolagen underställas
kyrkostyrelsen för fastställelse. Eftersom motsvarande bestämmelse inte finns för
överföring av arrenderätt torde man kunna utgå från att underställelse inte behövs.
Utarrendering av begravningsplats behandlas i avsnitt 6.16.3.

4.16. Sytning
Sytning avtalas ofta i samband med generationsväxling på lantgårdar. När ett villkor om
att säljarna har livstids boenderätt på fastigheten intas i köpebrevet liknar rätten i hög grad
en nyttjanderätt. Till sytning kan utöver boenderätt höra andra prestationer, som ordnande
av regelbunden bespisning eller förpliktelse om penningutbetalningar.
Sytning kan också upplåtas till förmån för andra än fastighetens tidigare ägare. Säljaren
har ofta förbehållit sig sytning för egen del och dessutom för make eller barn som inte varit
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ägare av fastigheten. Om säljaren inte är intressebevakare för någon annan som samtidigt
erhåller sytningsrätt bör även den andra personen underteckna köpebrevet eller godkänna
att rätten erhålls. Inskrivningen kan även göras som en "saminskrivning".
I allmänhet upplåts rätten för mottagarens livstid som en personlig rättighet, varvid
överföringsrätt inte hör till dess natur.
Enligt JB 14:15.2 får inskrivning av en sytning avföras även på inskrivningsmyndighetens
initiativ när sex månader har förflutit från rättsinnehavarens död, om inte hans
rättsinnehavare under denna tid meddelar att de önskar bibehålla inskrivningen. Det torde
dock vara onödigt att bibehålla inskrivningen, även om inskrivningen enligt RP 120/1994
rd s. 102 ger företräde mot sytningsförmåner som inte utbetalats. I JB-systemet förutsätter
gäldenärens panträtt nämligen ett pantbrev och syftet med inskrivning av en sytning är
endast att trygga sytningens beständighet då fastigheten byter ägare, se Jokela - Kartio Ojanen, 2004, s. 342. Utmätningsbalken 5:47 anger inte icke utbetald sytning som en
fordran med företräde.
Om endast boenderätten har varit inskriven kan den avföras genast när rättsinnehavaren
har avlidit. Huruvida det är fråga om sytning eller boenderätt är inte alltid klart.

4.17. Skogsavverkningsrätt
Skogsförsäljning sker i allmänhet antingen som leveransköp, på vilket tillämpas
bestämmelser om lösöresköp, eller som rotköp, varvid markägaren vanligtvis säljer en rätt
att avverka växande skog i ett visst område till skogsbolaget. Vid leveransköp stämplar
och fäller skogsägaren själv träden och säljer dem till köparen. Med en i JB 14:1 åsyftad
skogsavverkningsrätt avses ett rotköp där köparen överlåtits rätten att under viss tid
avverka en viss mängd träd av visst slag.
Det sluts många skogsavverkningsavtal, men skogsbolagen söker i praktiken inte
inskrivning eftersom inskrivningens syfte endast är att trygga innehavarens
skogsavverkningsrätt mot en ny ägare av fastigheten.
Rätten kan också grunda sig på t.ex. testamente, se Wirilander: Käyttöoikeudesta
kiinteistöön, 1980, s. 321.
Skogsavverkningsrätt inskrivs att gälla i högst fem år. Enligt lagen om begränsning av
skogsavverkningsavtal i vissa fall (21.3.1941/202) gäller avtalet i princip tre år från den
dag då det ingicks såvida giltighetstiden inte anges i avtalet.
När det gäller JLL sade laggranskningsrådet att ett sådant avtal vars huvudsakliga syfte
är att överlåta rätt att nyttja legoområdets beståndsdelar, bl.a. växande skog, inte är ett
legoavtal även om avtalet har dess form. Men om mark med växande skog upplåts på
lega för skogsbruksändamål torde det vara fråga om ett legoavtal, uttryckligen när
legotagaren inte har rätt till större virkesanvändning än vad den årliga skogstillväxten
förutsätter. Samma tanke kommer fram i rättsfallen KKO 1926 II 218, 1945 II 202 och 1948
II 109.
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Av beskrivningen ovan framgår att inskrivningsmyndigheten på tjänstens vägnar måste
pröva om en avtalshandling, som eventuellt kallats legoavtal eller arrendeavtal, i själva
verket är ett skogsavverknings- eller lösgörningsavtal och anteckna giltighetstiden i
enlighet med detta. Det är på sin plats att höra sökanden om ändringen och vid behov
delvis ge avslag på ansökan. I oklara fall måste man i praktiken göra inskrivningen enligt
ansökan.
Frågan om huruvida en skogsavverkningsrätt som säljaren förbehållit sig då fastigheten
sålts kan inskrivas för längre tid än fem år är tolkningsbar. Syftet med den korta
giltighetstiden var ursprungligen att hindra skogsområden från att övergå i trävarubolags
ägo och stärka de kortfristiga avverkningsavtalens ställning som instrument för
råvaruanskaffning. När någon annan än ett skogsbolag har rätt till förbehållet föreligger
inte ett sådant skäl. Enligt JB 2:9.2 och 2:12 kan överföring av besittningen av fastigheten
avtalas fritt mellan parterna, så det känns naturligt att inte se några hinder för inskrivning
av ett förbehåll som är mer begränsat, även om den utsatta tiden i JB 14:1.2 överskrids.
Självfallet måste man alltid komma ihåg att en bestående rätt inte kan inskrivas.

4.18. Lösgörningsrätt
En lösgörningsrätt, med vilken avses rätt att ta marksubstanser, gruvmineraler e.dyl. från
någon annans fastighet, är inskrivningsbar. Med marksubstanser avses bl.a. sten, grus,
sand och mull, som anges i lagen om marksubstanser, och dessutom t.ex. torv och
motsvarande marksubstanser.
Rätt att lösgöra en byggnad eller anläggning som är belägen på fastigheten kan inte
inskrivas.
Lösgörningsrätten inskrivs att gälla enligt avtalet för bestämd tid eller tills vidare, varvid
avtalsförhållandet kan sägas upp av avtalsparterna. Maximitiden är 50 år från det att rätten
upplåtits, vilket kan vara på sin plats att också nämna i fråga om ett avtal som gäller tills
vidare.
När det gäller tolkning av huruvida det oavsett avtalets titel är fråga om en lösgörningsrätt
eller en arrenderätt hänvisas till vad som ovan framförts om skogsavverkningsrätt.
Området kanske arrenderas för t.ex. upptagning av torv, så avtalet är tidsbestämt och
överförbart och arrendetagaren har rätt att bygga på området. Arrendetagaren ansöker
också om anläggningsinteckningarna. Om sökanden endast får en lösgörningsrätt
inskriven ser det ut att JB 14:2 till sin lydelse avvisar en anläggningsbeteckning eftersom
den endast definierar en jordlegorätt eller annan tidsbestämd nyttjanderätt till någon
annans mark som objekt, dvs. rättigheter som nämns i JB 14:1.1, men inte andra i JB 14:1
angivna rättigheter. I praktiken har avtal inskrivits även som en arrenderätt med
anläggningsbeteckning om avtalet uppfyllt förutsättningarna för arrende med tillräcklig
byggrätt, varvid anläggningsinteckning har blivit möjlig. Mot tolkningen att avtalet till sitt
innehåll huvudsakligen motsvarar ett arrende talar dock det faktum att arrendetagaren
normalt inte har rätt att ta marksubstanser eller andra beståndsdelar från fastigheten, men
med samtycke av arrendegivaren är dock en sådan rätt möjlig, se Niemi: Maakaaren
järjestelmät II, 2004, s. 310.
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4.19. Avtal om delning av fastighetens besittning (JB 14:3)
4.19.1. Allmänt
Enligt JB 14:3 får ett inbördes avtal mellan samägarna om delning av fastighetens
besittning inskrivas. Objektet i ett avtal om besittningsdelning är i praktiken en fastighet
eller ett outbrutet område med lagfart eller en inskriven i JB 14:2 åsyftad nyttjanderätt (JB
14:6, RP 120/1994 rd s. 122). Detta förutsätter lagfart på kvotdelarna eller inskrivna
nyttjanderätter. Enbart äganderätt till en byggnad ger inte ägaren möjlighet att sluta ett
avtal om besittningsdelning med fastighetsägaren, om ägaren av byggnaden inte har
lagfart på eller en inskriven äganderätt till marken. En fastighetsägare och innehavaren av
en arrenderätt som avser fastigheten får inte sluta ett inbördes avtal om besittningsdelning
även om de gemensamt äger en byggnad på området. Som ett avtal om besittningsdelning
kan man inte heller inskriva ett avtal om besittning av en byggnad som finns på två
lägenheters område och där ägaren av lägenhet 1 (A) respektive lägenhet 2 (B) sluter ett
avtal om besittning av den gemensamma byggnaden när fastigheterna inte är i gemensam
ägo.
Besittningsdelning av hela fastigheten har inte förutsatts i inskrivningspraxisen, utan man
har även godkänt sådana avtal där större delen av området förblir i gemensam besittning.
I inskrivningsförfarandet kan man inte ens undersöka om delningen till sitt värde motsvarar
ägarförhållandena mellan parterna (se Laitinen: Eräitä erityisten oikeuksien kirjaamiseen
liittyviä ongelmia, Lakimies 6/2003 s. 1004, Jokela - Kartio - Ojanen, 2004, s. 351, Tepora:
Hallinnanjakosopimuksesta kiinteistön käytön suunnitteluvälineenä, 2004, s. 322.
Kreditgivare bör försäkra sig om villkoren i avtalet om besittningsdelning innan kredit ges.
I en handling med titeln Avtal om besittningsdelning kan man ha avtalat om ett kommande
skifte av fastigheten och besittningen fram till dess. Om handlingen betraktas som ett
skiftesavtal och bestyrkts av ett köpvittne är det fråga om ett lagfartsärende och inte en
inskrivning av ett avtal om besittningsdelning.
Huruvida ett avtal om besittningsdelning kan fastställas för fastigheters samfällda område
har skapat ovisshet. Enligt JB 14:6 kan inskrivning av en särskild rättighet även avse
fastigheters samfällda område som antecknats i fastighetsregistret. Eftersom en andel i
ett samfällt område enligt 3 § lagen om samfälligheter innehas genom ägande av
delägarfastigheter borde besittningen bindas till ägandet av delägarlägenheterna för att
inskrivning ska vara möjlig. Inskrivning av en särskild rättighet för fastigheten avvisas dock
av tanken i JB 14:1.2 enligt vilken en särskild rättighet inte får inskrivas om den gäller till
förmån för en viss fastighet. Delägarlägenheternas ägare torde inte på det sätt som avses
i JB 14:3 vara ägare av det samfällda området så att man skulle kunna anse det möjligt
att göra en inskrivning i deras namn, om man beaktar att ägare kan bytas ut och andelen
i det samfällda området endast utgör en del av fastighetens dimension. Delning av
besittningen av en samfälld skog i sin helhet strider också mot syftet med en samfälld
skog.
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4.19.2. Delad besittning av en byggnad
Även om JB 14:3 talar om delning av fastighetens besittning har en del
inskrivningsmyndigheter även godkänt inskrivning av avtal där det i verkligheten endast
varit fråga om delad besittning av en byggnad med angivande av att markområdet förblir i
delägarnas gemensamma bruk. Detta har främst gällt s.k. frontmannahus, där den ena
delägaren besitter övervåningen och den andra bottenvåningen. Huset kan också vara
byggt så att det täcker hela tomtens areal. Motsvarande delning kan även komma i fråga
för flervåningshus. Likartade problem uppstår däremot inte för parhus – som lagrummet
ursprungligen hade i åtanke – eftersom åtminstone marken under lägenheterna
åtminstone blir föremål för delning, även om det övriga området inte delas.
Inskrivningsmöjligheten har särskilt motiverats med skrivningen i RP 120/1994 rd som
säger att "med den föreslagna paragrafen kan vissa problem i samband med
samägandeförhållanden elimineras genom inskrivning av besittningsavtal som innebär att
delägarna får nyttja vissa områden av fastigheten eller vissa byggnader på den".
Inskrivningspraxisen liksom ställningstagandena i den juridiska litteraturen har varierat,
men inskrivningsmöjligheten torde även få stöd av ändamålsenlighet eftersom inskrivning
under alla omständigheter blir möjlig, t.o.m. i fall då endast en kvadratmeter delas (se även
Tepora, 2004, s. 329–330 och 355–356).
Besittningen av byggnadskomplexet på tomten där Kampens centrum finns (91-4-194-1)
delades så att de sju parterna besitter olika plan under och ovanför varandra såsom
närmare avtalats, och ett avtal om besittningsdelning inskrevs för att garantera detta. Se
Kartio: Kiinteistön ulottuvuuden vanhoista ja uusista ongelmista s. 175–185, Juhlajulkaisu
Juhani Wirilander, 2005 och Tepora: Kiinteistön kolmiulotteisesta omistus- ja
hallintajärjestelyjen toteuttamisesta, Defensor Legis Nr 3/2009 s. 364–377.

4.19.3. Besittningsdelning grundad på tid
Också avtal där besittningen delats utifrån tid har inkommit som inskrivningsärenden. Den
ena parten besitter hela fastigheten t.ex. ojämna veckor och den andra under jämna.
Lagrummets lydelse ser inte ut att hindra inskrivning av ett sådant avtal och inskrivning
har ibland också godkänts. Lagens syfte är dock att dela besittningen områdesvis (RP
120/1994 rd s. 96), så det finns anledning att anse sådana avtal som icke inskrivningsbara
utan ett förtydligande av lagen, även om sådana avtal i sig kan slutas på ett sätt som är
bindande för parterna. Tillämpningen av lagrummet har utvidgats mycket genom de
tolkningar som gjorts, men någonstans måste också tolkningar ha sin gräns.

4.19.4. Sökande
Enligt JB 14:9 får bl.a. rättsinnehavaren göra ansökan om inskrivning. I
inskrivningspraxisen har man ansett att enbart den ena avtalsparten kan ansöka om
inskrivning av avtalet om besittningnsdelning. Andras samtycken eller andra höranden
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behövs inte, om inte ett förbud om inskrivning tagits in i avtalet. I allmänhet är det tänkt att
ett avtal om besittningsdelning ska inskrivas.
Avtalet inskrivs i sin helhet, inte bara för sökandens del.

4.19.5. Om formen för avtalet om besittningsdelning
Minimikrav på avtalet är skriftlig form, att objektet och avtalsparterna nämns samt att
fördelningen av besittningen anges, datum och underskrifter. Att avtalet om
besittningsdelning kan sägas upp eller löper en kort tid hindrar inte inskrivning. Avtalets
betydelse kan dock vara ringa i sådana fall. Avtalet som ska inskrivas kan ingå i
överlåtelsehandlingen, t.ex. ett köpebrev, där köparna avtalar om delning av besittningen
av fastigheten. I praktiken har man också avtalat om besittningsdelning i t.ex.
arvskiftesinstrument. Normalt upprättar dock delägarna ett separat avtal om
besittningsdelning.
Avtalet om besittningsdelning kan bl.a. innehålla bestämmelser om skötsel av områden
som lämnas i gemensam besittning, parkeringsplatser, betalning av kostnader för
fastighetsskötsel, gångvägar och lösande av tvister, t.ex. i ett skiljeförfarande, möjlighet
att säga upp avtalet eller sälja träd på respektive besittningsområde eller ingå
arrendeavtal. Som ovan konstaterats kan besittningen även delas partiellt, t.ex. genom att
större delen lämnas i gemensam besittning. Om avtalets innehåll och hur bindande
villkoren är, se Jokela-Kartio-Ojanen, 2004, s. 351–352.
Inskrivningsmyndigheten har skyldighet att åtminstone kontrollera lagligheten i fråga om
avtalets objekt, form och giltighetstid, se Laitinen; LM 6/2003, s. 1002. En noggrannare
tillsyn över villkorens laglighet eller ändamålsenlighet är inte ens möjlig i
inskrivningsförfarandet.

4.19.6. Avtalets giltighetstid
Avtalet som ska inskrivas kan vara tidsbestämt eller gälla tills vidare. Det kan också först
vara tidsbestämt och därefter gälla tills vidare eller vara uppsägningsbart. Enligt JB 14:1.2
får en bestående särskild rättighet inte inskrivas. Principen har ansetts vara tillämplig
också på avtal om besittningsdelning. Med analogisk tillämpning av JLL:s bestämmelser
är maximitiden för besittningsdelningsavtalets giltighet 100 år (KKO 1934 II 402,
Tepora: Kirjoituksia varallisuusoikeudesta muuttuvassa toimintaympäristössä, 2000, s.
249). Om avtalet inte nämner en bestämd tid för avtalets giltighet gäller avtalet tills vidare.
Också avtal där avtalet enligt villkoren endast kan sägas upp med alla parters samtycke
har inkommit som inskrivningsärenden. Då måste man pröva huruvida avtalet i själva
verket är bestående och således icke inskrivningsbart. Avtalsvillkoren kan också ange att
hävning/uppsägning endast kan ske med alla samägares samtycke om förhållandena
förändras väsentligt. Uppsägning av ett avtal om besittningsdelning som gäller tills vidare
har också med beaktande av den princip som framgår av rättsfallet KKO 1979 II 17 ansetts

Inskrivningshandbok

269

(348)
7.6.2017

kunna ske endast till följd av att förhållandena förändras väsentligt (Tepora, 2004, s. 339).
I inskrivningspraxisen har avtal inskrivits trots villkoret, vilket kan anses godtagbart med
tanke på luckorna i lagstiftningen i fråga om avtalets giltighetstid och att uppsägningens
giltighet under alla omständigheter förblir knuten till en väsentlig förändring av
förhållandena. Man kan förmoda att parterna inte förpliktas att iaktta t.ex. ett avtal som blir
oskäligt efter att förhållandena förändrats. Man kan på goda grunder ha en annan
uppfattning om inskrivningsmöjligheten eftersom prejudikat saknas.

4.19.7. Reglering av inteckningar och samtycke
Om inteckningar eller inskrivningar av särskilda rättigheter belastar inskrivningsobjektet
förutsätter inskrivning av avtalet om besittningsdelning att företrädesordningen ändras.
Enligt JB 14:8 får ett avtal om besittningsdelning endast inskrivas med främsta företräde.
Detta förutsätter samtycke av panthavarna för det berörda objektet. Om en
panträttsinnehavare inte ger sitt samtycke får inskrivningsmyndigheten inskriva avtalet om
konsekvenserna av ändringen är ringa. Panträttsinnehavaren måste dock höras. Före
inskrivning måste gamla inteckningar som fastställts i hela fastigheten upplösas eller
ändras till att belasta kvotdelar, se Jokela - Kartio - Ojanen, 2004, s. 352 och Tepora,
2004, s. 357.
Eftersom fordringar där säkerheten utgörs av en inskriven lagstadgad panträtt till
fastigheten enligt 5 kap. 47 § utsökningsbalken har företräde före särskilda rättigheter
inskrivna i fastigheten vid en fastighetsauktion behöver man inte ingripa i dessa när avtalet
om besittningsdelning inskrivs. Som en sådan har även ett tillstånd för inlösning av ett
område av en fastighet för en naturgasledning betraktats.
Eftersom avtalet om besittningsdelning endast får inskrivas med främsta företräde torde
det förutsätta att samtycke även inhämtas av innehavare av gamla särskilda rättigheter
även om JB 14:10 inte nämner dem som givare av samtycke. Avtal om besittningsdelning
hindrar i sig inte t.ex. inskrivning av arrenderätt i hela fastigheten och särskilda rättigheter
behöver inte upplösas innan inskrivningen. Dessutom kan ju särskilda rättigheter inte
belasta kvotdelar.
Innan avtalet om besittningsdelning inskrivs måste kanske liknande utredningar krävas
som t.ex. vid inskrivning av arrenderätt. Således kan ansökan också lämnas vilande.
Beroende på situationen kan makes samtycke, förmyndarmyndighetens tillstånd, en
bolagsrättslig utredning e.dyl. behövas, se också Tepora: Hallinnanjakosopimuksesta
kiinteistön käytön suunnitteluvälineenä, s. 358. Vad gäller makes samtycke kan det
konstateras att samtycket ska föreligga om det inte framgår av ärendet att avtalet inte gör
intrång i makens rätt. Om maken inte bor på fastigheten behövs i allmänhet inte dennes
samtycke.
Om delägare sluter ett avtal om besittningsdelning och söker inskrivning efter fastighetseller nyttjanderättsköpet, men före äganderättens slutliga övergång, kan vilandeförklaring
ersättas med säljarens samtycke eftersom JB 2:14.2 säger att köparen före äganderättens
slutliga övergång inte får upplåta panträtt eller särskilda rättigheter som belastar
fastigheten utan säljarens samtycke. En inteckning i en bråkdel är tillåten med säljarens
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samtycke under de förutsättningar som föreskrivs i JB 16:3.2, så precisering av
inteckningsobjektet genom inskrivning av ett avtal om besittningsdelning måste också
anses vara möjligt.

4.19.8. Inskrivningssätt
Om makarna A och B å den ena sidan och C och D å den andra vill skriva in ett avtal om
besittningsdelning "familjevis" och lagfarten eller en särskild rättighet inskrivs med en
fjärdedel för var och en ska fördelningen synas i inskrivningen. Detta kan antecknas i
innehållsfältet, t.ex. på följande sätt: "A och B besitter den västra delen av området som
avses i avtalet och inritats på kartan samt parhusets lägenhet 1, medan C och D besitter
tomtens östra del och parhusets lägenhet 2". Anteckningen förtydligar en situation där A
och B söker "gemensam inteckning" i sina fjärdedelar och C och D inteckning i sin
gemensamma halva.
Om bråkdelsinteckningar finns i registret i den tidigare ägarens namn ska det efter
inskrivningen av överlåtelsen också synas vem av delägarna som trätt i den tidigare
ägarens ställe, t.ex. genom anmärkning att C och D köpt sina andelar av X och Y. Om
detta inte görs kan gravationsbeviset inte läsas eftersom däri förekommer de gamla
delägarna. En ny ägare kan antecknas i inskrivningen av besittningsdelningen på
tjänstens vägnar avgiftsfritt vid lagfart eller då en inskrivning enligt JB 14:2 görs.
Innehållet bör inte beskrivas onödigt utförligt på grund av registrets expansion. Införande
av vissa villkor kan leda till en felaktig uppfattning om att de anses vara bindande medan
icke antecknade villkor inte betraktas som sådana.
Också giltighetstiden ska antecknas, även om registret har många gamla inskrivningar där
detta inte gjorts. Intill uppgiften om besittaren har oftast också ägarandelarnas storlek
antecknats.

4.19.9. Inskrivningens inverkan på objekt för inteckning eller särskild
rättighet
En inskrivning av ett avtal om besittningsdelning där man avtalar om vilket område som
respektive delägare disponerar eller om byggnader binder förvärvare av kvotdelar på
samma sätt som avtalets ursprungliga parter. Hela fastigheten kan då inte säljas med stöd
av samägandelagen i syfte att avskilja kvotdelen.
Inskrivning av ett avtal om besittningsdelning förhindrar att inteckning söks i hela
fastigheten (JB 16:2.3). Inteckningarna måste i stället sökas i kvotdelarna.
I den juridiska litteraturen har man med beaktande av bestämmelsen i JB 14:6 ansett att
en särskild rättighet inte kan inskrivas i en kvotdel trots att kvotdelen förstärkts med ett
avtal om besittningsdelning (Jokela - Kartio - Ojanen, 2004, s. 367, Tepora, 2004, s. 335,
359) och att delägare kan upplåta olika typer av särskilda rättigheter i sina kvotdelar som
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inte strider mot avtalet om besittningsdelning och är underställda det (Tepora, 2004, s.
336). Enligt denna ståndpunkt kan t.ex. en hyresrätt till lägenhet som besittaren beviljat
en hyresgäst inte inskrivas i en kvotdel som fastställts genom ett avtal om
besittningsdelning, även om hyresrätten möjligen skulle kunna inskrivas i hela fastigheten
med alla delägares samtycke. Frågan blir ännu svårare att lösa om ägaren av en kvotdel
som förstärkts med ett avtal om besittningsdelning överlåter sin kvotdel, men förbehåller
sig nyttjande- och besittningsrätten. I praktiken har en sådan inskrivning i kvotdelen gjorts
genom att giltighetstiden antecknats som den tid avtalet om delning av fastighetens
besittning gäller. (Ett alternativ är att förbehållet av nyttjanderätten antecknas i anslutning
till att en anteckning om en ny ägare görs i inskrivningen. Ändring av avtalet om
besittningsdelning skulle förmodligen förutsätta både kvotdelsägarens och
nyttjanderättsinnehavarens samtycke.) Det är fråga om ett av fallen där lagstiftarens
ställningstagande skulle behövas.
En i JB 12:5 åsyftad begränsning av förfoganderätten kan också inskrivas i en kvotdel.

4.19.10. Köp av outbrutet område
I inskrivningspraxisen har det förekommit situationer där fastighetsägaren säljer hälften av
ett outbrutet område av lägenheten och kvarstår som ägare av den andra hälften. Därefter
har ett avtal om besittningsdelning upprättats för det outbrutna området, vilket köparen
inlämnat för inskrivning. Att lagfart söks på hela det outbrutna området och att avtalet om
besittningsdelning inskrivs torde vara försvarligt trots att stomlägenhetens ägare i sådana
fall före styckning ges ett förtydligande av lagfart på delvis ett eget outbrutet område
eftersom styckningsautomatiken lär se till att styckningen förrättas skyndsamt och att
regleringen slutförs korrekt.

4.19.11. I arrendeavtal intaget förbud att sluta avtal om
besittningsdelning
När en arrenderätt upplåtits kan det i arrendeavtalet ha intagits ett villkor enligt vilket
delägare av arrenderätten inte får sluta ett avtal om besittningsdelning över
arrendeområdet.
Utgångspunkten i jordlegolagen är avtalsfrihet (Kartio: Asuntoalueen vuokra, s. 139 f.),
men lagen begränsar avtalsfriheten i vissa delar. När JB stiftades rördes inte JLL, så ett
svar på frågan återfinns inte i lagen. Ovissheten om huruvida villkoret är giltigt består
eftersom JB 14:3 ändå ger möjlighet att inskriva ett avtal om besittningsdelning som slutits
av samägare. Om JB 14:3 anses vara lagstiftarens ståndpunkt i dagens förhållanden
behöver villkoret inte beaktas; annars finns skäl att anteckna det i registret när
grundinskrivningen av arrenderätten görs.

Inskrivningshandbok

272

(348)
7.6.2017

4.19.12. Villkor om delägares förköpsrätt i avtal om
besittningsdelning
I avtal om besittningsdelning kan ha intagits villkor enligt vilka delägarna har förköps- eller
inlösningsrätt då en delägare överlåter sin andel av fastigheten eller arrenderätten. Om ett
sådant avtal sluts separat kan det inte inskrivas på grundval av JB 14:1 som en särskild
rättighet eller antecknas som en i JB 12:5 åsyftad rådighetsbegränsning. Bestämmelsen i
JB 2:11 om ogiltiga villkor är inte direkt tillämplig på villkoret eftersom det i lagrummet
endast är fråga om villkor som avtalats i samband med överlåtelse. Enligt JB 2:11 är t.ex.
inlösningsvillkor och villkor som begränsar överlåtelse eller pantsättning intagna i
köpebrev som avser fastigheter och t.ex. arrenderätter ogiltiga.
Med utgångspunkt från ovan nämnda avtal, som icke är inskrivningsbara, och den strävan
som framgår av JB 2:11 att trygga omsättningsfriheten kan det anses att förköps- eller
inlösningsvillkor inte heller vid inskrivning av avtal om besittningsdelning ska antecknas i
registret. Om villkoret ska beaktas när andelen säljs är en fråga där vi för närvarande inte
känner till avgöranden eller ställningstaganden av domstolarna. När saken anses oklar
(och man lägger märke till den genom att en registeranteckning saknas eller om delägaren
tar upp saken på eget initiativ) kan den som enligt avtalet har inlösningsrätt höras och vid
behov förs ärendet till prövning i rättegång på grundval av JB 6:6. Författarna av detta
avsnitt har dock uppfattningen att man inte ska ingripa i saken på tjänstens vägnar.
(Mikkola: Yhteisomistus, 2008, s. 25 förefaller betrakta villkoret som giltigt.)

4.19.13. Flera fastigheter som objekt för besittningsdelning
Om delägarna tillsammans äger flera fastigheter kan ett avtal om besittningsdelning slutas
för alla, vilket ska inskrivas i alla fastigheter. Det är dock tolkningsbart om avtalet kan
inskrivas när en delägare får en hel lägenhet i sin besittning eller när någon av delägarna
inte kommer i besittning av någon lägenhet alls. Ordalydelsen i JB 14:3 antyder att
besittningen ska för varje fastighet delas mellan fastighetens delägare. Det är knappast
delning av besittningen om någon inte alls får en lägenhet i sin besittning.

4.19.14. Flera avtal om besittningsdelning för samma objekt
Flera avtal om besittningsdelning kan inte inskrivas i samma objekt. Om delägarna vill
komplettera ett tidigare avtal om besittningsdelning, t.ex. genom ett separat avtal, ska
inskrivningen göras som en ändring av den tidigare inskrivningen. Flera avtal om
besittningsdelning för samma objekt skulle leda till en sammanblandning av eventuella
inteckningar som belastar kvotdelarna.

4.19.15. Inskrivning av ändring av avtal om besittningsdelning och
avförande av inskrivning
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Bestämmelserna i JB 14:13–16 är tillämpliga på ändring och avförande av ett inskrivet
avtal om besittningsdelning. Om parterna i avtalet om besittningsdelning t.ex. avtalat om
förkortning av giltighetstiden får ändringen endast inskrivas om panträttsinnehavarna för
samägarnas andelar ger sitt skriftliga samtycke (Jokela - Kartio - Ojanen, 2004, s. 376).
Samtycke behövs inte om konsekvenserna av ändringen är ringa. Om tiden däremot har
förlängts och en utredning om detta företetts inskrivningsmyndigheten innan
giltighetstidens utgång får inskrivningen enligt JB 14:15.1 inte avföras.
Ett förtida avförande av en anteckning om ett avtal om besittningsdelning som slutits för
bestämd tid förutsätter panträttsinnehavarnas samtycke. När endast anteckningen om
besittningsdelning avförs kvarstår inteckningarna i kvotdelarna. Om panträttsinnehavarna
inte ger sitt samtycke torde i sista hand ett förfarande enligt JB 14:16 komma i fråga genom
vilket inteckningar och särskilda rättigheter som belastar andelarna dödas.
Avförande av ett avtal om besittningsdelning som gäller tills vidare förutsätter gemensam
ansökan av parterna. Om endast någon av parterna är sökande kan de andra höras och
ifall de motsätter sig ansökan måste man kanske ge en anvisning om att ärendet ska föras
till prövning i rättegång för att utreda om uppsägningen är berättigad. För
inteckningsinnehavarnas del är ett avtal om besittningsdelning som gäller tills vidare
problematiskt eftersom det är oklart huruvida panträttsinnehavarnas samtycke behövs för
att avföra avtalet när parterna avtalat om avförande (Tepora, 2004, s. 363). När avtalet
om besittningsdelning har ett villkor enligt vilket samtycke behövs finns anledning att kräva
ett sådant. Inskrivningsmyndigheten ska alltid försäkra sig om detta genom att kontrollera
avtalet. Om något sådant villkor inte finns kan enligt JB 14:15.1 en inskrivning av en
särskild rättighet också avföras på inskrivningsmyndighetens initiativ om den inskrivna
rättighetens avtalsenliga giltighetstid har löpt ut. Enligt JB 14:16.1 förutsätter dödande av
särskilda rättigheter och inteckningar däri innehavarnas samtycke om den särskilda
rättigheten upphör tidigare än avtalat. Om avtalet om besittningsdelning gäller tills vidare
och parterna avtalat om att det ska upphöra kan man inte säga att det upphör tidigare än
avtalat. På detta bygger ståndpunkten i Kiinteistökoulutus 2002 enligt vilken ovan nämnda
innehavares samtycke inte torde behövas. Lagstiftningen är även här bristfällig eftersom
ändringar av inskrivningen ser ut att bindas av striktare villkor än avförande av
inskrivningen. Det återstår att se om man börjar betrakta kvotdelar med avtal om
besittningsdelning som inteckningsobjekt, varvid panthavarnas samtycke skulle behövas
även då en inskrivning av ett avtal om besittningsdelning avförs.
Om endast avtalet om besittningsdelning avförs kvarstår inteckningarna i bråkdelarna,
som avtalet om besittningsdelning inte "förstärker". Med avseende på pantinnehavaren
kan detta innebära – beroende på innehållet i avtalet om besittningsdelning – att
säkerhetens värde förändras och blir i vissa fall betydligt lägre.

4.19.16. Byggfirma / seriella avtal om besittningsdelning
En byggfirma kan sträva efter – för att osålda byggnadsbestånd inte ska uppkomma – att
bygga nya byggnader på sin fastighet eller renovera ett gammalt byggnadsbestånd endast
vartefter man hittar en köpare till varje nybyggnation/renoverad del. Byggfirman kan också
upprätta en förhandsplan för delning av besittningen över de kvotdelar av fastigheten som

Inskrivningshandbok

274

(348)
7.6.2017

säljs till kommande köpare. Respektive köpare förvärvar en kvotdel (t.ex. 1/6) av
fastigheten och undertecknar avtalet om besittningsdelning för sin del.
Byggherren kan inte inskriva en förhandsplan om besittningsdelning, utan avtalet om
besittningsdelning kan inskrivas först när fastigheten är samägd, dvs. när den första
köparen har sökt lagfart. Då utgörs den andra avtalsparten av den byggfirma som äger
resten av fastigheten. Ändring av avtalet om besittningsdelning ska alltid sökas när nästa
kvotdel säljs eftersom avtalsparter tillkommer.
Det problematiska är huruvida tidigare köpare måste underteckna ändringsavtalet om de
har givit sitt förhandssamtycke till förfarandet när avtalet om besittningsdelning ingicks för
deras del. Om man avviker från planen är det uppenbart att deras samtycke behövs. Det
är tillrådligt att deras samtycke föreligger även annars; om detta samt situationer där en
byggfirma köper en fastighet för ett under bildning varande bolags räkning, se Laitinen:
Lakimies nr 6/2003 s. 1005–1007.

4.19.17. Överlåtelse av kvotdelar mellan parter i besittningsdelning
Överlåtelse av hela kvotdelen eller en del därav till en annan part i besittningsdelningen
medför ganska svåra tolkningsproblem. Dessa situationer behandlas i avdelningen om
inteckningar. 4.20. Möjliga inskrivningar i näringsverksamhet enligt JB 14:4 och 5

4.20.1. Allmänt
Inskrivningar gällande byggnader eller anläggningar enligt JB 14:4 och fastställande av
beståndsdelar och tillbehör enligt JB 14:5 är endast möjliga på fastigheter som används i
näringsverksamhet (industri, handel, lantbruk, fiske osv.). Av ansökan eller avtalet framgår
i allmänhet med tillräcklig klarhet vilken näringsverksamhet det är fråga om, men sökanden
ska vid behov förete en utredning om anknytningen till näringsverksamhet. Avgörande är
att det föremål som ska inskrivas hör till näringsverksamhet även om fastigheten används
för boende jämte näringsverksamheten. Inskrivning är dock inte möjlig om föremålet
endast betjänar användningen för boende. Fastighetsägarens meddelande om att
föremålet hör till näringsverksamheten är oftast en tillräcklig utredning om detta, t.ex. då
inskrivning av äganderättsförbehåll söks.
Utanför näringsverksamhet hamnar främst bostads- och fritidsfastigheter.
Inskrivningar enligt JB 14:4.1.2 och 14:5 får endast göras med främsta företräde, vilket
förutsätter samtycke av berörda panträttsinnehavare. Ansökan avslås direkt om en
anteckning om utmätning, säkringsåtgärd eller konkurs gjorts i lagfarts- och
inteckningsregistret innan en i JB 14:4 eller 5 § åsyftad ansökan blivit anhängig (JB
14:12.1.6).
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4.20.2. Inskrivning av rätt till en byggnad eller anläggning (JB 14:4)
4.20.2.1. Inskrivning av rätt för byggare och maskin/anläggningsleverantör

Fastighetsägaren kan i allmänhet giltigt avtala med en element- eller
anläggningsleverantör om att byggnader och konstruktioner som uppförs på fastigheten
samt maskiner och anläggningar som placeras där förblir i leverantörens besittning tills
köpeskillingen betalats i sin helhet. Då byggnader, konstruktioner, maskiner och
anläggningar anslutits till fastigheten som beståndsdelar eller tillbehör är dock en tredje
parts äganderätt inte skyddad gentemot fastighetsägarens efterträdare eller borgenärer.
Om en byggnad, anläggning eller något annat föremål anses som en beståndsdel eller ett
tillbehör i fastigheten följer den med huvudföremålet (fastigheten) vid t.ex. ett köp om inget
annat avtalas. Beståndsdelar och tillbehör hör också till eventuella fastighetsinteckningar
samt en fastighetsägares konkursbo.
Som tillhörande fastigheten betraktas sådana konstruktioner och anläggningar som
anslutits till fastigheten för att stadigvarande betjäna dess syfte.
Äganderättsförbehåll används särskilt i näringsverksamhet vid arrangemang för
finansiering och försäkring av värdefulla maskiner och anläggningar.
Med stöd av JB 14:4.1.1 får sådana inom näringsverksamhet använda byggnader,
konstruktioner, maskiner eller anläggningar vilka tjänar det syfte för vilket fastigheten
används och som tillhör någon annan fastighetens ägare inskrivas om föremålet har
byggts på eller förts till fastigheten med äganderätts- eller återtagningsförbehåll eller enligt
ett hyresavtal eller något därmed jämförbart avtal. Villkoret om äganderättsförbehålls eller
återtagningsförbehåll är giltigt och inskrivningsbart endast då det ingår i det ursprungliga
avtalet på grundval av vilket föremålet förts till fastigheten eller om villkoret åtminstone
avtalats innan föremålet fördes till fastigheten. Denna kronologiska ordning medför att sale
and lease back-arrangemang inte kan inskrivas, se Tepora: Kirjoituksia
varallisuusoikeudesta muuttuvassa toimintaympäristössä, 2000, s. 259 (i exemplet säljer
fastighetsägaren byggnader/maskiner på fastigheten till en finansierare, som sedan hyr
tillbaka dem genom ett finansiellt leasingavtal eller säljer tillbaka dem med
äganderättsförbehållsvillkor).
Syftet med villkor om äganderättsförbehåll eller återtagningsförbehåll är att utgöra
säkerhet för varuleverantörens fordran på köpeskillingen. Även den som hyrt ut maskinen
eller anläggningen kan inskriva sin äganderätt till hyresföremålet. Inskrivningsförfarandet
kan också utnyttjas vid s.k. leasingavtal.
Inskrivning kan inte och torde inte behöva göras i fall där den som köpt ett föremål med
ägandeförbehållsvillkor inte är ägare av den fastighet eller arrenderätt som är
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inskrivningsobjekt trots att föremålet placeras på objektet eftersom föremålet förblir lösöre
även efter installationen.
En tredjepartsägare kan på grundval av inskrivningen få ett skydd enligt
företrädesordningen vid fastighetsöverlåtelse eller tvångsverkställighet. Villkor om
äganderättsförbehåll eller återtagningsförbehåll kan inskrivas att gälla i längst fem år från
det att avtalet ingicks. En rätt av annat slag inskrivs att gälla under avtalets giltighetstid.
4.20.2.2. Inskrivning av föremål som tillhör nyttjanderätten

Redan innan JB trädde i kraft gjordes av skattemässiga eller företagsekonomiska skäl
olika förmögenhetsarrangemang där ägandet fördelades på mark och byggnader.
Fastighetsägaren har därför kanske sålt en byggnad som tillhör fastigheten till en
arrendetagare samtidigt som nyttjanderätten till området upplåtits till arrendetagaren. Det
handlar ofta om bolag i samma företagsgrupp, t.ex. dotterbolag eller pensionsstiftelser,
men arrangemanget är numera vanligt också när en byggnad säljs till en utomstående och
det aktuella området samtidigt arrenderas ut till denne.
Den vedertagna uppfattningen har varit att överlåtelse av en byggnad inte bryter
byggnadens och fastighetens beståndsdelsförhållande. Byggnaden upphör att vara en del
av fastigheten först när den förts bort från fastigheten. Överföringen av äganderätten till
byggnaden är giltig mellan avtalsparterna, men binder i princip inte fastighetsägarens
borgenärer eller efterträdare. JB 14:4.1.2 öppnar för ett förfarande där byggnader och
anläggningar som överlåtits kan föras över från fastighetsinteckning till
anläggningsinteckning.
Enligt JB 14:4.1.2 är det tillåtet att inskriva en byggnad, konstruktion, maskin eller
anläggning som har överlåtits till en nyttjanderättsinnehavare som tillhörande
nyttjanderätten. Nyttjanderätten ska vara en i JB 14:2 åsyftad inskriven nyttjanderätt som
omfattas av inskrivningsskyldighet (JB 14:6). Motsatt inskrivning – inskrivning av en
överlåtelse från nyttjanderättsinnehavare till fastighetsägare – är inte möjlig, inte heller
inskrivning av överlåtelse till någon annan än nyttjanderättsinnehavaren.
Inskrivning av en i JB 14:4.1.2 åsyftad överlåtelse görs både vid fastigheten och den
särskilda rättigheten och kan endast göras med främsta företräde. Företrädet får därefter
inte ändras så, att andra än i JB 14:3, 14:1.1/2 eller 14:5 åsyftade inskrivningar går före.
Om inteckningar tidigare sökts i fastigheten förutsätter inskrivning av överlåtelsen att
inskrivningarnas företrädesordning ändras. Alla panträttsinnehavarnas samtycke till
inskrivningen ska föreligga. Även om lagrummet (JB 14:10.2) inte nämner att innehavare
av särskilda rättigheter som belastar fastigheten måste ge sitt samtycke, ska man bedöma
om deras ställning äventyras på ett sådant sätt att även deras samtycke krävs.
När äganderätten till byggnaderna inskrivs med främsta företräde som tillhörande
nyttjanderättsinnehavaren omfattas byggnaderna inte alls av de inteckningar som belastar
fastigheten.
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4.20.2.3. Ägarens samtycke till JB 14:4-inskrivningar

Inskrivningar som avses i JB 14:4 förutsätter att ägaren av fastigheten/nyttjanderätten har
gett sitt skriftliga samtycke. Samtycken kan också finnas i köpebrev eller arrendeavtal,
men endast ett villkor om äganderättsförbehåll i köpebrevet räcker inte.

4.20.3. Fastställande av beståndsdelar och tillbehör
Enligt JB 14:5 kan fastighetsägaren genom inskrivning fastställa fastighetens
beståndsdelar och tillbehör, dvs. i praktiken vad som omfattas av dels fastighetsinteckning
och dels företagsinteckning. Innehavare av en i JB 14:2 åsyftad nyttjanderätt kan med
beaktande av JB 14:6 på liknande sätt söka motsvarande inskrivning (Jokela - Kartio Ojanen, 2004, s. 368). Inskrivningsansökningar har i praktiken inlämnats för t.ex.
processindustrier och kreaturslägenheter.
Då egendomen på fastigheten tillhör samma ägare har uppdelningen av lös och fast
egendom betydelse främst vid tvångsverkställighet. Att föremålet tillhör fastigheten gagnar
borgenärer som har fastighetspanträtt. Innehavare av företagsinteckning och borgenärer
utan förmånsrätt får i gengäld en bättre ställning om föremålet utgör lös egendom och inte
omfattas av fastighetsinteckning.
Separat överlåtelse av en byggnad som tillhör fastighetsägaren bryter inte fastighetens
och byggnadens beståndsdelsförhållande och byggnaden kan inte på grundval av JB 14:5
fastställas att icke tillhöra fastigheten. Däremot kan fastighetsägaren (JB 14:5.1) själv
genom en inskrivning fastställa att en på fastigheten stadigvarande placerad maskin eller
anläggning inte tillhör fastigheten, även om den annars skulle betraktas som en
beståndsdel eller ett tillbehör i fastigheten.
Med stöd av 2 paragrafen kan fastighetsägaren meddela att en maskin eller anläggning
tillhör fastigheten, även om förutsättningarna för beståndsdels- eller tillbehörsförhållandet
inte uppfylls i alla delar. Inskrivningen kan endast gälla maskiner eller anläggningar som
fastighetsägaren äger, inte sådana som ägs av tredje part.
Fastighetsägarens skriftliga meddelande ska individualisera föremålet eller
föremålsgruppen som är inskrivningsobjekt genom att t.ex. ange maskinens eller
anläggningens typ. Individualiseringen ska grunda sig på objektivt detekterbara
egenskaper hos föremålen. Förutom föremål som finns på fastigheten vid
inskrivningstidpunkten gäller inskrivningen också föremål som eventuellt ersätter dessa
och har de egenskaper som angavs vid inskrivningen. Inskrivning kan endast göras av
sådana maskiner och anläggningar som är avsedda att finnas på fastigheten
stadigvarande och kan således inte avse t.ex. inteckningsbara transportmedel. Byggnader
och konstruktioner samt omsättningstillgångar kan inte inskrivas på grundval av JB 14:5.
Man behöver inte undersöka om maskinen eller anläggningen skulle höra till den angivna
föremålsgruppen oavsett inskrivningen, men inskrivning av ett föremål som uppenbart inte
tillhör den angivna kategorin avslås på tjänstens vägnar (t.ex. ansökan om inskrivning av
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en bil eller traktor som tillhörande fastigheten), för närmare upplysningar om detta, se
Tepora, 2000, s. 271.
När fastighetsägarens meddelande för fastställande av fastighetens beståndsdelar och
tillbehör har inskrivits binder den både panträttsinnehavare och förvärvare av fastigheten.
Vid fastighetsköp kan man oavsett detta avtala om huruvida ett visst föremål hör till köpet
eller inte.
Enligt 14:8.2 får en inskrivning som gäller fastighetens beståndsdelar eller tillbehör endast
göras med främsta företräde. Därefter får företrädet inte ändras så att andra inskrivningar
går före, såvida det inte handlar om ett avtal om besittningsdelning eller en i JB 14:4.1.2
åsyftad inskrivning. Flera beståndsdelsinskrivningar kan göras. Om det inskrivs att en
maskin eller anläggning inte tillhör fastigheten förutsätter detta att alla berörda
panträttsinnehavare ger sitt samtycke. Dessutom ska man bedöma om inskrivningen
äventyrar den rätt till fastigheten som innehavare av särskilda rättigheter har och om även
deras samtycke måste inhämtas. Samtycke av en innehavare av lagstadgad panträtt
behövs inte, se Tuomisto: Kiinteistöpanttioikeuden kohteesta uuden maakaaren mukaan,
Juhlajulkaisu Leena Kartio s. 336–337. När en maskin eller anläggning ska inskrivas som
tillhörande
fastigheten
ska
företagsinteckningsbevis
och
samtycke
av
företagsinteckningsinnehavarna företes.
Enligt InskrRegF 23 § 2 ska inskrivningsmyndigheten tillställa den som för
företagsinteckningsregistret (patent- och registerstyrelsen, 16 § företagsinteckningslagen)
ett meddelande om en inskrivning som gäller fastställande av en fastighets beståndsdelar
och tillbehör.

4.21. Betydelsen av att särskilda rättigheter inskrivs
4.21.1. Oinskrivna rättigheters bestånd
Enligt JB 3:7 är en sådan särskild rättighet som enligt JB 14:1 kan inskrivas och upplåtits
i fastigheten före köpslutet bindande för köparen. Om köparen söker lagfart innan
inskrivning söks, och inte vid köpslutet kände eller borde ha känt till upplåtelsen av
rättigheten, är den särskilda rättigheten inte bindande för denne. Ofta har köparen dock
inte kunnat vara omedveten om t.ex. en lägenhetsuthyrning eftersom denne åtminstone
borde ha besiktigat byggnaden före köpet. Vad gäller den viktigaste särskilda rättigheten,
dvs. arrenderätten, ska man dessutom beakta JLL 12 §, enligt vilken legorätten binder
senare förvärvare av fastigheten och övriga konkurrerande rättsinnehavare, om
legotagaren har fått fastigheten i sin besittning före överlåtelsen eller upplåtelsen av en
(annan särskild e.dyl.) rättighet. Normalt får legotagaren legoområdet i sin besittning strax
efter att avtalet har upprättats eller har redan fått det tidigare.
En annan än i JB 14:1 åsyftad särskild rättighet binder köparen av fastigheten endast om
denne kände till rättigheten vid köpslutet. Härvid räcker det alltså inte att köparen borde
ha känt till rättigheten.

Inskrivningshandbok

279

(348)
7.6.2017

En oinskriven särskild rättighet har dock klart sämre skydd vid tvångsförsäljning. Något
förenklat har fordringar och särskilda rättigheter enligt 5:47 utsökningsbalken förmånsrätt
i följande ordning vid auktion på en fastighet:
1) verkställighetskostnader m.m.
2) lagstadgade panträtter
3) fordringar vilka som säkerhet har en panträtt grundad på inteckning och i
fastigheten inskrivna särskilda rättigheter i enlighet med företrädesordningen
4) icke-inskrivna sytningsrätter, arrenderätter, hyresrätter och andra
nyttjanderätter i fastigheten, om innehavaren av rättigheten har tagit
fastigheten eller någon del av den i sin besittning före utmätningen 5) fordringar
avseende köpesumman vid villkorlig överlåtelse.
Efter förmånsrättsfordringarna betalas sådana andra fordringar för vilkas betalning
fastigheten har utmätts.
Enligt 58 § utsökningsbalken bjuds fastigheten först ut på villkor att de särskilda
rättigheterna förblir i kraft. Om det högsta budet inte täcker en fordran med bättre
förmånsrätt än en särskild rättighet, och den särskilda rättigheten inte ingår i det lägsta
godtagbara bud som åsyftas i UB 54 §, bjuds fastigheten ut utan vidmakthållande av den
särskilda rättigheten. Försäljningsordningen visar inskrivningens betydelse.

4.21.2. Rättsverkningarna av att särskilda rättigheter inskrivs (JB
14:7)
Av föregående avsnitt framgår hur inskrivningen påverkar rättighetens beständighet vid
auktion. För att säkerställa nyttjanderättens bestånd söks ofta ändring av
företrädesordningen så att nyttjanderätten går före inteckningarna, vilket självfallet
förutsätter berörda inteckningsinnehavares samtycke.
Bestämmelserna som avser rättsverkningarna av att särskilda rättigheter inskrivs är i övrigt
en svårförklarad konstruktion och här eftersträvas inte någon grundlig genomgång av
dessa frågor, se t.ex. Jokela - Kartio - Ojanen, 2004, s. 379–384.
En i JB 14:1 avsedd särskild rättighets beständighet vid fastighetsöverlåtelse fastställs
enligt bestämmelserna om dubbelöverlåtelse i JB 13:3. En sådan särskild rättighet som
upplåtits före köpslutet binder fastighetens köpare med undantag för situationer då
köparen kände till eller borde ha känt till den särskilda rättigheten, även då inskrivning av
rättigheten har sökts före lagfart. Skyddet av en jordlegorätt förstärks ytterligare av 12 §
JLL, vilket förklaras i avsnitt 4.5.2. och 4.21.1.
Om flera särskilda rättigheter som upplåtits i fastigheten ska inskrivas och de inte kan
realiseras samtidigt blir den först upplåtna rättigheten bestående, såvida inte innehavaren
av en rättighet som upplåtits senare söker inskrivning först och vid erhållande av
rättigheten inte kände till eller inte borde ha känt till den tidigare överlåtelsen. En i JB 14:2
avsedd förvärvare får motsvarande godtrosskydd mot den rätte innehavaren av
nyttjanderätten om "fel överlåtare" vid tidpunkten för överlåtelsen varit vederbörligen
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inskriven i lagfarts- och inteckningsregistret som rättsinnehavare. En i JB 14:2 avsedd
rättsinnehavare har i allmänhet en rättsställning som kan jämställas med en
lagfartsinnehavare, bl.a. mot den rätte ägaren.
Liksom vid lagfart rättar inskrivning (och vilandeförklaring) formfel i överlåtelsehandlingen,
t.ex. att inga vittnen intagits i ett arvskiftesinstrument som upprättats av delägarna. En
inskriven särskild rättighet är skyddad mot en senare förvärvare av fastigheten eller någon
som söker motsvarande inskrivning.

4.22. Företräde (JB 14:8)
Inskrivningens rättsverkningar börjar den dag då ansökan om inskrivning blir anhängig.
Tidigare sökta inskrivningar har företräde framför en senare sökt. Inskrivningar som söks
samma dag har samma företräde, såvida inte annat bestämts på grundval av ansökan när
inskrivningen fastställts. En särskild rättighet har dock bättre företräde än en under samma
dag sökt inteckning grundad på panträtt.
Om fastigheterna slås samman i enlighet med 17 kap. fastighetsbildningslagen och detta
inte grundar sig på avtal mellan panträttsinnehavare och innehavare av inskrivna särskilda
rättigheter utan på en 214 § 2 mom. 1 punkten fastighetsbildningslagen åsyftad
skadefrihetsprövning får inteckningar och särskilda rättigheter samma inbördes företräde.
I JB 14:3 och 4.1.2 och 5 åsyftade inteckningar får endast göras med främsta företräde,
vilket kräver samtycken, såsom förklaras vid dessa inskrivningar. Ett sådant företräde får
inte senare ändras så att andra än i nämnda lagrum avsedda inskrivningar går före.

4.23. Vilandeförklaring av inskrivningsansökan (JB 14:11)
Inskrivningsansökan ska lämnas vilande om rättigheten annars kan inskrivas, men det
föreligger något av följande hinder mot inskrivning:

4.23.1. Vilandeförklaring när rättighetsupplåtaren inte har lagfart på
fastigheten
Om rättighetsupplåtaren inte har lagfart på objektet lämnas inskrivningsansökan vilande
tills fastighetsägaren beviljats lagfart. Om lagfartsskyldigheten åsidosatts kan
fastighetsägaren med föreläggande av vite uppfordras att söka lagfart i enlighet med JB
11:5. Om en innehavare av en nyttjanderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet
åsidosatt ansökan om inskrivning och upplåter en särskild rättighet i sin nyttjanderätt kan
även denne enligt JB 14:2.2. förpliktas att söka inskrivning av sin rätt med föreläggande
av vite. Om upplåtaren hunnit överföra sin rättighet räcker det med en utredning om
dennes rätt att upplåta rättigheten då överlåtelsen av rättigheten skedde (se Jokela - Kartio
- Ojanen, 2004, s. 370).
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4.23.2. Vilandeförklaring när upplåtelsen av rättigheten är villkorlig
på grund av avtal eller någon annan rättshandling eller inte har
vunnit laga kraft
Med villkorlighet torde man avse både uppskjutande och upplösande villkor, även om
bestämmelserna i JB 2:2 om upplösande och uppskjutande villkor inte är tillämpliga på
särskilda rättigheter, se
RP 120/1994 rd s. 101 och Jokela - Kartio - Ojanen, 2004, s. 371.
Även om lagrummet inte talar om överföring av rättigheter är vilandeförklaring särskilt
tillämplig på sådana. Den vanligaste orsaken till vilandeförklaring är köp av arrenderätt där
överföringen av äganderätten förutsätter betalning av köpeskilling eller uppfyllande av
något villkor som liknar ovan beskrivna villkor vid fastighetsköp. Typiska
vilandeförklaringsorsaker är t.ex. avsaknad av makes samtycke eller att ett arvskifte eller
en avvittring inte vunnit laga kraft (se också Jokela - Kartio - Ojanen, 2004, s. 371).
Ibland har en överföring antecknats i arrendeavtalet trots ett uppskjutande villkor i
köpebrevet. Också då ska det uppskjutande villkoret beaktas vid inskrivningsförfarandet.
Enligt JB 2:2 kan ett upplösande eller uppskjutande villkor vid fastighetsköp inte gälla
längre än 5 år räknat från köpslutet. Eftersom JB 4:4 inte hänvisar till JB 2:2 är
motsvarande tidsfrister inte tillämpliga när inskrivningar av särskilda rättigheter lämnas
vilande. Upplösande eller uppskjutande villkor kan således inte förfalla efter den tidsfrist
som anges i det lagrummet, och vilandeförklaring av en ansökan om inskrivning av en
särskild rättighet påminner om det uppskov av inskrivningsansökan som tillämpades innan
JB trädde i kraft. Exempelvis i en situation då vilandeförklaringen beror på att
köpeskillingen inte betalats måste en utredning om betalning företes innan inskrivning kan
ske. Hur länge ansökan lämnas vilande måsta bedömas från fall till fall, och om
utredningen inte företes inom den utsatta tiden blir påföljden att ansökan avvisas (JB 6:8).
Med beaktande av bestämmelserna i JB 2:14.2 och 4:4.1 kan en anläggningsinteckning
fastställas även om inskrivningsansökan lämnats vilande, om överföraren ger sitt
samtycke. Därigenom kan förvärvaren använda arrenderätten som inteckningssäkerhet
och ta ett lån för betalning av köpeskillingen. Dessutom kan särskilda rättigheter upplåtas
under interimsperioden, om överföraren ger sitt samtycke (Jokela - Kartio - Ojanen, 2004,
s. 111–112 och 429).
Det är ganska svårt att uttolka när ett villkor i upplåtelseavtalet är sådant att upplåtelsen
av rättigheten på grund av det måste anses vara villkorlig. I arrendeavtalet kan t.ex. finnas
villkor som ger rätt till uppsägning eller hävning av avtalet eller direkt leder till att avtalet
upphävs om villkoret inte uppfylls. Avtalets ikraftträdande kan också ha gjorts avhängig av
någon möjlig omständighet i framtiden, t.ex. erhållande av bygglov. I Finska
kommunförbundets avtalsmodeller finns ett villkor som tagits direkt från jordlegolagen (JLL
54 §), enligt vilket legogivaren inom en månad från utgången av den tid inom vilken
legotagarens byggnadsskyldighet ska fullgöras får säga upp (må uppsäga i JLL)
legoavtalet, om legotagaren icke inom utsatt tid fullgjort sin skyldighet. Därtill kan en
konsekvens av villkor vara skyldighet att betala avtalsvite.
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Om man efter en bedömning anser att den enda konsekvensen av villkoret är avtalsvite,
lämnas ansökan inte vilande.
Ifall man gör bedömningen att avtalet träder i kraft först när ett villkor uppfylls, t.ex. när
bygglov beviljats, lämnas ansökan vilande. Samma gäller om villkoret t.ex. utformats så
här: "Arrendeavtalet förfaller om tillstånd för byggåtgärder inte erhålls". Också då kan en
inteckning i anläggningen fastställas med samtycke av arrendegivaren (Jokela - Kartio Ojanen, 2004, s. 429), även om arrenderättens värde kan vara ganska osäkert i det
skedet.
Om arrendeavtalet kan sägas upp eller hävas ifall villkoret uppfylls, men upphävandet är
beroende av arrendegivarens prövning torde bedömningen vara att ansökan inte lämnas
vilande. Jordlegolagen anger flera grunder på vilka ett legoavtal kan sägas upp (21 §, 54
§, 74 § JLL). Således medför ovan nämnda villkor angående underlåtelse att fullgöra
byggnadsskyldighet inte att avtalet anses villkorligt. Däremot kan en inteckning som hunnit
fastställas bli nästan värdelös om villkoret angående uppsägning vid underlåtelse att
fullgöra byggnadsskyldighet utlöses.
Som ovan konstaterats har bestämmelsen i JB 4:4 om överlåtelse av nyttjanderätt ingen
hänvisning om tillämpning av JB 2:2, som avser upplösande och uppskjutande villkor vid
fastighetsköp eller JB 2:4, som avser köp för ett under bildning varande bolags räkning.
Om arrenderätten förvärvats för ett under bildning varande bolags räkning och det inom
två år inte företes en utredning om att bolaget bildats eller att det övertagit ansvaret för
förvärvet kan man – eftersom ovan nämnda hänvisning saknas – inte anteckna den som
gjort köpet för bolagets räkning som arrenderättsinnehavare, vilket vore fallet vid ett
fastighetsköp för ett under bildning varande bolag. När det under bildning varande bolaget
söker inskrivning av en särskild rättighet lämnas ansökan vilande (i praktiken i högst två
år). Ifall sökanden inte förlänger ansökan under tiden som den lämnats vilande är påföljden
att ansökan avvisas. Om sökanden förlänger ansökan, men bolaget ännu inte bildats,
torde ett nytt vilandeförklaringsbeslut fattas, men med tanke på registrets tydlighet är det
inte tillrådligt att ständigt skjuta upp ärendet, utan ansökan måste i något skede också
kunna avvisas (se Vasa HR 1911/87). Förfarandet påminner således om det
uppskovsförfarande som användes bl.a. för under bildning varande bolag innan
jordabalken trädde i kraft.
Vilandeförklaringsbeslut kan skrivas t.ex. enligt följande:
Ansökan har lämnats vilande till 31.12.2011. Sökanden ska förete en utredning om
att bolaget har bildats och att ansvaret för köpet övergått på bolaget. Om
utredningen inte tillställs inom tidsfristen avvisas ansökan. När det finns
godtagbara skäl kan ärendet efter en framställd begäran vilandeförklaras på nytt
innan tidsfristen löper ut.
Även köp för ett under bildning varande bolags räkning kan ha gjorts med upplösande eller
uppskjutande villkor, vilket "kör" över andra omständigheter som vilandeförklaringsgrund,
se Jokela - Kartio - Ojanen, 2004, s. 54.
I praktiken har också avtal om besittningsdelning slutits villkorligt, men man kan fråga sig
hur meningsfullt det är.
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Bestämmelserna om särskilda rättigheters villkorlighet är i den mån bristfälliga att det finns
anledning att revidera lagstiftningen.

4.23.3. Vilandeförklaring när samtycke eller beslut av någon annan
person, en sammanslutnings behöriga organ, en domstol eller någon
annan myndighet behövs för upplåtelse av en rättighet
Vad gäller samtycken som inskrivningen kräver är situationen till stor del likadan som vid
fastighetsöverlåtelse. Överlåtelsen kan kräva samtycke av t.ex. maken, en i 12 kap.
ärvdabalken avsedd nyttjanderättsinnehavare eller en ny fastighetsägare eller
magistratens tillstånd avseende en omyndigs egendom. Vissa inskrivningar förutsätter
samtycke av panträttsinnehavare (JB 14:3, 4 § 1/2 och 5 §). Hur länge ansökan lämnas
vilande ska prövas från fall till fall. Vid behov kan inskrivningsmyndigheten behöva höra
en sådan person vars samtycke behövs för inskrivning, om sökanden inte förmår att
tillställa dennes samtycke, eller åtminstone ge personen tillfälle att bli hörd med anledning
av ansökan.

4.23.4. Vilandeförklaring när det före upplåtelsen av rättigheten har
gjorts en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret om
utmätning eller någon säkringsåtgärd som gäller fastigheten
Inskrivningsansökan lämnas vilande tills en utmätning/säkringsåtgärd som avser objektet
har återkallats. Om rättigheten har upplåtits innan utmätningen antecknas i registret,
hindrar en utmätningsanteckning i registret inte inskrivning när en sådan söks. Detta gäller
även om rättigheten har förlängts eller givits på nytt till den tidigare rättsinnehavaren innan
utmätningen antecknades i registret.
Trots avsaknaden av bestämmelser lämnas även en ansökan som gäller överföring av
nyttjanderätt vilande om en anteckning om utmätning av nyttjanderätten gjorts i registret
före överföringen.

4.23.5. Vilandeförklaring när inskrivningsmyndigheten har gett
anvisning om att föra en tvist om en särskild rättighet till prövning i
en rättegång eller det finns en anhängig tvist om en särskild
rättighets giltighet eller om äganderätten till en fastighet.
En anhängig rättegång framgår i allmänhet ur lagfarts- och inteckningsregistret om
domstolen som behandlar tvisten insett att inskrivningsmyndigheten ska underrättas i
enlighet med det JB 6:13. Inskrivningsmyndigheten måste kanske å sin sida med stöd av
JB 6:6 ge anvisning om att föra ärendet till prövning i en rättegång, om det sedan ansökan
blivit anhängig påstås att någon annans rätt hindrar inskrivning och det framförs sannolika
grunder för påståendet eller om sökandens rätt annars har blivit stridig.
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4.24. Avslag på inskrivningsansökan (JB 14:12)
Bestämmelsen i JB 14:12 talar på flera ställen endast om upplåtelse av rättigheter trots att
situationen är likadan vid överföring av nyttjanderätter. Paragrafen måste kompletteras
genom tolkning.
Förfarandet då ansökan avslås beskrivs i avsnittet 1.12.4. Avslag eller avvisning av
ansökan

4.24.1. Icke inskrivningsbar rättighet
Inskrivningsansökan ska avslås om rättigheten inte är inskrivningsbar. Exempel på
rättigheter som inte duger för inskrivning finns i avsnitt 4.2. Huruvida rättigheten är
inskrivningsbar ska undersökas på tjänstens vägnar.

4.24.2. Handling saknas eller är bristfällig
Inskrivningsansökan ska avslås om handlingen genom vilken rättigheten grundats eller
överförts inte företes eller inte upprättats med iakttagande av lagstadgade formkrav.
Bestämmelser om motsvarande formkrav för upplåtelse eller överföring av särskilda
rättigheter som för fastighetsöverlåtelser finns inte. Formkrav på ett inskrivningsbart
arrendeavtal är att det är skriftligt och att det har undertecknats av avtalsparterna (JLL 3
§). Överföring av nyttjanderätter måste ske på ett liknande sätt eftersom muntliga avtal
inte kan inskrivas. Också t.ex. arvskiftes- och avvittringsinstrument måste uppfylla de
formkrav som uppställs i ÄB 23:5 (skiftesmannens underskrift eller delägarnas och två
ojäviga vittnens underskrifter). Man ska särskilt komma ihåg att ansökan inte får lämnas
vilande om handlingen har ett formfel eftersom felet inte längre kan åberopas när
inskrivning beviljats eller inskrivningsansökan lämnats vilande (JB 13:1, 14:7.1).
Vid överföring av arrende-/nyttjanderätt har också avsaknad av originalhandlingar
behandlats.

4.24.3. Rättighetsupplåtarens äganderätt till
objektet/nyttjanderätten har inte utretts
Inskrivningsansökan ska också avslås om rättighetsupplåtarens äganderätt till fastigheten
inte har utretts.
Om det endast är fråga om att rättighetsupplåtaren inte sökt lagfart lämnas ansökan
vilande. Detsamma gäller utredning av äganderätt till den nyttjanderätt som är
inskrivningsobjekt. Om avsikten är att inskriva t.ex. en ny arrenderättsinnehavare ska man
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utreda att rätten har överlåtits av en laglig arrendetagare. Även om den tidigare
arrendetagaren inte har inskrivit arrenderätten räcker det att dennes rätt utreds på annat
sätt.

4.24.4. Avsaknad av behövligt samtycke eller beslut
Inskrivningsansökan avslås om någon annan person, en sammanslutnings behöriga
organ, eller en domstol eller någon annan myndighet inte har gett sådant samtycke eller
beslut som behövs för upplåtelse (eller överföring) av rättigheten.
Det vanligaste samtycke som krävs torde vara överlåtarens makes samtycke när
överlåtelseobjektet är en arrenderätt med byggnader i en situation där byggnaderna är
avsedda att användas som makarnas gemensamma hem. Det kan vara fråga om
upplåtelse eller överföring av nyttjanderätt. Avsaknad av samtycke leder inte
nödvändigtvis till avslag. Maken har nämligen skyldighet att väcka talan inom tre månader
från att ha fått kännedom om överlåtelsen. Om maken inte har väckt talan kan
inskrivningen göras.

4.24.5. Konkurs
Inskrivningsansökan avslås också om fastigheten tillhör ett konkursbo och denna
omständighet har antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret före upplåtelsen av den
särskilda rättigheten. Här ska man alltså beakta om upplåtelsen skett före eller efter
anteckningen i registret. Därför är det även av detta skäl värt att göra anteckningarna
genast när inskrivningsmyndigheten underrättas om konkursen.
Inskrivningsmyndigheten undersöker inte om rättshandlingen eventuellt kan återgå med
stöd av lagen om återvinning till konkursbo.
Även om lagrummet endast talar om upplåtelse av rättigheter är det som framförts ovan
även tillämpligt på överföring av nyttjanderätter.

4.24.6. JB 14:4- eller 14:5-ansökan
Ansökan avslås direkt om en anteckning om utmätning, säkringsåtgärd eller konkurs gjorts
i lagfarts- och inteckningsregistret innan en i JB 14:4 eller 5 åsyftad ansökan blivit
anhängig. För dessa ansökningar kommer vilandeförklaring således inte i fråga. 4.24.7.

4.24.7. Ägarbyte
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Ansökan måste kanske också avslås om någon annan än rättighetens upplåtare med stöd
av en överlåtelse sökt lagfart på fastigheten innan inskrivning av den särskilda rättigheten
sökts och inte ger sitt samtycke till inskrivning. Denna del av ärendet behandlas i avsnitt
4.5.2.

4.24.8. Andra orsaker till avslag
JB 14:12.8 har en allmän skrivning om avslag när den rättighet som ska inskrivas annars
inte upplåtits giltigt eller rättigheten uppenbart inte blir bestående. Det kan finnas otaliga
sådana orsaker.
Exempel som kan nämnas är att det under inskrivningsförfarandet framkommer att
arrendeområdet redan helt eller delvis arrenderats ut till någon annan, som redan inskrivit
sin rättighet.
Ett annat exempel som kan nämnas är ett i praktiken genomfört försök att inskriva en
arrenderätt som kommunen beviljat en sådan förvaltningsmyndighet (vattenverk,
socialtjänst) som inte är en separat juridisk person. Då är det inte fråga om en rättighet
som gäller en fastighet i någon annans ägo utan reglering av intern förvaltning av egna
fastigheter.
I praktiken har man också sökt inskrivning av sådana arrendeavtal där arrenderätten
upplåtits av en (del)ägare av det aktiebolag som ägde fastigheten. Ansökan ska avslås,
om den inte återtas. Den som upplåter arrenderätten ska vara ägare av fastigheten, i det
här fallet aktiebolaget.

4.25. Inskrivning av att rättigheter ändrats, överförts och upphört (JB
14:13–16)
4.25.1. Allmänt
Inskrivning av ändringar och överföringar som gäller särskilda rättigheter är frivillig.
Överföring av i 14:2 avsedda nyttjanderätter ska dock inskrivas inom en viss tidsfrist.
Förutom rättsinnehavaren kan fastighetsägaren söka inskrivning av en ändring.
Förfarandet är i tillämpliga delar likadant som vid inskrivning av särskilda rättigheter.
Nedan behandlas främst inskrivning av överföring, ändring och avförande av arrenderätt,
men det som sägs gäller i tillämpliga delar även andra särskilda rättigheter. Dock får det
företräde som ges avtal om besittningsdelning enligt JB 14:8.2, överföringar av föremål till
nyttjanderätt enligt JB 14:4.1.2 nyttjanderätt och fastställande av beståndsdelar och
tillbehör, vilka endast kan inskrivas med främsta företräde, inte ändras på annat sätt än
genom att någon annan här angiven inskrivning går före.
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4.25.2. Överföring av arrende-/nyttjanderätt
4.25.2.1. Utredning som ska företes

Inskrivningsförfarandet då en arrende-/nyttjanderätt överförs, t.ex. genom arv, är i långa
stycken likadant som när lagfart söks i fråga om vilka tidsfrister som tillämpas och vilka
utredningar som krävs. Här behandlas inte i detalj vilka utredningar som vid var tid behöver
företes när inskrivning av överföringar söks.
I samband med ansökan ska ett avtal eller annan handling som gäller överföringen företes
i original, se avsnitt 4.3.2.
Förutsättningar för överförbarhet har
inskrivningsskyldighet, särskilt 4.14.4.

redan

behandlats

i

avsnitt

4.14

om

4.25.2.2. Överföraren förbehåller sig äganderätten till byggnader

I praktiken har det förekommit överföringar där överföraren förbehållit sig äganderätten till
byggnaderna på arrendeområdet. Byggnaderna, om de är i JB 14:2 åsyftade byggnader
som tillhör arrendetagaren, förblir beståndsdelar i arrenderätten tills de rivs och förs bort,
så inteckningsbarheten torde anses kunna fortlöpa trots att äganderätten förbehållits. När
situationen prövas måste man dock tolka begreppet rättsinnehavare i JB 14.2.
Arrendeavtal har oftast en generalklausul om arrendetagarens rätt att bygga på området,
vilket i sig är tillräckligt för att möjliggöra anläggningsinteckning.
4.25.2.3. Tidigare överföringar har inte inskrivits

Om arrendeavtalet överförts flera gånger och tidigare överföringar inte inskrivits måste
man bedöma om tidigare köpebrev och motsvarande utredningar ska företes i original.
Problematiska är särskilt överföringar som skett innan jordabalken trädde i kraft eftersom
det på sin tid inte fanns skyldighet att inskriva överföringar. Skattskyldighet fanns inte
heller om arrendegivaren var någon annan än stadens kommunala myndighet. Innan JB
trädde i kraft hade arrendetagaren nämligen inte en i JB 14:2 åsyftad
inskrivningsskyldighet för legorätt och därmed inte nödvändigtvis behov av att bevara
handlingar som skulle kunna påvisa förvärvet. När man måste utreda gamla förvärv som
skett innan JB trädde i kraft är det således på sin plats att följa en tolerant och flexibel
tolkningslinje. Enligt 6 § lagen om införande av jordabalken ska innehavare av
nyttjanderätt som enligt nya jordabalken är skyldiga att ansöka om inskrivning av sina
rättigheter också skyldiga att ansöka om inskrivning av rättigheter som de har fått innan
den nya lagen trätt i kraft senast 31.12.1998. Trots bestämmelsen finns det fortfarande
rättigheter som inte har inskrivits.
Eftersom överföring av en särskild rättighet inte förutsätter ett köpvittnes bestyrkande kan
ett exemplar av överlåtelsehandlingen inte fås från köpvittnen, vilket vore möjligt vid
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fastighetsköp. Ett förfarande motsvarande kungörelselagfart är inte möjligt i den händelse
att originalet av arrendekontraktet eller överföringshandlingen försvunnit. Anteckningar om
överföringen kan dock även senare inhämtas från de ursprungliga överförarna eller deras
arvingar, om det är möjligt.
Man har i praktiken godkänt avskrifter av överlåtelsehandlingar, åtminstone för förvärv
som skett innan JB trädde i kraft. Också en anteckning om överföring i arrendeavtalet har
räckt för att visa att ägandet överförts. Om överlåtelseskatten inte är preskriberad kan
uträkning av skatten dock kräva att köpebrevet företes. Skattskyldigheten för överföringar
som skett innan JB trädde i kraft, på den tiden benämnd stämpelskatt, är preskriberad,
även om överföringen var skattepliktig.
Vilken utredning som krävs måste bedöms från fall till fall. Ett bevis på arrendetagarens
rätt vid förvärv som skett före JB:s ikraftträdande kan vara en anteckning om denne i vissa
landskommuners register över indrivning av kommunens hyresfordringar. Dessutom kan
fastighetsägarens godkännande ha betydelse. Om t.ex. den som söker inskrivning kan
påvisa sitt förvärv och fastighetsägaren bekräftat att sökanden är den nuvarande
arrendetagaren kan man överväga att göra inskrivningen, även om åtkomstkedjan inte är
fullständig. Den "rätte ägaren" har då fortfarande möjlighet att genom talan göra anspråk
på arrenderätten, åtminstone om den som sökt inskrivning inte var i god tro. (Då måste
man nog begrunda huruvida inskrivningssökanden var i god tro eftersom denne inte kunde
utreda åtkomstkedjan. En anteckning om inskrivning kan föra skyddet till en senare
förvärvare.)
Om överföringen av arrenderätten anmäldes till en kommunal myndighet innan
jordabalken trädde i kraft (gäller städer grundade före år 1977) och arrendeavtalet har en
vederbörlig anteckning om överföringen torde man i praktiken kunna lita på att
förutsättningarna för överföringen undersökts med tillräcklig säkerhet. I praktiken har man
inte krävt utredningar som sträcker sig ända till upprättandet av arrendeavtalet, även om
anteckningen i princip endast gjorts av arrendegivaren och inte motsvarar ett avgörande
av inskrivningsmyndigheten. Enligt 62 § 2 mom. lagen om överlåtelseskatt har en
anteckning om överföringen varit tillräcklig som utredning över att skatten betalts.
Om en anläggningsinteckning fastställts, trots avsaknad av bestående inteckning, innan
JB trädde i kraft måste den dåvarande rätte innehavaren av arrenderätten ha utretts. Enligt
2 § förordningen om inteckning i fast egendom (9.11.1868/32) förutsatte inteckning i
legorätt och byggnader att inteckning söktes som säkerhet för legorättens bestånd, men
detta gällde först legoavtal ingångna efter 1.9.1966.
Det som framförts ovan om flexibilitet i fråga om utredningens tillräcklighet gäller särskilt
överföringar som skett innan JB trädde i kraft. För överföringar som skett efter JB:s
ikraftträdande måste en fullständig utredning om överföringen företes. Brister kan dock
åtgärdas t.ex. på ovan beskrivna sätt.
4.25.2.4. Överlåtelse av en kvotdel av nyttjanderätt
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Också en kvotdel (t.ex. 1/2) av en nyttjanderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet
kan överlåtas om annat inte bestäms i avtalet genom vilket nyttjanderätten upplåtits. Enligt
JB 19:1.1 kan en inskrivning fastställas i en kvotdel. Objektet måste då förstås vara
kvotdelsägarens kvotdel av helheten eftersom ägaren med undantag för några ovanliga
specialfall inte kan inteckna sitt ägande i delar.
Till skillnad från tiden innan JB:s ikraftträdande inskrivs nyttjanderätter numera i andelar
enligt huvudtal både när de upplåts och när de överförs (inklusive sådana som upplåtits
under den gamla lagen), om en överföring i kvotdelar inte förbjudits i upplåtelseavtalet och
om inte någon annan fördelning framgår av upplåtelseavtalet eller överföringshandlingen.
Om upplåtelseavtalet förbjuder en överföring i kvotdelar ska en separat anteckning om
detta göras i registret. Då kan kvotdelen inte vara inteckningsobjekt och avtal om
besittningsdelning kan inte fastställas i nyttjanderätten trots bestämmelsen i JB 14:13.
Inteckningsobjektet – när överföring i kvotdelar är förbjuden – kan endast utgöras av
nyttjanderätten i sin helhet. Om överföring av nyttjanderätten begränsas först senare
förutsätter en inskrivning av begränsningen i JB 14:14 åsyftade samtycken.
I inskrivningsförfarandet behandlas således en kvotdel av nyttjanderätten numera likadant
som en kvotdel av en fastighet – med beaktande av ovan nämnda begränsningar. Att
nyttjanderätter juridiskt närmat sig fastighetsägande framgår också av den
inskrivningsskyldighet som införts genom JB 14:2. Närmare om detta, se Laitinen:
Lakimies nr 6/2003 s. 992–996.
4.25.2.5. Separat överföring av bestämt område

Överföring av ett visst bestämt område av arrendeområdet (eller något annat i JB 14:2
åsyftat nyttjanderättsområde) är inte möjligt utan arrendegivarens tillstånd, även om det
inte uttryckligen förbjudits i arrendeavtalet. I rättsfallet KKO 1990:80 var det fråga om en
sådan överföring trots att högsta domstolen i sina motiveringar sade att legorätten
överhuvudtaget inte kunde överföras annat än som sådan utan legogivarens samtycke (se
dock vad som sagts om detta i föregående avsnitt). Förfarandet då en del av
arrendeområdet överförs kan göras "lagligt" genom att förvärvaren sluter ett arrendeavtal
med arrendegivaren och den ursprungliga arrendetagaren och arrendegivaren avtalar om
minskning av det ursprungliga arrendeområdet, vilket kan inskrivas under de
förutsättningar som stadgats i JB 14:14.

4.26. Förlängning och fortsättning av nyttjanderätt
4.26.1. Begrepp, tid för framläggande av en utredning och dess
betydelse, anläggningsbeteckning
Inskrivningar av särskilda rättigheter i syfte att garantera en nyttjanderätt, däribland också
gamla beståndsinteckningar (i egenskap av en särskild rättighet), förblir i kraft om
nyttjanderättens giltighetstid har förlängts eller rättigheten omedelbart på nytt givits
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samma rättsinnehavare och en utredning om detta företes för inskrivningsmyndigheten
innan giltighetstiden löper ut (JB 14:15). Om detta inte sker kan inskrivningen avföras på
inskrivningsmyndighetens initiativ. Avförandet sker automatiskt när ett slutdatum inskrivits
för den särskilda rättigheten.
Att rättigheten omedelbart på nytt ges till den tidigare rättsinnehavaren betyder att det nya
arrende-/nyttjanderättsavtalet ska slutas innan den gamla arrendetiden löper ut och att
även utredning om det nya avtalet ska företes inskrivningsmyndigheten senast den sista
dagen i den utlöpande arrendetiden. Enbart avsikt att förlänga avtalet är inte tillräckligt.
Förlängning av giltighetstiden innebär t.ex. för en jordlegorätt att legoförhållandet fortsätter
med stöd av samma legoavtal och dess villkor. Legotiden kan som längst förlängas till den
maximitid som lagen tillåter, t.ex. till hundra år vid en i JLL 3 kap. åsyftad annan lega av
bostadsområde. Om man vill fortsätta legoförhållandet efter den tiden måste ett nytt
legoavtal slutas. För tomtlega kan maximitiden överskridas enligt JLL 9 § 2, se även avsnitt
4.10.
Vid förnyelse av arrendeavtal sluter arrendegivaren och arrendetagaren ett nytt
arrendeavtal, vars villkor också kan vara likadana som tidigare (Wirilander:
Maanvuokraoikeus s. 205). Av det nya arrendeavtalet framgår inte nödvändigtvis att det
är fråga om en förlängning av ett gammalt avtal. Registrets tydlighet och frågan om
anläggningsinteckningsinnehavarnas ställning förutsätter att saken utreds i
inskrivningsskedet.
Förlängning/fortsättning ska alltså sökas innan den gamla giltighetstiden löper ut. Enligt 5
§ lagen om beräknande av laga tid förefaller det vara möjligt att även här tillämpa reglerna
som innebär att utredningen kan företes den första vardagen efter giltighetstiden, om den
löper ut på en helgdag, självständighetsdagen eller första maj, jul- eller
midsommaraftonen eller en söckenlördag.
Om legorätten överförts innan det nya avtalet slutits måste lagligheten undersökas och
betalningen av överlåtelseskatten kontrolleras.
Beträffande förlängning av tomtlegoavtal, se avsnitt 4.10.
Enligt JB 19:5 förfaller panträtten i en nyttjanderätt, vanligtvis jordlegorätten, när
nyttjanderättens avtalsenliga giltighetstid löper ut, om inte en anteckning om att
nyttjanderättens giltighetstid har förlängts görs i registret under nyttjanderättens
giltighetstid. En förlängning av giltighetstiden eller att nyttjanderätten har givits på nytt och
att detta anmälts till inskrivningsmyndigheten för anteckning i lagfarts- och
inteckningsregistret vidmakthåller således de gamla inteckningarna och inskrivningarna.
Om en gammal inskrivning (A1) har avförts därför att förlängning inte sökts inom utsatt tid
och inskrivning av ett förlängningsavtal söks senare får rättigheten en ny
anläggningsbeteckning (A2).

4.26.2. Ändring av villkor
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Om villkoren ändras väsentligt när ett arrendeavtal förnyas måste man bedöma huruvida
i JB 14:14 avsedda samtycken behövs från innehavare av panträtter eller särskilda
rättigheter i antingen fastigheten eller arrenderätten och vilkas ställning som kan försvagas
på grund av ändringen. Om arrendetiden går mot sitt slut försvagas inte ställningen för
innehavarna av anläggningsinteckningar eller särskilda rättigheter så mycket att
inskrivningen inte skulle kunna göras utan deras samtycke eftersom inskrivningarna
annars avförs när arrendetiden löper ut. Ändringen kan också inskrivas att träda i kraft
först när den gamla arrendetiden löper ut, varvid anläggningsinteckningsinnehavarnas
ställning inte försvagas under några omständigheter. Däremot kan samtycke från
innehavare av rättigheter som fastställts efter den ursprungliga inskrivningen av
arrenderätten till fastigheten behövas om arrendeområdet t.ex. utvidgas så mycket att
konsekvenserna av ändringen inte är ringa. Om samtycken inte erhålls kan inskrivningen
göras genom att på arrenderättsinnehavarens begäran ändra företrädesordningen så att
inteckningarna får sämre företräde.

4.26.3. Den förre rättsinnehavaren
I inskrivningsförfarandet har man också behövt begrunda frågan om i vilka lägen nya
innehavare av arrenderätten kan anses vara den "förre rättsinnehavare" som avses i JB
14:15 när en partiell förändring av personkretsen har skett. Tolkningen har betydelse för
panträttsinnehavare
eftersom
gamla
anläggningsinteckningar
förfaller
om
rättsinnehavaren inte är den "förre rättsinnehavare" som avses i det nämnda lagrummet.
I
artikeln
Laitinen:
Lakimies
nr
6/2003
s.
999–1001
ges
följande
tolkningsrekommendationer:
Det är uppenbart att det är fråga om den förre rättsinnehavaren om
-

det gamla avtalet hade överförts till honom innan det nya arrendeavtalet
undertecknades,
rättigheten har övergått till honom i egenskap av ensam delägare i dödsbo eller
på grundval av arv, avvittring, testamente eller förändring av en
sammanslutnings form eller
- arrendetagarna är delägare i den förre arrendetagarens dödsbo.

Om arrendetagarna i det gamla arrendeavtalet var A och B, men endast A i det nya kan
det anses vara fråga om den förre rättsinnehavaren. Om separata inteckningar fastställts
i B:s andel och A inte förbundit sig att överta ansvaret för dem, torde inteckningarna
förfalla.
Om arrendetagare tillkommit i det nya arrendeavtalet kan den gamla inskrivningen
förlängas, åtminstone om de nya arrendetagarna accepterar ansvaret för de gamla
anläggningsinteckningarna. Gamla inteckningar torde kunna inskränkas till den kvotdel
som den förre arrendetagaren erhållit.
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Dessa fall inbegriper även beståndsdelsproblem. Rättsfall eller utläggningar utöver den
ovan nämnda juridiska litteraturen finns inte om denna problematik kring särskilda
rättigheter.

4.26.4. Förlängningsobjekt
När förlängningsanteckningar görs ska man säkerställa att anteckningarna görs i rätt
objekt. Om fastighetsbildningsåtgärder skett på objektet efter 1.5.2001 bör
inskrivningsmyndigheten ha underrättats om vilken av de bildade fastigheterna den
särskilda rättigheten avser, se avsnitt 6.17.3. Registrering av arrenderätt och andra
särskilda rättigheter vid rätt objekt. Då bör inskrivningsmyndigheten redan ha antecknat
den särskilda rättigheten vid rätt fastighet. När det gäller gamla styckningar/klyvningar har
motsvarande anmälningar inte gjorts, så den som söker inskrivning måste i sista hand
utreda på vilken fastighet det berörda området, vanligtvis ett arrendeområde, finns. Om
utredningsskyldighet, se Jokela - Kartio - Ojanen, 2004, s. 248. Arrendegivaren, oftast en
kommun eller församling, borde känna till fastighetsbeteckningen, som dessutom borde
vara korrekt angiven i legoavtalet.
Eftersom många särskilda rättigheter i registret ännu inte kunnat antecknas vid ett
gällande registernummer finns anledning att se till att detta sker senast då en förlängning
av rättigheten inskrivs.

4.27. Om inskrivning av ändring av avtal
De delaktiga kan göra andra ändringar eller tillägg i avtalet under arrendetiden eller någon
annan avtalsperiod, t.ex. avtala om ny giltighetstid eller inskränka/utvidga det område som
utgör avtalsobjekt. Nedan talas endast om arrenderätt, men det som sägs gäller i
tillämpliga delar även andra särskilda rättigheter.
Inskrivning av ändringar förutsätter samtycke även från andra än avtalsparterna, om
inteckningar eller inskrivningar av särskilda rättigheter sökts i en fastighet efter
inskrivningen eller om anläggningsinteckningar eller inskrivningar av särskilda rättigheter
fastställts i en arrenderätt. Enligt JB 14:14 behövs samtycke av de vilkas ställning
försvagas på grund av ändringen.
Om arrendeområdet utvidgas behövs samtycke från innehavare av särskilda rättigheter
eller fastställda inteckningar i fastigheten efter inskrivningen av arrenderätten. Däremot
behövs inte anläggningsinteckningsinnehavares samtycke. Om arrendeområdet däremot
inskränks behövs samtycke av anläggningsinteckningsinnehavare och eventuellt
innehavare av i arrenderätten fastställda särskilda rättigheter, men inte från innehavare av
fastighetsinteckningar eller i fastigheten fastställda särskilda rättigheter. Sökanden ska vid
behov förete en utredning om varför samtycke inte behövs, t.ex. att utvidgningen av
området inte gör intrång i en annan arrendetagares eller panträttsinnehavares förmån. En
bristfällig ansökan ska således kompletteras genom att en behövlig utredning eller
alternativt samtycken företes.
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Samtycken behövs inte om konsekvenserna av ändringen är ringa för
panträttsinnehavaren eller innehavaren av någon annan särskild rättighet. Om ändringen
inte har någon större inverkan på säkerhetens värde behövs inte samtycken. Ofta utgör
byggnaderna en stor del av arrendeområdets värde och därför skulle en mindre ändring
av markarealen eller ändring av arrendeavgiften e.dyl. kunna vara ganska obetydlig med
tanke på värdet som säkerhet. I en stadskärna blir en motsvarande ändring av ett
arrendeområde lätt mer betydande än på landsbygden.
Oftast finns det inte någon risk för att ändringar av en särskilda rättighet skulle försvaga
ställningen för en annan särskild rättighet som fastställts i samma fastighet. Ett
arrendeområde ändras exempelvis normalt inte så att ändringen gäller ett annat
arrendeområde. Det är dock teoretiskt möjligt att en utvidgning av ett arrendeområde med
främsta företräde försvagar de bakomvarande inteckningarnas ställning så mycket att en
arrenderätt med sämre företräde kan hotas vid en tvångsförsäljning.
Om det när en anläggningsinteckning söks upptäcks att arrendeavtalet har ändrats och
ändringen inte inskrivits (och man prövar om ändringen är av sådan art att den borde ha
inskrivits) bör man först sträva efter att skriva in ändringen. Avtal om ändring av en
nyttjanderätt binder inte panträttsinnehavaren innan ändringen har inskrivits (JB 19:4).
Nya anläggningsinteckningar kan i princip inte fastställas i arrenderätten innan ändringen
har inskrivits. Enligt JB 14:6 ska ju nyttjanderätten ha inskrivits innan inskrivningar kan
fastställas i den, av vilket man kan dra slutsatsen att även en ändring ska vara inskriven
innan en ny anläggningsinteckning kan fastställas eftersom den tidigare rättigheten inte
längre gäller (som sådan). Det problematiska är hur man ska förfara om samtycken inte
erhålls. Då kan inteckningar åtminstone inte fastställas i den gamla arrenderätten om
arrendeområdet har inskränkts. Om området har utvidgats utan att det gamla
arrendeavtalet har avslutats, men utvidgningen inte kan inskrivas torde man kunna
överväga att fortsatt använda den gamla "anläggningen" som inskrivningsobjekt. De
gamla inskrivningarna förblir förstås i kraft.
När ändringen har inskrivits belastar de i arrenderätten fastställda inteckningarna och
särskilda rättigheterna det ändrade objektet utan att man behöver vidta några andra
åtgärder. Inskrivningen av ändringen påverkar inte anläggningsbeteckningen utan den
förblir den ursprungliga. Den första beskriver utvidgning av arrendeområdet, den andra en
inskränkning, den tredje arrendering av ett tillskottsområde från en annan fastighet och
den fjärde både utvidgning och inskränkning.

4.27.1. Diagram 1
1:20

1:20-A1

- 1999, AI1, 50 000 €, F
- 1998, I1, 100 000 €, D
- 1999, Särskild rättighet A1, B
- 2000, I2, 50 000 €, E
- 2001, Särskild rättighet A2, C
Arrendeområdet A1 utvidgas genom avtal mellan A och B

1:20-A2
- 2001, AI1, 10 000 €, G
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- E:s samtycke krävs (ställningen försvagas)
- D:s samtycke krävs inte (bättre förmånsrätt än A1)
- F:s samtycke krävs inte (ställningen förbättras)
Utredning om att tillskottsområdet inte gör intrång i C:s område. Om det handlar om
samma område ska A2 ändras, vilket förutsätter ansökan av C och samtycke av G.
Oftast, om områdena inte "överlappar", har ändringen liten inverkan på C:s (och G:s)
ställning. I princip kan utökningen av A1 försvaga E:s rätt att få betalt för fastigheten minus
A1 vid auktion, vilket kan medföra att A2 inte består om 1:20 säljs genom tvångsförsäljning
på E:s ansökan. Detta kan medföra att samtycke krävs av C och G.
Om 1:20 utmätts lämnas utvidgningsansökan vilande. Utmätning av A1 torde inte hindra
inskrivning av ändringen.
Om ansökan godkänns utvidgas anläggsinteckningen AI1 (F), som belastar A1, utan
separat anteckning till att gälla hela det nya området (JB 19:4).

4.27.2. Diagram 2
1:20

1:20-A1

- 1998, I1, 100 000 €, D
- 1999, AI1, 10 000 €, F
- 1999, Särskild rättighet A1, B - 2007, Utmätning
- 2000, I2, 60 000 €, E
- 2001, Särskild rättighet A2, C

1:20-A2
- 2001, AI1, 50 000 €, G

Arrendeområdet A1 inskränks genom avtal mellan A och B
- lämnas vilande på grund av utmätning
- F:s samtycke krävs (ställningen försvagas)
- de övrigas ställning försvagas inte, samtycken behövs inte
Om inskrivning görs, gäller AI1, F, det inskränkta området utan separat anteckning (JB
19:4).
En ny anläggningsinteckning i A1 kan inte fastställas innan ändringen har inskrivits.

4.27.3. Diagram 3
01:20

01:21

- 1999, I2, 40 000 €, D
- 1999, I1, 15 000 €, F
- 2000, Särskild rättighet A1, C - 2003, I2, 45 000 €, G
- 2001, I2, 50 000 €, E

1:20-A1
- 2000, AI1,150 000 €,H
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C hyr ett tillskottsområde av B på det gamla arrendeområdet A1 för att komplettera en
annan lägenhet.
Det ska framgå tillräckligt klart om avsikten är att hela det kommande arrendeområdet ska
utgöra en anläggning. C:s byggnadshelhet kan förläggas till både 1:20 och 1:21. Annars
är det fråga om en separat anläggning, som får en egen anläggningsbeteckning.
Inskrivning av särskild rättighet i lägenhet 1:21 ska sökas.
Om parternas avsikt är att bilda ett arrendeområde, och detta framgår av det nya
arrendeavtalet med A:s godkännande eller A:s, B:s och C:s skriftliga utredning, tilldelas
inte en ny anläggningsbeteckning. En tillräcklig förklaring om detta måste skrivas in i
registret.
Om ovan nämnda villkor inte uppfylls, tilldelas det arrenderade området av B:s lägenhet
en egen anläggningsbeteckning om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.
För att göra det hela tydligare kan ett bättre alternativ vara att A, B och C sluter ett nytt
gemensamt arrendeavtal, om avsikten är att bilda en anläggning.

4.27.4. Diagram 4
1:20

1:20-A1

- 1999, I1, 100 000 €, C
- 2000, AI1, 25 000 €, E
- 2000, Särskild rättighet A1, B
- 2001, I1, 50 000 €, D
Arrendeområdets läge förändras. Slutsatser om inskränkning eller utvidgning kan inte dras
- samtycke av D - samtycke av E, eftersom man inte kan veta vems ställning som
försvagas.
Samtycke av C, som innehar en inteckning med bättre företräde, behövs inte.

4.28. Avförande av inskrivning av särskild rättighet
En inskrivning av en särskild rättighet får avföras på rättsinnehavarens ansökan.
Förmodligen kan också fastighetsägaren söka ett avförande i vissa fall, även om JB 14:15
inte nämner denne (se RP 120/1994 rd s.103), annars skulle man ju inte kunna avföra
t.ex. en arrenderätt som upphört på grund av uppsägning från registret om arrendetagaren
är passiv.
Inskrivningsmyndigheten kan på eget initiativ avföra en inskrivning av en särskild rättighet
om giltighetstiden har löpt ut och om det innan dess inte har företetts någon utredning om
en förlängning eller att den har givits på nytt till den förre rättsinnehavaren. Om avförande
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av sytningsinskrivningar, se avsnitt 4.16. En särskild rättighet på livstid kan avföras när
rättsinnehavaren avlidit, om man godtar ståndpunkten som framförts i avsnitt 4.6.3 ovan
att en sådan rättighet inte duger för anläggningsinteckning.
JB 14:15.1 förutsätter inte att rättsinnehavaren anger någon särskild orsak till begäran om
att inskrivningen avförs eftersom anteckningen gjorts till förmån för honom. Om rättigheten
omfattas av inskrivningsskyldighet ska ansökan inte bifallas om det inte framgår att
rättigheten har upphört och anläggningsinteckningar och inskrivningar, om sådana funnits,
avförts på nedan nämnda sätt.
Enligt JB 14:16 får en inskrivning av en särskild rättighet inte avföras, även om rättigheten
har upphört tidigare än avtalet till följd av uppsägning eller avtal eller någon annan orsak,
förrän de inteckningar och inskriva särskilda rättigheter som hänför sig till den har dödats
(avförts).
Om inteckningar som inte kan dödas på frivillig väg fastställts i en arrenderätt ska
inskrivningsmyndigheten lämna ansökan om avförande vilande och delge
panträttsinnehavarna sitt vilandeförklaringsbeslut. I beslutet ska panträttsinnehavaren
uppmanas att för betalning av sin fordran väcka talan inom tre månader från det beslutet
har delgetts vid äventyr att inteckningen annars dödas. Om borgenären inte inom utsatt
tid söker betalning ur fastigheten och anmäler detta till inskrivningsmyndigheten, dödas
inteckningen och inskrivningen av den särskilda rättigheten kan avföras. Talan kan i vissa
fall ersättas med avtal (arrendeförhållandets gamla och nya parter/panthavare).
Ovan nämnda vilandeförklaringsbeslut delges kända pantbrevsinnehavare. Delgivningen
sker som en i 60 § förvaltningslagen åsyftad bevislig delgivning. Om innehavaren inte är
känd ska beslutet delges som en i 62 § förvaltningslagen åsyftad offentlig delgivning.
Panträttsinnehavaren kan hindra avförande av en inskrivning genom att förete en
utredning om en anhängiggjord stämningsansökan.
För avförande av särskilda rättigheter som belastar särskilda rättigheter (t.ex. hyresrätt till
lägenhet som belastar en jordlegorätt) har inget förfarande motsvarande inteckningar
stadgats, men en lösning som ofta torde komma i fråga är att en motsvarande särskild
rättighet fastställs i fastigheten eller i en särskild rättigheter som inskrivits på grundval av
ett nytt arrendeavtal. Avförande förutsätter en ansökan från rättsinnehavaren.

4.29. Förening av nyttjanderätt och äganderätt
Om nyttjanderätten har kommit i fastighetsägarens händer eller annars upphört får enligt
JB 19:6 de i nyttjanderätten fastställda inteckningarna på ansökan av fastighetsägaren
och med panträttsinnehavarens samtycke överföras till att avse hela fastigheten. Denna
situation uppkommer oftast när arrendetagaren köpt fastigheten på vilken arrendeområdet
finns eller när arrenderätten överförts till fastighetsägaren. Bestämmelsens syfte är att
anläggningsinteckningarna ska få samma företräde sinsemellan som tidigare, men att
anläggningsinteckningar gentemot eventuella fastighetsinteckningar ska få en plats
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motsvarande den särskilda rättighet som ska avföras. Alla anläggningsinteckningar ska
överföras på samma gång.
Om inteckningar eller inskrivningar av särskilda rättigheter belastar fastigheten behövs för
överföring samtycke av de rättsinnehavare vilkas inskrivning har samma företräde som
eller sämre företräde än inskrivningen av den nyttjanderätt som upphört. Det finns en klar
möjlighet att vid behov avtala om en annan företrädningsordning när
anläggningsinteckningarna överförs på fastigheten, vilket kan vara på sin plats om
arrendeområdet inte har omfattat hela fastigheten. Efter att inskrivningen av
nyttjanderätten avförts utvidgas anläggningsinteckningarna utan separat anteckning till
fastigheten och de gamla fastighetsinteckningarna till den egendom som tidigare hörde till
nyttjanderätten.
Lagrummets "rekommendation" att dagen för fastställande av de överförda
inteckningarnas företräde ska vara dagen då nyttjanderätten som upphört fastställdes är
onödig i den meningen att överföringen inte realiseras om panträttsinnehavarna, vilkas
samtycke behövs, motsätter sig ansökan. Då måste man försöka komma fram till en
företrädesordning som alla kan godta.
Lagrummet behandlar inte särskilda rättigheter som fastställts i nyttjanderätten, men en
motsvarande överföring av dem är en förutsättning för att förfarandet ska kunna
genomföras.
Om inskrivningar fastställts i både fastigheten och nyttjanderätten kan det vara på sin plats
att vid överföringen för tydlighetens skull införa en separat anteckning om
företrädesordningen, t.ex. i följande form: "När inteckningar (inskrivningar) överfördes från
en nyttjanderätt som upphört till fastigheten fick inteckningarna (inskrivningarna) följande
företrädesordning:".
När inteckningarna och inskrivningarna reglerats på ovan beskrivna sätt kan inskrivningen
av den nyttjanderätt som upphört avföras. Detta torde även kunna ske på
inskrivningsmyndighetens initiativ.
Om inskrivningar inte hänför sig till en särskild rättighet kan inskrivningen av rättigheten
avföras på tjänstens vägnar (JB 7:6). Om arrendetagaren förvärvat den berörda
fastigheten finns dock anledning att i samband med lagfartsansökan säkerställa att denne
inte har överfört arrenderätten innan förvärvet av fastigheten. När överföringen sker först
efter att arrendetagare förvärvat fastigheten är det fråga om upplåtelse av en ny
arrenderätt. Om anläggningen då överföringen skedde emellertid hade gällande
inskrivningar, torde överlåtelsen kunna godkännas som en överföring eftersom
grundanteckningen inte kan avföras innan inskrivningarna som hänför sig till anläggningen
reglerats och därtill kan anläggningen fortfarande t.o.m. bli ett objekt för tvångsförsäljning
på grundval av JB 14:16.
När inteckningar fastställda i en nyttjanderätt överförs till att gälla hela fastigheten är
utgångspunkten således att de överförda inteckningarna får samma företräde sinsemellan
som tidigare enligt inskrivningen av nyttjanderätten. Då ett legoavtal har slutits före
1.9.1966 är det möjligt att beståndsinteckning aldrig sökts och trots avsaknaden av en
sådan kan anläggningsinteckningar ha fastställts. Oftast har dock inteckningar inte
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fastställts i själva fastigheten, varvid problemet vid överföring av inteckningar inte uppstår.
När inteckningar fastställts i både arrenderätten och fastigheten bör borgenärerna
uppmanas att ingå ett avtal med fastighetsägaren om inteckningarnas inbördes företräde.
I en situation där t.ex. endast en av makarna varit innehavare av arrenderätten och
fastigheten sedermera förvärvats av bägge makarna torde man kunna överföra de gamla
anläggningsinteckningarna i enlighet med JB 19:6 till fastigheten, om den fastighetsägare
som inte varit innehavare av arrenderätten ger sitt samtycke till överföringen. Om det
däremot finns två arrenderättsinnehavare och endast den ena blir fastighetsägare är det
åtminstone inte möjligt att överföra de inteckningar som fastställts i hela arrenderätten
eftersom fastighetsägaren inte har förvärvat den andra halvan av arrenderätten. Om också
den andra halvan av arrenderätten överförts till fastighetsägaren eller nyttjanderätten
annars t.ex. på grundval av avtalet har upphört blir en överföring av
anläggningsinteckningarna på fastigheten möjlig. I allmänhet är det problematiskt om
fastighetsägaren endast köper en del av arrenderätten. Överföringen av en bråkdel ska
också då inskrivas.
Även om delägarna har ägt nyttjanderätten i olika kvotdelaän i vilka de har förvärvat
fastigheten torde i anläggningen fastställda inteckningar kunna överföras till fastigheten,
självfallet med behövliga samtycken.
JB 19:6 förutsätter att hela fastigheten är objekt för överförda inteckningar. Ordalydelsen
ser därmed ut att utestänga möjligheten att överföra inteckningarna på en kvotdel av
fastigheten. Bestämmelserna om inteckning tillämpas dock även på kvotdelar enligt JB
15:1.2, så hur en överföring hanteras om behövliga samtycken erhållits återstår att se.
Byggnadernas beståndsdelsfrågor måste begrundas innan ärendet avgörs.
Om lagfartsansökan lämnats vilande och sökanden begär överföring av inteckningarna
och att den berörda nyttjanderättsinskrivningen avförs lämnas också ansökan som gäller
inteckningarna vilande.
Ett öppet bolag eller kommanditbolag och en bolagsman är inte samma ägare på det sätt
som avses i JB 19:6 och en överföring av anläggningsinteckningar på fastigheten i enlighet
med JB 19:6 kan inte göras. Om man därvid vill avföra inskrivningen av en särskilda
rättighet måste förfarandet enligt JB 14:16 följas, i princip ska anläggningsinteckningarna
och inskrivningarna av de särskilda rättigheter som fastställts i anläggningen dödas. Om
man vill kunna tillämpa en i JB 19:6 åsyftad överföring av inskrivningar på fastigheten ska
arrenderätten först överföras till fastighetsägaren.
När arrenderätten (eller en motsvarande nyttjanderätt) och äganderätten förenats ska
inteckningar inte längre beviljas i anläggningen eftersom något faktiskt arrendeförhållande
inte föreligger.
I 49 § jordlegolagen är det fråga om att äganderätten till tomten och tomtlegorätten förenas
hos samma person. Bestämmelsen nämner inte möjligheten att överföra inteckningar som
fastställts i tomtlegorätten på tomten. En sådan överföring är emellertid godtagbar
eftersom JB 19:6 ger en generell möjlighet att överföra inteckningar som fastställts i en
nyttjanderätt på fastigheten.
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5. INTECKNING

5.1. Allmänt
JB skiljer på fastställande av inteckning och uppkomst av panträtt. I systemet som antagits
i JB är sökande och fastställande av inteckning en teknisk åtgärd reserverad för
inteckningsobjektets ägare, vilken ger företräde för panträtten och möjlighet att upplåta
panträtter i inteckningsobjektet. Sökandet av inteckning är mycket viktigt därför att
panträttens företräde bestäms enligt tidpunkten då inteckningsansökan inlämnades till
inskrivningsmyndigheten. Därför ska behandling av inskrivningsansökningar vid
inskrivningsmyndigheterna organiseras så att ansökningarna inskrivs i registret på
ankomstdagen. Om inskrivningsansökan inte kan inskrivas på ankomstdagen ska det i
registret antecknas att det inte är uppdaterat, och ansökningarna antecknas i efterhand i
registret enligt ansökningarnas ankomstdag.
En panträtt till en fastighet fås när ett elektroniskt pantbrev överlåts till borgenären som
säkerhet för en fordran. Ett elektroniskt pantbrev anses ha överlämnats till den som i
lagfarts- och inteckningsregistret inskrivits som det elektroniska pantbrevets mottagare.
Överlämnandet anses ha skett vid den tidpunkt då en ansökan om inskrivning av
mottagaren av det elektroniska pantbrevet har blivit anhängig.

5.2. Inteckningsförfarande
5.2.1. Inteckningsansökan
Fastställande av inteckning söks skriftligen. Enligt JB 6:1 och 16:4 ska följande finnas i
ansökan:
-

begäran om fastställande av inteckning
sökanden och sökandens identifieringsuppgifter
sökandens kontaktuppgifter, dvs. processadress
inteckningsobjekt
inteckningsbelopp i finskt mynt (inte räntor eller kostnader) - sökandens eller
avfattarens underskrift.

Ansökan kan innehålla:
-

begäran om inbördes företrädesordning för flera inteckningar
förordnande om till vem (borgenären) pantbrevet ska ges (då kan ansökan inte
ändras eller återtas utan borgenärens samtycke).
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5.2.1.1. Begäran om fastställande av inteckning

Av ansökan ska framgå att sökandens avsikt är att söka inteckning. Då räcker de att
ansökan rubriceras som inteckningsansökan eller att ansökan t.ex. har texten "jag söker
följande inteckning".
Ansökan kan också omfatta flera olika begäran om åtgärder. Det är önskvärt att alla
åtgärder som sökanden begär anges i ansökan, vederbörligen redogjorda, men det räcker
att handlingarna utvisar åtgärderna som sökanden begär utifrån det sökta slutresultatet.
5.2.1.2. Sökanden och sökandens identifieringsuppgifter
I inteckningsärenden ska det finnas en skriftlig ansökan som undertecknats av sökanden
(JB 16:4). Av ansökan ska alltid framgå sökandens namn och hemort samt
personbeteckning, handelsregisternummer eller annan beteckning samt sökandens,
dennes lagliga företrädares eller ombuds telefonnummer samt den postadress dit
meddelanden i ärendet får skickas.
Vid inteckning individualiseras sökande som är privatpersoner med namn och
personbeteckning och bolag med namn och företags- och organisationsnummer och
handelsregisternummer. Som individualiseringsuppgifter används endast finska
personbeteckningar. En utländsk person individualiseras med födelsedatum (och
medborgarskap).
Sammanslutningar
individualiseras
med
företagsoch
organisationsnummer. Om nummer saknas kan det vara fråga om att bolaget inte
registrerats eller att registreringen inte är avslutad. Utländska bolag individualiseras med
namn och hemland.
Om sökanden själv undertecknat ansökan och det vid underskriften antecknats t.ex.
kontaktuppgifter för någon tjänsteman på ett finansinstitut, kan även sanktionerade
kompletteringsuppmaningar tillställas tjänstemannen, som också kan tillställa
kompletteringar till inskrivningsmyndigheten utan en separat fullmakt.
Vem som undertecknat ansökan på sammanslutningens vägnar framgår av:
- handelsregisterutdrag
- föreningsregisterutdrag
- stiftelseregisterutdrag
- sammanträdesprotokollsutdrag
- annan utredning som sökanden företer.
Om ansökan inte undertecknas egenhändigt av sökanden utan av ett ombud, behöver
ombudet en fullmakt. Enligt JB 16:4.3 ska ombudets namn, inteckningsobjektet och
inteckningsbelopp framgå av fullmakten som undertecknats av inteckningsobjektets
ägare. Kravet på den i bestämmelsen avsedda individuella fullmakten uppfylls även av en
s.k. allmän fullmakt (RP 120/1994 s.107, Jokela - Kartio - Ojanen s. 429–430.) I en allmän
fullmakt ska dock det maximala inteckningsbeloppet anges.
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Enligt 3 kap. 12 § förvaltningslagen ska ombudet förete en av huvudmannen undertecknad
fullmakt. Ett ombud och offentligt rättsbiträde ska endast förete en av huvudmannen
undertecknad fullmakt om myndigheten så bestämmer. 14 § förvaltningslagen är en
allmän bestämmelse som gäller förvaltningsärenden. Den har utfärdats 6.6.2003/434. JB
16:4 har utfärdats i samband med att jordabalken trädde i kraft 1.1.1997, och jordabalkens
bestämmelse är en särskild bestämmelse. Ombud och offentliga rättsbiträden är inte
befriade från skyldigheten att förete en i JB 16:4 åsyftad (individualiserad) fullmakt. En
individualiserad fullmakt behövs förutom för inteckningsansökan också för överföring av
en anläggningsinteckning på fastigheten (JB 19:6) och för utvidgning av en inteckning (JB
18:2). I situationer där ombudet inte behöver en i JB 16:4 åsyftad individualiserad fullmakt
är ett ombud och offentligt rättsbiträde med stöd av 14 § förvaltningslagen befriade från
skyldigheten att förete fullmakt om inskrivningsmyndigheten inte undantagsvis bestämmer
att fullmakt ska företes.
5.2.1.2.1. Lagfart som förutsättning

Inteckning kan sökas av den fastighetsägare som senast sökt lagfart (JB 16:3). Detta
innebär i princip att den som senast antecknats i lagfartsregistret som ägare till fastigheten,
en kvotdel eller ett outbrutet område därav har rätt att söka inteckning.
Lagfarten behöver ännu inte ha beviljats när inteckning söks. Lagfart och inteckning kan
sökas samtidigt. Förutsättningen för inteckning är att sökanden kommer att meddelas
lagfart.
Ägaren kan söka inteckning så länge han äger fastigheten. En fastighetsöverlåtelse
stoppar omedelbart ägarens möjligheter att söka inteckning. Fastighetens tidigare ägare
kan inte söka inteckning, inte ens med den nya ägarens samtycke. Å andra sidan kan den
som äger fastigheten enligt de materiella bestämmelserna inte inteckna fastigheten om
han inte har sökt lagfart på sitt förvärv. Att påvisa äganderätten på annat sätt än genom
lagfart räcker inte för inteckning.
5.2.1.2.2. Förvärvsuppgifter

Ovan har konstaterats att en fastighetsöverlåtelse stoppar den tidigare ägarens rätt att
söka inteckning. Å andra sidan kan den som enligt de materiella bestämmelserna är den
rätte ägaren inte inteckna fastigheten innan lagfart söks. Inskrivningsmyndigheten avgör
inteckningskompetensen utifrån registeranteckningarna. Den sista lagfartsanteckningen
visar vem som har rätt att söka inteckning, om inget annat framgår. Vilken betydelse har
förvärvsuppgiften i lagfarts- och inteckningsregistret när inteckningskompetensen prövas?
Jordabalken ger inget svar med avseende på inteckningsförfarandet.
5.2.1.2.3. Rekommenderat förfarande
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När sökanden begär och önskar det kan omständigheter som syns i registret som
förvärvsuppgifter beaktas (t.ex. köp av ett outbrutet område; sökanden kan ha begärt
inteckning i en lägenhet exklusive det outbrutna område som framgår av
förvärvsuppgifterna).
Den som tar emot handlingarna har inte skyldighet att kontrollera förvärvsuppgifterna när
inteckningsansökan mottas eller då inteckningsärendet därefter avgörs. Naturligtvis kan
kontrollerna göras om man så önskar.
För tydlighetens skull påpekas här återigen att enligt bestämmelsen i JB 6:9.1 utgör en
rättslig omständighet som uppkommit efter att inteckningsansökan blivit anhängig inte
något hinder för inskrivning. Om därför en förvärvsuppgift i registret efter att
inteckningsansökan blivit anhängig visar att inteckningsobjektet överlåtits utgör det inget
hinder för inteckning. En annan sak är att omständigheten kan beaktas när man avgör till
vem pantbrevet ska tillställas.
5.2.1.2.4. Villkorligt förvärv

I ett villkorligt förvärv är överlåtelsemottagaren inteckningssökande, men för inteckning
behövs överlåtarens samtycke. Likaså när överlåtelsemottagaren är en under bildning
varande sammanslutning, är inteckningssökanden den under bildning varande
sammanslutningen, men för inteckning behövs överlåtarens samtycke. I bägge
situationerna är en förutsättning för inteckning att överlåtelsemottagaren sökt lagfart och
att ansökan lämnats vilande. Om överlåtarens samtycke inte fås ska inskrivningsansökan
lämnas vilande tills överlåtelsemottagarens lagfart är slutlig. För en under bildning varande
sammanslutnings räkning undertecknas inteckningsansökan av de som handlat för
sammanslutningens räkning.
Man bör beakta att då lagfartsansökan lämnas vilande av annat skäl än ett upplösande
eller uppskjutande villkor eller därför att sökanden är en under bildning varande
sammanslutning kan inteckningen inte ens med säljarens samtycke fastställas slutligt
under interimsperioden.
5.2.1.2.5. Efterföljande överlåtelser och återtagande av ansökan

Om inteckningssökanden när ansökan är vilande under interimsperioden överlåter
fastigheten vidare anses överlåtelsemottagaren som sökande och denne antecknas som
mottagare av det elektroniska pantbrevet om inte annat bestämts m pantbrevet i den
ursprungliga ansökan. Här är det är fråga om succession, och överlåtelsemottagaren
fortsätter den ursprungliga ansökan. Om en mottagare av pantbrev däremot bestämts i
ansökan följs detta förordnande.
Motsvarande förfarande kan även tillämpas när en fastighet överlåts medan en
inteckningsansökan är anhängig på normalt sätt utan ett vilandeförklaringsavgörande.
Den ursprungliga sökanden kan dock, om denne inte i ansökan bestämt att pantbrevet
ska överlämnas, återta ansökan och den nya ägaren har inte "rätt" att med stöd av
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successionen fortsätta ansökan och få det ursprungliga företrädet. Om ansökan inte
återtas, alltså i ett läge där ett vilandeförklaringsavgörande inte gjorts, avgörs
inteckningsärendet enligt det läge som rådde vid ansökningstidpunkten. Då har den
dåvarande ägaren enligt lagfartsregistret (sökanden) rätt att inteckna fastigheten enligt
ansökan, även om denne överlåtit fastigheten efter att ansökan blivit anhängig. Den nya
ägaren kan fortsätta ansökan endast om den förra ägaren medger det.
5.2.1.2.6. Kvotdelsägare

En delägare av en kvotägd fastighet kan ensam inteckna sin andel av fastigheten.
Inteckning förutsätter att sökanden har lagfart på andelen. I en situation med gemensam
lagfart förutsätter inteckning av samägarens egen andel att den gemensamma, odelade
lagfarten meddelats under sådana förhållanden där man alternativt, med tillämpning av
samäganderättslagen, även skulle ha kunnat meddela lagfart på kvotdelarna. Man bör
beakta att särskilt i fråga om äldre förvärv är det inte alltid möjligt att tillämpa ett
ägarantagande enligt huvudtal.
Om man vill inteckna en kvotägd fastighet i sin helhet måste alla delägare vara sökanden.
Inteckning av hela den kvotägda fastigheten förutsätter – med beaktande av
bestämmelsen i JB 16:2.3 – att ingen separat inteckning har fastställts i någon kvotdel och
att inget avtal om delning av besittningen av fastigheten har inskrivits.
Om samma ägare äger hela inteckningsobjektet på grundval av lagfarter beviljade på
bråkdelar vid olika tidpunkter kan inteckning fastställas i hela lägenheten utan meddelande
av ett förtydligande av lagfart på hela lägenheten.
Kvotdelar som förvärvats vid olika tidpunkter kan inte intecknas separat.
5.2.1.2.7. Sökande vid inteckning i nyttjanderätt
Vid inteckning i nyttjanderätt är arrende- eller nyttjanderättsinnehavaren sökande. En
tilläggsförutsättning är att arrenderättsinnehavaren har inskrivit sin rättighet (JB 19:2).
Inteckning förutsätter inskrivning av arrenderätt även i de fall där en
"anläggningsinteckning" under IntF var möjlig utan beståndsinteckning. Inskrivningen av
en inteckningsbar särskild rättighet måste finnas i inteckningssökandens "namn", det
räcker inte att anläggningen är inskriven. Liksom för fastigheter räcker det att inskrivning
av en särskild rättighet och inteckning i en anläggning söks samtidigt.
Enligt JB 19:3 gäller det som stadgas om inteckning i fastighet i tillämpliga delar inteckning
i nyttjanderätt. Därför är det som ovan sagts om inteckningssökande även tillämpligt på
sökande av inteckning i nyttjanderätt.
5.2.1.3. Sökandens kontaktuppgifter
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Enligt lagtexten består kontaktuppgifterna av telefonnummer och en postadress dit
meddelanden i ärendet kan skickas. Uppgifterna behandlas som en s.k. processadress.
Sökandens eller den lagliga företrädarens uppgifter behöver inte uppges i punkten
Kontaktuppgifter om alla ombudets uppgifter anges.
5.2.1.4. Inteckningsobjekt

Inteckning får fastställas i:
-

en fastighet
en kvotdel i en kvotägd fastighet
ett outbrutet område som tillhör någon annan än fastighetsägaren
en i JB 19 kap. avsedd nyttjanderätt eller en kvotdel därav

Enligt JB 16:2 får gemensam inteckning fastställas i två eller flera fastigheter om:
-

de tillhör en och samma ägare eller flera ägare gemensamt i lika stora andelar,
de finns inom en och samma inskrivningsmyndighets verksamhetsområde och
de inte belastas av några inteckningar eller endast av inteckningar med samma
belopp och företräde.

I ansökan individualiseras inteckningsobjektet med namn samt beteckningen för en
fastighet, ett outbrutet område eller en anläggning. För inteckning i kvotdelar
individualiseras kvotdelen med bråkdelar som visar kvotdelen och ägaruppgifter om
kvotdelen.
5.2.1.4.1. Lagfart och inskrivning som förutsättning

Fastställande av inteckning i fastighet förutsätter att lagfart kan meddelas på objektet, och
förutsättningen för anläggningsinteckning är att arrende- eller nyttjanderätten omfattas av
en i JB 14:2 åsyftad inskrivningsskyldighet och att objektet har lagfart eller inskrivits i
sökandens "namn" eller att ansökan åtminstone är anhängig.
5.2.1.4.2. Objektbeteckningens giltighet
Inteckningsobjektet ska vara "levande". Objektets giltighet, dvs. fastighetsbeteckningen,
kontrolleras när ansökan anhängiggörs. Det anhängiggjorda och det i ansökan angivna
objektet ska motsvara varandra. Objektets fastighetsbeteckning kan justeras så länge som
ansökan inte slutligen godkänts. Om fastighetsbeteckningen ändrats under
"interimsperioden", dvs. den giltiga beteckningen när ansökan blev anhängig är ett
"gammalt" objekt vid tidpunkten för godkännandet kan objektet med sökandens och
pantbrevsmottagarens (om en sådan bestämts i ansökan) samtycke "uppdateras" till det
rätta för att undvika onödigt merarbete. Rättsligt sett avgörs ärendet enligt det läge som
rådde när ärendet blev anhängigt.
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Vad gäller objektets giltighet bör man beakta innehållet i 4 § FastRegF (276/2001), (i kraft
1.5.2001). Lagrummet innebär att fastigheter och andra registerenheter som bildats vid
fastighetsförrättning eller genom sammanslagning tilldelas en ny fastighetsbeteckning på
ett sätt som avviker från det tidigare. Vid annan styckning än i syfte att bilda tomt får
stomfastigheten moderfastighetens beteckning. Vid styckning i syfte att bilda tomt ändras
inte den kvarvarande "bildningsfastighetens" beteckning. Ändringen medför att särskild
uppmärksamhet bör fästas vid föremålet för inteckningen vid inskrivningsförfarandet.
Inteckning i nyttjanderätt är enklare än fastighetsinteckning vad gäller individualiseringen
av inteckningsobjektet. Anläggningsbeteckningen ändras inte vid eventuella ändringar
inom anläggningen. Vid anläggningsinteckning anger innehållet i den sista inskrivningen
av en särskild rättighet omfattningen av alla inteckningar som avser anläggningen. Objekt
för inteckningar som fastställts i samma nyttjanderätt vid olika tidpunkter kan t.ex. inte vara
olika nyttjanderätter som uppstår då arealen på ett arrendeområde ändras, utan objektet
för samtliga inteckningar är en nyttjanderätt med det innehåll som den sista inskrivningen
utvisar. För "anläggningsinteckningar" fastställda före 1.1.1997 kan det finnas situationer
där nyttjanderättens innehåll fastställs utifrån tidpunkten då "anläggningsinteckningen"
fastställdes.
5.2.1.5. Storlek på sökt inteckning

Inteckningar har ett fast belopp. Räntor och kostnader intecknas inte separat utan ska ingå
i kapitalet. Inteckningar kan endast vara i finskt mynt. I början av 1999 togs euron i bruk
som officiell myntenhet i Finland. JB förutsätter inte att en inteckning uttryckligen fastställs
i finska mark utan i finskt mynt. Därför var bägge enheterna godtagbara inteckningsvalutor
under övergångsperioden från början av 1999 till slutet av 2001, dvs. sökanden kunde
välja om inteckningen skulle vara i euro eller mark. Efter övergångsperioden, dvs. från
början av 2002 kan inteckningar endast fastställas i euro.
Ändringen av myntenheten påverkar inte sådana handlingars bestånd eller giltighet som
fastställts i nationell valuta. Inteckningar fastställda i finska mark förblir i kraft efter
övergångsperioden med det tidigare värdet utan särskild åtgärd. En annan sak är att
fastighetsägaren eller panträttsinnehavaren genom ansökan kan begära att en inteckning
i mark ändras till euro. Bestämmelser om förfarandet vid omräkning och avrundning finns
i JB 18:5a.
Sökanden anger inteckningens storlek och pantbrevens antal. Den som beviljar
inteckningen jämför inte inteckningens storlek med objektets värde. Säkerhetens värde
bedöms av den som får panten.
Ett pantbrev utgör ett inteckningsärende. Inteckningsärendet individualiseras genom det
ärendenummer som inskrivningsmyndigheten tilldelar.
5.2.1.6. Begäran om inbördes företrädesordning för flera inteckningar
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Flera inteckningar kan sökas på samma ansökan. Då flera inteckningar söks på samma
ansökan får de samma företräde, om man inte samtidigt framför en begäran om
företrädesordning. Begäran kan t.ex. företes genom nummerordningen i ansökan, även
om pantbreven inte numreras. Företrädesordningen antecknas inte på pantbrevet. Den
framgår av gravationsbeviset.
5.2.1.7. Bestämmelse om mottagare av elektroniskt pantbrev
I enlighet med JB 16:4.3 kan det i inteckningsansökan bestämmas vem som ska inskrivas
som mottagare av det elektroniska pantbrevet. Om mottagaren har angetts i ansökan, får
ansökan inte ändras eller återtas utan mottagarens samtycke. En sådan bestämmelse är
bindande för inskrivningsmyndigheten.

5.2.2. Samtycke till inteckning
Inteckning kan endast sökas av fastighetsägaren, så ett separat samtycke av ägaren
behövs inte. I inskrivningsförfarandet undersöks endast att sökandens företrädanderätt är
tillräcklig.
Om enligt något lagrum en förutsättning för inteckning är tillstånd eller samtycke av någon
annan än ägaren, en sammanslutnings behöriga organ, gäller detta efter JB:s
ikraftträdande upplåtelse av panträtt (19.1 lagen om införande av jordabalken).
Samtycke eller separat beslut om inteckning behövs inte i samband med ett
inteckningsavgörande när inteckningsansökan har en i JB 16:4.2 åsyftad bestämmelse
om överlämning av pantbrev.
Ovan angivna 19 § 1 mom. i lagen om införande av jordabalken är en bestämmelse om
ikraftträdande. Om någon annans samtycke eller beslut av ett visst organ i en
sammanslutning behövs enligt en lag som utfärdats efter JB:s ikraftträdande ska den
bestämmelsen följas.
Vidare bör det understrykas att behovet av samtycke kan grunda sig på JB:s
bestämmelser, varvid 19 § 1 mom. i lagen om införande av jordabalken inte är tillämplig.
5.2.2.1. Dödsbo

Inteckning i ett dödsbos fastighet kan endast fastställas på dödsbodelägarnas
gemensamma ansökan. En enskild delägare kan inte söka en kvotdelsinteckning i sin
kalkylmässiga andel.
Om dödsboets egendom förvaltas av en boutredningsman företräds boet av
boutredningsmannen med stöd av JB 19:13. Boutredningsmannen kan söka inteckning
utan samtycke av dödsbodelägarna.
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Efterlevande makes ställning skyddas genom rätten att besitta egendom oskiftat (3:1a §
ÄB). Arvingarna behöver efterlevande makes samtycke för inteckning av en fastighet som
tillhör dödsboet. En anteckning om rådighetsbegränsningen görs i lagfarts- och
inteckningsregistret med stöd av JB 12:5. En inteckningsansökan som strider mot
rådighetsbegränsningen leder till att ansökan avslås med stöd av JB 16:7.1.
5.2.2.2. Intressebevakare

Förordnande av en intressebevakare hindrar inte en myndig huvudman att själv råda över
sin egendom eller företa rättshandlingar (14 § lagen om förmyndarverksamhet).
Huvudmannen och intressebevakaren har alltså jämställda befogenheter.
Om huvudmannens handlingsbehörighet är begränsad eller huvudmannen förklarats
omyndig har denne inte rätt att företa rättshandlingar som omfattas av begränsningarna.
Om huvudmannens handlingsbehörighet inte begränsats eller denne inte förklarats
omyndig kan inteckningsansökan undertecknas ensam av intressebevakaren eller
huvudmannen. Samtycke från den vars underskrift saknas i ansökan behövs inte.
Huvudmannen och intressebevakaren kan även underteckna ansökan gemensamt.
Om huvudmannens handlingsbehörighet har begränsats (vad gäller sökande av
inteckning) eller huvudmannen förklarats omyndig undertecknas inteckningsansökan av
intressebevakaren.
Innehållet i förordnandet
förmynderskapsärenden.

av

intressebevakaren

kontrolleras

i

registret

över

Inteckning kräver inte förmyndarmyndighetens tillstånd.
19 § 1 mom. i lagen om införande av jordabalken har skapat tveksamhet i lägen där det i
inskrivningsansökan bestämts att pantbrevet ska överlämnas till en borgenär. Behövs
förmyndarmyndighetens tillstånd för inteckning i sådana fall?

5.2.2.3. Rekommenderat förfarande
Förmyndarmyndighetens tillstånd behövs inte. (Lohi, DL 3/2000 s. 465–474, Välimäki,
Holhoustoimen pääpiirteet, s. 104)
5.2.2.4. Makar

Makens samtycke behövs inte för inteckning ens då det är fråga om makarnas
gemensamma hem.
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Samtycke behövs inte heller om en avvittringsgrund uppstått innan JB:s ikraftträdande.
5.2.2.5. Aktiebolag

Inteckningsansökan för ett aktiebolags räkning kan göras av verkställande direktören, en
företrädare som antecknats i handelsregistret eller en prokurist.
Bolagsstämmans eller styrelsens beslut behövs inte.
5.2.2.6. Bostadsaktiebolag
Den nuvarande lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) trädde i kraft 1.7.2010.
Huvudregeln i lagen om införande av bostadsaktiebolagslagen (1600/2009) är att
bestämmelserna i bostadsaktiebolagslagen även gäller bolag som har grundats innan
lagen trädde ikraft.
På samma sätt som tidigare kan disponenten, en annan företrädare som antecknats i
handelsregistret eller en prokurist göra en inteckningsansökan för ett bostadsaktiebolag.
Bolagsstämmans eller styrelsens beslut behövs inte.
5.2.2.7. Öppet bolag och kommanditbolag

Enligt 3 kap. 1 § 1 punkten i lagen om öppna bolag och kommanditbolag företräds bolaget
av en ansvarig bolagsman. Därmed kan t.o.m. en ansvarig bolagsman underteckna
inteckningsansökan om det inte ur handelsregistret framgår att firman måste tecknas av
två eller samtliga bolagsmän.
5.2.2.8. Andelslag
Lagen om andelslag (421/2013) har inga specialbestämmelser om ansökan om
inteckning. Utifrån 6 kap. 26 och 27 § ska andelslagets styrelse eller någon annan
företrädare underteckna inteckningsansökan. Nämnda bestämmelser tillämpas enligt 1 §
2 mom. i lagen om införande av lagen om andelslag (422/2013) också på andelslag som
har bildats före lagens ikraftträdande.
5.2.2.9. Förening

Inskrivningsansökan undertecknas av föreningens styrelse eller annan namntecknare.
Bestämmelsen om tillstånd för inteckning i 23 § 1/2 föreningslagen avser enligt 19 § i lagen
om införande av jordabalken tillstånd för pantsättning.
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5.2.2.10. Gemensamt kvotägd fastighet

En kvotägd fastighet kan normalt intecknas i sin helhet endast på alla delägares
gemensamma ansökan. Med stöd av SamÄgL 5 § kan en domstol undantagsvis ge sitt
bifall till inteckning av hela fastigheten om åtgärden påkallas av vården eller underhållet
av samfällt gods och vägande motskäl inte finns. (Havansi s. 61–62). Före domstolens
avgörande ska alla samägare ges tillfälle att bli hörda. Bifallet ges inte i samband med
inskrivningsförfarandet.
5.2.2.11. Villkorligt förvärv

För fastställande av inteckning krävs säljarens samtycke om fastigheten sålts villkorligt
(uppskjutande/upplösande villkor) och lagfartsansökan därför lämnats vilande. Om
samtycke till inteckning finns fastställs inteckningen slutligt även om lagfartsansökan är
vilande. Om samtycke inte fås lämnas även inteckningsansökan vilande.
Om inteckningen fastställs på grundval av säljarens samtycke förblir inteckningen i kraft
även om köparen inte kan beviljas lagfart.
Slutlig inteckning kan endast fastställas med säljarens samtycke när lagfartsansökan
lämnats vilande på grund av uppskjutande eller upplösande villkor eller – som närmare
beskrivs i följande stycke – fastigheten förvärvats för ett under bildning varande bolags
räkning. Om lagfartsansökan i enlighet med JB 12:2 lämnats vilande på annan grund, kan
slutlig inteckning inte fastställas även om säljaren givit samtycke till inteckningen, utan
inteckningsansökan ska lämnas vilande.
5.2.2.12. Under bildning varande sammanslutning
För fastställande av inteckning krävs säljarens/överlåtarens samtycke, om fastigheten
förvärvats för ett under bildning varande bolags räkning (JB 16:3). Om samtycke inte fås
lämnas även inteckningsansökan vilande. Regeringens proposition (RP 120/1994 s. 106)
specificerar inte närmare vilka under bildning varande bolag bestämmelsen gäller.
Traditionellt har bestämmelsen ansetts avse under bildning varande bostads- och
fastighetsbolag samt "vanliga" aktiebolag. JB 2:4 har rubricerats "Köp som slutits för bolag
under bildning". Lagrummet reglerar i enlighet med ordalydelsen endast köp som slutits
för bolag under bildning. I JB 12:2 och 16:3 används uttrycket "under bildning varande
bolag". Med beaktande av JB:s systematik avser ett under bildning varande bolag ett
under bildning varande aktiebolag. Ytterligare klarhet i frågan kan inte fås från RP. Under
bildning varande personbolag eller andelslag kan inte få slutlig inteckning vid ett
inskrivningsförfarande även om säljaren/överlåtaren ger samtycke till inteckning.
Om fastigheten köpts för ett under bildning varande bolags räkning vid en exekutiv auktion
behövs dock inte säljarens (den tidigare ägarens) samtycke.
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5.2.3. Bilagor till inteckningsansökan
Bilagor till inteckningsansökan behövs endast undantagsvis. Som bilagor behövs fullmakt,
vid behov samtycken, i vissa fall arrendeavtal i samband med inteckning i nyttjanderätt
samt eventuella andra utredningar som inskrivningsmyndigheten krävt.
En sådan utredning som inskrivningsmyndigheten får fram ur egna register behöver
sökanden inte förete.
Inskrivningsmyndigheten har en teknisk användaranslutning till handelsregisteruppgifter,
dvs. bolagsordning eller handelsregisterutdrag behövs inte som bilaga i normala fall.
Endast undantagsvis är sökanden skyldig att förete en utredning om
handelsregisteruppgifter.
Utredning om betald stämpelskatt eller befrielse från stämpelskatt behövs inte längre.
Bestämmelserna om stämpelskatt på inteckningar har upphävts genom lag nr 420/1998.
Här kan också konstateras att beslut om ansökan fattade vid bolagsstämma eller
styrelsemöte inte behöver bifogas när sökanden är ett bolag. Undantagsvis kan
protokollsutdrag från en bolagsstämma eller ett styrelsemöte behöva fogas till ett
inskrivningsärende. Detta gäller bolagets samtycke i situationer där inteckningssökandens
lagfartsansökan är vilande och den slutliga inteckningen ges på grundval av överlåtarens
samtycke.
5.2.3.1. Inteckningsavgörande

Ett positivt inteckningsavgörande görs genom att anteckna det i lagfarts- och
inteckningsregistret i enlighet med JB 6:9.2. I vissa fall ska inteckningsansökan lämnas
vilande redan innan det slutliga avgörandet av inteckningsärendet och undantagsvis kan
avgörandet innebära att ansökan avslås.
Enligt JB 6:9,1 ska inteckningsavgörandet göras utan dröjsmål. Enligt Havansi (Havansi
s. 72) innebär detta att rutinärenden ska avgöras på anhängiggörandedagen. JB har dock
ingen exakt föreskrift om tidpunkten för när avgörandet ska göras. Avgörandet görs enligt
de allmänna bestämmelserna om inskrivningsförfarandet genom att det antecknas i
registret. Detta har behandlats tidigare.
Inteckningsavgörandet görs i enlighet med förhållandena vid tidpunkten då inteckningen
söktes. Förändringar i förhållandena mellan ansökan och avgörandet påverkar i regel inte
ärendet.
Om en beteckning ändrats under interimsperioden på grund av en fastighetsförrättning
kan inteckningen således fastställas i den beteckning som förelåg vid
ansökningstidpunkten. Alternativt kan inteckningen även fastställas i en ny beteckning
(stomfastighet) som förblir i sökandens ägo, eller om beteckningen enligt 4 § InskrRegF
inte ändras, i samma (tidigare) beteckning, men så att inteckningen inte belastar andra
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lägenheter som bildats vid fastighetsförrättningen (sökanden ska höras). I en situation där
det i ansökan bestämts om pantbrevsmottagare måste inteckningen eventuellt fastställas
i alla fastigheter som bildats genom skifte av i ansökan nämnda fastigheter efter att
inteckningsansökan blev anhängig. Då ska också pantbrevet avse en gemensam
inteckning. I dessa situationer ska sökanden och den bestämda pantbrevsmottagaren
höras.
Om en självständig fastighet under interimsperioden bildats av ett outbrutet område i vilket
inteckning sökts ska pantbrevet avse den självständiga fastigheten. Ingen behöver höras
och en ändring av ansökan krävs inte.
Huvudregeln när beteckningen ändras på grund av en fastighetsförrättning är att
inteckningen fastställs i den nya beteckningen (för stomlägenheten) som förblir i
sökandens ägo, men i situationer där en pantbrevsmottagare bestämts i ansökan måste
inteckningen eventuellt fastställas i alla fastigheter som bildats genom skifte av i ansökan
nämnda fastigheter efter att inteckningsansökan blev anhängig. Då ska också pantbrevet
avse en gemensam inteckning. I dessa situationer ska sökanden och den bestämda
pantbrevsmottagaren höras.
Fastställande av inteckningen förutsätter – som tidigare konstaterats – att sökanden har
lagfart eller att nyttjanderätten inskrivits i sökandens namn. Vid ett villkorligt förvärv eller
förvärv för ett under bildning varande bolag ges en slutlig inteckning omedelbart med
överlåtarens samtycke, även om lagfartsansökan är vilande.
Avslag på inteckningsansökan utgör undantag. I praktiken har inskrivningsmyndigheten
inte heller enligt den tidigare praxisen avslagit inteckningsansökningar ens i situationer där
ansökan borde ha avslagits. Normalt underrättades sökanden om avslagsgrunden, varvid
sökanden ändrade eller återtog sin ansökan. Detta förfarande är fortfarande möjligt.

5.2.4. Inteckningens bestånd
Inteckningen gäller tills den dödas. I det system som antagits i JB har förnyelse av
inteckningar avskaffats. Anteckningar om inteckningens bestånd görs inte i registret.

5.2.5. Inteckningens företräde
Inteckningens företräde bestäms av tidpunkten för ansökan. Inteckningen får med andra
ord företräde enligt ansökningsdagen. Därför är det mycket viktigt att inteckningarna görs
anhängiga i registret utan dröjsmål. Avgörandets datum har inte betydelse för företrädet.
Inteckningar som söks samma dag har lika företräde om annat inte begärts i ansökan.
En inskrivning av en särskild rättighet har bättre företräde än en inteckning som söks
samma dag.
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I ansökan om fastställande av inteckning kan det också begäras att den sökta
inteckningens företräde ändras i förhållande till tidigare inteckningar. Vid ändring av
företrädesordningen följs nedan angivna förfarande.
Inteckningens företräde framgår inte av pantbrevet. Företrädet måste kontrolleras i
gravationsbeviset.
En separat anteckning om företräde görs i registret vid behov (separat ärendenummer).

5.2.6. Pantbrev
Över en fastställd inteckning utfärdas nuförtiden ett elektroniskt pantbrev. Det elektroniska
pantbrevet ges genom att det i lagfarts- och inteckningsregistret görs en anteckning om
att pantbrevet är i elektronisk form och uppgifter om mottagaren av det elektroniska
pantbrevet.
Alla pantbrev i inteckningsansökningar som anhängiggjorts efter 1.6.2017 är elektroniska,
och pantbrev ges inte längre ut på papper. Elektroniska och skriftliga pantböcker har varit
parallella alternativ sedan 1.11.2013, dessförinnan var alla pantböcker i pappersformat.
Fördelen med ett elektroniskt pantbrev är bl.a. att uppgifterna om mottagaren av
pantbrevet är aktuella (motsvarar närmast innehavaren av ett skriftligt pantbrev) och att
ett pantbrev inte kan komma bort på samma sätt som ett pantbrev på papper.
De tidigare skriftliga pantböckerna gäller och duger helt fortfarande och behöver inte
ändras till elektroniskt format (vilket visserligen är möjligt på ansökan). Det enda
undantaget är att de från och med 1.1.2020 inte kan användas som säkerhet för ny skuld
(utan att först ändras till elektroniskt format). Största delen av de skriftliga pantbrev som
bankerna har i sin besittning kommer dock att ändras till elektroniska genom en så kallad
massakonvertering hösten 2017.
Flera inteckningar kan sökas på samma ansökan. Över varje inteckning utfärdas ett
separat elektroniskt pantbrev. Mottagaren av ett elektroniskt pantbrev skrivs in i lagfartsoch inteckningsregistret utifrån en inteckningsansökan. Om ingen mottagare har nämnts i
ansökan, inskrivs det elektroniska pantbrevet i sökandens namn.
En ny mottagare av det elektroniska pantbrevet inskrivs eller uppgifterna om mottagaren
ändras på ansökan av den som inskrivits som mottagare.
Inskrivningsmyndigheten antecknar på basis av ett meddelande från en domstol som
mottagare av det elektroniska pantbrevet fastighetens ägare eller någon annan som enligt
en lagakraftvunnen dom har rätt till pantbrevet i stället för den som antecknats som
mottagare.
Följande framgår av registeranteckningen om ett elektroniskt pantbrev:
-

ärendenumret
företräde
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-

inteckningens belopp
mottagaren av det elektroniska pantbrevet.

Pantbrevet är avsett att gälla tills det dödas.
Om alla ägare av bråkdelar söker inteckning i hela lägenheten utfärdas pantbrevet på
objektet (och delägarnas namn eller andelar nämns inte). En inteckning fastställd i ett
outbrutet område hänförs automatiskt eller manuellt till en fastighet som bildats av det
outbrutna området. En inteckning fastställd i ett outbrutet område kan likaså hänföras till
en fastighet som bildats genom klyvning. Pantbrev för ett outbrutet område eller en kvotdel
behåller sin giltighet trots åtgärder där de hänförs annorlunda.
När man från och med 1.6.2017 ansöker om vilken som helst ändring av en inteckning för
vilken ett skriftligt pantbrev utfärdats, omvandlar inskrivningsmyndigheten pantbrevet
automatiskt till elektroniskt. Det gäller också ändringar om innehavare av ett skriftligt
pantbrev.

5.2.7. Vilandeförklaring av inteckningsansökan
Inteckningsansökan måste i vissa fall lämnas vilande innan ett slutligt avgörande.
Förfarandet vid vilandeförklaring har behandlats tidigare.
Vilandeförklaringsgrunderna i inteckningsärenden uppräknas i JB 16:6. Förteckningen av
grunderna är avsedd att vara uttömmande, men i praktiken har det visat sig att man
måste använda sig av analogier vid tillämpning av grunderna.
Grunderna är:
-

handläggningen av sökandens lagfartsansökan är oavslutad och överlåtaren
har inte samtyckt till inteckningen

-

en tvist om äganderätten till fastigheten är anhängig

-

en anteckning om utmätning eller någon säkringsåtgärd som gäller fastigheten
har gjorts i lagfarts- och inteckningsregistret innan inteckningsansökan blivit
anhängig.

Enligt
den
allmänna
hänvisningsbestämmelsen
i
vilandeförklaringsgrunderna för fastigheter även "anläggningar".

JB

19:3

gäller

Inteckningsansökan lämnas vilande (om överlåtarens samtycke inte erhållits), om också
lagfartsansökan lämnats vilande. Om ett kompletteringsförfarande tillämpas i
lagfartsärendet och kompletteringen tar lång tid lämnas inteckningsansökan vilande. Om
kompletteringsförfarandet avslutas snabbt behöver ett separat vilandeförklaringsbeslut
inte nödvändigtvis fattas. Inteckningsansökan får naturligtvis inte avgöras utan
överlåtarens samtycke innan sökandens lagfart är slutlig.
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En anteckning om utmätning och säkringsåtgärd är en vilandeförklaringsgrund, om
anteckningen gjordes innan inteckningsansökan blev anhängig. Anteckningen anses ha
gjorts innan inteckningsansökan blev anhängig om den gjordes föregående dag eller
tidigare.
Dessutom är en anteckning om utmätning eller säkringsåtgärd ett hinder för inteckning
även om borgenären och utmätningsmannen ger samtycke till inteckning. Innan en
inteckning fastställs slutligt måste anteckningarna om utmätning eller säkringsåtgärd
(åtminstone för tiden för fastställandet) avföras från det objekt i vilket inteckning söks.
Förfarande då inteckningsansökan och anmälan om utmätning e.dyl. inkommer samma
dag
Om inteckningsansökan och en anmälan om utmätning eller någon annan säkringsåtgärd
har inkommit till inskrivningsmyndigheten samma dag anses de vara samtidiga. Därmed
kan de inte sättas i en kronologisk ordning. Detta beror på den dagsprincip som följs i
inskrivningsärenden (se även det som sagts i avsnitt 1.7.3 ovan). Således torde det inte
ha någon betydelse vilken tid på dagen dels inteckningsansökan, dels anmälan om en
rådighetsbegränsning inkommit till inskrivningsmyndigheten. Det torde inte heller ha
någon betydelse om en anhängig anmärkning om utmätning inskrivits den aktuella dagen
i lagfarts- och inteckningsregistret före inteckningsansökan eller tvärtom.
Vilken tid på dagen en anmälan om utmätning eller säkringsåtgärd inkommit till
inskrivningsmyndigheten antecknas inte i lagfarts- och inteckningsregistret och
inte heller tiden då anmälan antecknas i registret.
En fråga som lett till diskussion är om det överhuvudtaget är möjligt att bevilja inteckning
utan vilandeförklaring om man under den dag då inteckningsansökan har blivit anhängig
också har mottagit en anmälan om utmätning eller någon annan säkringsåtgärd gällande
objektet. Ärendet är i den mån flertydigt och invecklat att i dylika fall ska inteckningsärendet
överföras till inskrivningsjuristen för handläggning och avgörande.

5.2.8. Avslag på inteckningsansökan
Inteckningsärendet avgörs enligt ansökan om grunder för avvisning eller avslag inte finns.
Bestämmelser om grunderna för avslag finns i JB 16:7. Förteckningen är inte avsedd att
vara uttömmande.
Avslagsgrunder är:
-

Sökanden är inte ägare till fastigheten.

Observera att sökanden inte har rätt att ansöka om inteckning även om sökanden
fortfarande har lagfart i sitt namn, om sökanden redan innan inteckningsansökan
har blivit anhängig har överlåtit fastigheten vidare eller om äganderätten på något
annat sätt har överförts till någon annan. Säljaren förlorar inteckningskompetensen
då överlåtelsen sker, även när överlåtelsen har gjorts med uppskjutande eller
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upplösande villkor. Om förvärvsuppgift som berör vidare överlåtelse har
antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret och denna uppgift syns i registret
när uppgifterna i registret kontrolleras i samband med behandlingen av
inteckningsärendet, ska förvärvsuppgifterna beaktas på tjänstens vägnar som en
faktor som förhindrar inteckning. Även om ingen förvärvsanteckning om vidare
överlåtelse har gjorts i registret men inskrivningsmyndigheten annars känner till
överlåtelsen eller på något annat sätt vet att äganderätten överförts till en annan,
ska ärendet på tjänstens vägnar tas i beaktande som ett eventuellt hinder för
beviljande av inteckning.
Rekommenderat förfarande:
Om inskrivningsmyndigheten från förvärvsuppgifterna eller på något
annat sätt har fått vetskap om att sökanden innan inteckningsansökan
har anhängiggjorts har förlorat sin inteckningskompetens av orsak som
behandlats i föregående stycke, ska sökanden kontaktas. Vanligtvis reds
saken upp på det här sättet och sökanden återtar sin ansökan. Sökanden
är naturligtvis inte tvungen att återta sin ansökan utan sökanden har alltid
rätt att få ett motiverat beslut i ärendet. I sista hand måste
inteckningsansökan avslås.
-

Sökanden äger fastigheten, men har inte lagfart på fastigheten och har inte
anhängiggjort någon lagfartsansökan.
Uppgifterna om ägaren (t.ex. förvärvsuppgiften) räcker inte. Även om
sökanden företer en otvetydig utredning om äganderätten till objektet i
vilket inteckning söks, men inte har anhängiggjort en lagfartsansökan
beträffande objektet, avslås inteckningsansökan (undantag är situationer
där lagfartsskyldighet inte finns).

-

Ansökan har inte gjorts på stadgat sätt.
Förutsättning för avslag är att ansökan inte kan bli inskrivningsbar ens
genom komplettering eller att sökanden vägrar att komplettera eller ändra
ansökan.

-

Inteckning kan inte fastställas i det angivna objektet.
Objektet kan vara ett sådant som inte alls är inteckningsbart, t.ex. en
tillandning, eller hindret kan utgöras av tidigare inteckningar eller andra
inskrivningar.

-

Sökanden har försatts i konkurs och en anteckning om detta har gjorts i
registret innan inteckning söks.
Genom att försättas i konkurs har konkursgäldenären förlorat sin rätt att
söka inteckning. Därmed ska en inteckningsansökan som en
konkursgäldenär gör efter konkursens början avslås. Efter att konkursen
börjat kan konkursboet söka inteckning i konkursgäldenärens egendom.

Inskrivningshandbok

316

(348)
7.6.2017

Skuldsanering för privatpersoner och företagssanering för företag utgör
inte hinder för fastställande av inteckning.
-

Inteckning får inte fastställas i fastigheten på grund av en rådighetsbegränsning
som antecknats i registret.
Sådana rådighetsbegränsningar är t.ex. efterlevande makes boenderätt
(ÄB 3:1a) och en testamentsgrundad nyttjanderätt (ÄB 12:6).

-

Inteckning kan inte fastställas av någon annan orsak.
Detta är en allmän klausul på grundval av vilken ansökan kan avslås av
"annan orsak".

Om inteckningsansökan måste avslås är ärendet, även enligt motiveringarna i RP
30/2009, i allmänhet av sådan art att det ska avgöras av en inskrivningsjurist.

5.3. Förutsättningar som gäller inteckningsobjektet
5.3.1. Hela fastigheten som objekt
Vid inteckning specificeras fastigheten med en fastighetsbeteckning.
Om fastighetsbeteckningen ändras under tiden som ansökan är anhängig kan
inteckningen fastställas i den beteckning som gäller då ansökan inskrivs. Efter
fastställandet belastar inteckningen alla fastigheter som bildats av den lägenhet som var
inteckningsobjekt när ansökan blev anhängig.
Om det i ansökan bestämts att pantbrevet ska tillställas en namngiven borgenär är
situationen överensstämmande med sökandens vilja och det finns inte någon anledning
att kritisera avgörandet.
Om en pantbrevsmottagare inte bestämts i ansökan bör inteckningen endast fastställas i
sökandens fastighet. Objektet och ansökan bör med sökandens samtycke ändras till att
motsvara sökandens ägande.
När ägaren överlåtit ett outbrutet område av lägenheten till en tredje part, kan hela
lägenheten inte utgöra inteckningsobjekt efter överlåtelsen. Om ägaren vill använda resten
av lägenheten som inteckningsobjekt förutsätter inteckningen att det outbrutna området
har en beteckning för outbrutet område och att området tillhör någon annan än
fastighetens ägare. Dessutom förutsätter inteckning att lagfart meddelats på det outbrutna
området. I praktiken kan dock inteckningen fastställas även om lagfart inte finns för det
outbrutna området. Då ska inteckningssökanden förete en avskrift av
överlåtelsehandlingen för det outbrutna området för att visa att området överlåtits till en
tredje part. Om det outbrutna området ännu inte har tilldelats en beteckning och en
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lagfartsansökan för området inte är anhängig har inskrivningsmyndigheten inte skyldighet
att skaffa en beteckning för det outbrutna området (men dock rätt att göra detta).
Inteckning kan inte fastställas i hela fastigheten om ett outbrutet område av fastigheten
överlåtits till en tredje part och lagfart meddelats på det, även om den nya ägaren av det
outbrutna området ger sitt samtycke till en sådan inteckning.

5.3.2. Kvotdel av fastighet som objekt
När ansökan gäller en kvotdel utgörs inteckningsobjektet av sökandens ägarandel som
denne har lagfart på. Objektet fastställs genom angivande av bråkdelen och
lagfartsuppgifterna.
Olika ägares kvotdelar kan intecknas även om inteckningar tidigare fastställts i hela
fastigheten (antingen före eller under JB).
Separata inteckningar kan inte göras i kvotdelar som samma ägare förvärvat och sökt
lagfart på vid olika tidpunkter. Ägaren av en kvotdel med lagfart kan inte inteckna sin
äganderätt i en mindre kvotdel, dvs. ägaren kan inte "klyva" sitt ägande i inteckningssyfte.
Exempel: A har lagfart på 1/2 av RNr 1:20. A söker inteckning i 1/3 RNr 1:20.
Inteckning kan inte beviljas.
En ägare som äger hela lägenheten kan inte inteckna kvotdelar som denne förvärvat och
har lagfart på.
I praktiken kan problem uppstå i vissa situationer:
En delägare som intecknat en kvotdel av lägenheten (t.ex. 1/2) under JB köper en
tilläggsandel av lägenheten (t.ex. 1/4), i vilken egna inteckningar har/inte har fastställts.
Ägaren söker en ny inteckning i sin ägarandel på 3/4. Innan inteckningen fastställs bör
inteckningar i den gamla kvotdelen 1/2 (och eventuellt i 1/4) utvidgas till att omfatta 3/4 av
lägenheten. Om behövliga samtycken inte fås till utvidgningen måste man dock utgå från
att ägaren inte kan förlora rätten att använda sin egendom som inteckningssäkerhet
genom förvärvet av en tilläggsandel. Alternativen är att båda kvotdelarna utgör separata
inteckningsobjekt eller att inteckningen fastställs i summan av kvotdelarna, 3/4. Bägge
alternativen inbegriper problem. Det mest tillrådliga alternativet är att inteckningen
fastställs i summan av kvotdelarna, 3/4. Rådet som bör ges till sökanden är att utvidga
gamla pantbrev som gäller den "mindre" kvotdelen till att gälla 3/4 av lägenheten innan
dessa används som säkerhet för nya ansvar. Här kan konstateras att sökanden i detta
läge inte har skyldighet att söka lagfart på 3/4 av lägenheten. En annan sak är att
sökanden på begäran kan beviljas ett förtydligande av lagfart på kvotdelen.
Enligt JB 16:2.3 kan en hel fastighet som ägs i kvotdelar inte intecknas efter att en
inteckning i någon kvotdel av fastigheten fastställts.
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Lagrummet som nämndes i föregående stycke kan dock medföra problem i vissa
situationer:
I praktiken kan en situation uppkomma där inteckningar fastställts före 1.1.1997 t.ex. enligt
följande:
I1 objektet ägs av A, ½ RN:o 1:20
I2 objektet ägs av B, ½ RN:o 1:20
I3 objekt 1/1 RNr 1:20
A förvärvar äganderätten till hela lägenheten RNr 1:20. A söker inteckning i 1/1 RNr 1:20.
JB har inga bestämmelser om detta. Inteckningen kan fastställas. Inteckningarna som
fastställts i kvotdelarna måste man försöka utvidga till hela lägenheten.
Om inteckningarna I 1 och I 2 fastställts under JB-tiden och A söker inteckning I 3 i objektet
1/1 RNr 1:20 när denne blir fastighetsägare, skulle man av JB 16:2.3 kunna dra slutsatsen
att inteckningen inte ska fastställas i hela lägenheten. Får man här använda de tidigare
kvotdelarna som inteckningsobjekt eller förlorar A helt möjligheten att använda fastigheten
som objekt för en ny inteckning om inteckningarna som fastställts i kvotdelarna inte kan
utvidgas? Vi har inte kännedom om utslag i högre rättsinsatser i denna fråga. Det är
tänkbart att situationen där A blivit ägare av hela fastigheten inte längre ska regleras enligt
bestämmelserna i JB 16:2.3. Även registrets tydlighet förutsätter att A inte kan få nya
inteckningar i kvotdelarna. På denna grund, och eftersom A genom att förvärva
äganderätten till hela fastigheten inte kan förlora sin rätt att inteckna den, är
rekommendationen att inteckningen fastställs i hela fastigheten trots de tidigare
kvotdelsinteckningarna. Sökanden ges även i detta fall rådet att (därefter) utvidga
kvotdelsinteckningarna.
En ägare av hela fastigheten som låtit fastställa inteckningar i den kan överlåta en kvotdel
av sin fastighet. Efter överlåtelsen kan inteckningar fastställas i den kvotdel som förblir i
överlåtarens ägo. De inteckningar som tidigare fastställts i hela lägenheten behöver inte
upplösas innan inteckningen i kvotdelen fastställs.
5.3.2.1. Avtal om besittningsdelning
Ägare som äger bråkdelar av en fastighet kan ingå ett avtal om besittningsdelning, som
enligt JB 14:8.2 ska inskrivas med främsta företräde. Efter inskrivningen av avtalet om
besittningsdelning får enligt JB 16:2.3 fastigheten inte intecknas som en helhet.
Jordabalken ger inte svar på frågan om inteckningar som fastställts i fastigheten måste
upplösas innan avtalet om besittningsdelning inskrivs. Orsakerna som enligt JB 16:2.3
hindrar fastställande av nya inteckningar i hela fastigheten efter inskrivining av ett avtal
om besittningsdelning ger stöd för uppfattningen att även de gamla inteckningarna som
fastställts i hela fastigheten måste upplösas innan avtalet om besittningsdelning inskrivs.
Genom avtalet om besittningsdelning delas besittningen, och efter inskrivningen av avtalet
utgörs inteckningsobjektet av avtalsparternas respektive ägarandel med lagfart och
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"förstärkt" med avtalet. Inteckningen ändras således inte till en inteckning i ett outbrutet
område efter inskrivningen av avtalet om besittningsdelning.
Det normala vid avtal om besittningsdelning är att respektive delägare får ett område som
denne besitter. Då utgörs inteckningsobjektet av dennes ägarandel "förstärkt" med avtalet
om besittningsdelning.
Exempel: A, B, C och D äger vardera 1/4 av fastigheten och de har fått lagfart på
andelarna och inskrivit ett inbördes avtal om besittningsdelning enligt vilken var
och en får ett eget område i sin besittning.
Inteckningar kan fastställas i en fjärdedel, A:s, B:s, C:s och D:s ägarandel,
"förstärkt" med avtalet om besittningsdelning.
Situationen blir problematisk om interna överlåtelser av andelar sker mellan
parterna i avtalet om besittningsdelning. Om A i exemplet ovan överlåter sin andel
till B, vilka inteckningar kan fastställas när B fått lagfart på sitt förvärv? Det som
måste avgöras är om delägarens nya sammanlagda andel kan användas som
inteckningsobjekt eller om nya inteckningar, trots de ändrade ägarförhållandena,
ska fastställas i de tidigare andelarna enligt avtalet om besittningsdelning.
Rekommendation:
En sammanlagd andel som inteckningsobjekt förutsätter att avtalet om
besittningsdelning ändras i enlighet med JB 14:14. Om förutsättningar för ändring
av inskrivningen av avtalet om besittningsdelning saknas, t.ex. därför att
samtycken inte har erhållits, ska inteckningarna fastställas i separata kvotdelar –
med avvikelse från den uttalade principen i regeringens proposition (RP 120/1994
s. 104) att ägaren inte får inteckna fastigheten i kvotdelar.

Ett annat exempel:
Makarna A och B äger tillsammans med makarna C och D ett parhus. Var och en
har lagfart på 1/4. Makarna A och B å ena sidan och makarna C och D å den andra
ingår att avtal om besittningsdelning, som inskrivs. Enligt avtalet besitter A och B
fastighetens västra ända och lägenheten där medan C och D besitter den östra
ändan och lägenheten där.
I detta exempel tilldelas makarna gemensamt ett område i avtalet om
besittningsdelning (västra delen till A och B, östra delen till C och D). Hur kan
inteckningarna fastställas? Kan A och B gemensamt inteckna sin andel enligt
avtalet om besittningsdelning, dvs. hälften, eller ska de inteckna var sin ägarandel,
dvs. en fjärdedel?
Rekommendation:
JB 16:2.3 tolkas analogiskt. A och B kan inom ramen för avtalet om
besittningsdelning gemensamt inteckna den halva som är i deras ägo och
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dessutom kan vardera maken inteckna sin ägarandel, dvs. en fjärdedel.
Inteckningen av ägarandelarna hindrar därefter inteckning i hela deras andel enligt
avtalet om besittningsdelning. C och D har motsvarande möjligheter till inteckning.

5.3.3. Outbrutet område av fastighet som objekt
Vid inteckning av ett outbrutet område specificeras det genom en beteckning för outbrutet
område. När lagfart beviljats på ett outbrutet område kan det alltid intecknas i likhet med
en fastighet, men dock inte om det outbrutna området tillhör fastighetens ägare (och en
separat fastighet ännu inte bildats). Lagfart på och inteckning i ett outbrutet område kan
sökas samtidigt. Om en beteckning för outbrutet område ännu inte finns i detta läge skaffar
inskrivningsmyndigheten beteckningen på tjänstens vägnar. Ansökan inskrivs som
anhängig vid moderfastigheten på ankomstdagen.
Ett outbrutet område kan vara inteckningsobjekt när slutlig lagfart meddelats på det
outbrutna området. Inteckning i ett outbrutet område för vilken ansökan lämnats vilande
(vilandeförklaringsgrunderna upplösande eller uppskjutande villkor eller området förvärvat
för ett under bildning varande bolags räkning) kan fastställas slutligt med överlåtarens
samtycke.
Ett outbrutet område av ett annat outbrutet område kan överlåtas. Båda, dvs. det primära
outbrutna området, och det därav överlåtna outbrutna området omfattas av
lagfartsskyldighet och vardera får en beteckning för outbrutet område. Enligt JB kan båda
områdena användas som inteckningsobjekt. Motsatt uppfattning framförs av Havansi
(Havansi s. 157). Enligt honom kan endast det primära outbrutna området vara
inteckningsobjekt. Här kan konstateras att det outbrutna området i andra ledet kan få
lagfart och intecknas även om lagfart av någon anledning inte sökts på "moderområdet".
Därefter, då en självständig fastighet bildats av det outbrutna området som är
inteckningsobjekt, hänför inskrivningsmyndigheten i enlighet med JB 16:10.1 på tjänstens
vägnar den i det outbrutna området fastställda inteckningen till den fastighet som bildats.
Detta sker automatiskt. Om den bildade fastigheten inte helt motsvarar det outbrutna
området i vilket inteckningen fastställts förblir den gamla beteckningen för outbrutet
område i kraft efter detta och inteckningen belastar även den resterande delen av det
outbrutna området, om det är fråga om en gemensam inteckning ex lege. I det sistnämnda
fallet bör man beakta att den gemensamma inteckning som uppstått ex lege måste
upplösas innan den bildade fastigheten kan intecknas separat (förutsättningen är att
samma ägare fortfarande äger den resterande delen av det outbrutna området och den
bildade fastigheten när en separat inteckning söks).
Inteckning kan även fastställas i en kvotdel av ett outbrutet område under samma
förutsättningar som i en kvotdel av hela fastigheten.

5.3.4. I JB 19:1 åsyftad nyttjanderätt som inteckningsobjekt
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En stor grupp inteckningsobjekt utgörs av jordlegorätter eller andra nyttjanderätter som
avser annans mark samt arrendetagarens byggnader på området. Enligt vedertaget
språkbruk talar man då om anläggningar och anläggningsinteckningar. I denna
framställning användas nyttjanderättsinteckning och anläggningsteckning som synonyma
termer och en inteckningsbar nyttjanderätt kallas anläggning.
5.3.4.1. Individualisering av anläggningar

Vid
nyttjanderättsinteckning
individualiseras
"anläggningen"
genom
en
anläggningsbeteckning. Anläggningen har endast en beteckning även när den ligger på
flera registerenheters område. En kvotdel av anläggningen individualiseras genom
anläggningsbeteckningen och uppgifter om kvotdelsägaren.
Inteckning får endast fastställas i en sådan tidsbestämd nyttjanderätt som får överföras
fritt och om det på området finns eller enligt avtal får uppföras byggnader som tillhör
rättsinnehavaren (JB 19:1). Inteckningsobjekten vid nyttjanderättsinteckning har fastställts
på samma sätt som rättigheterna som omfattas av inskrivningsskyldighet. Detta innebär
att om en särskild rättighet enligt JB 14:2 ska inskrivas kan enligt JB 19:1 en
nyttjanderättsinteckning fastställas i den. Inteckningsbarheten undersöks särskilt i
samband med inskrivning av särskilda rättigheter. Vid inskrivning av en särskild rättighet
får anläggningen en beteckning, som på tidigare vis kallas anläggningsbeteckning.
Inteckningsobjektet kan endast utgöras av en i registret inskriven anläggning eller en
kvotdel därav. Vid nyttjanderättsinteckning ska sökanden ha den särskilda rättigheten
inskriven i sitt namn. Anläggningen ska inskrivas innan inteckningen. Inskrivning av en
särskild rättighet (eller överföring av den) och nyttjanderättsinteckning kan sökas
samtidigt. Enligt JB 14:9.2 ska ett arrendeavtal eller avtal om nyttjanderätt företes (i
original) när en särskild rättighet eller överföringen av en sådan inskrivs. När
nyttjanderättsinteckning söks behöver arrendeavtalet eller avtalet om nyttjanderätten inte
företes (inte ens en avskrift). Arrendeavtalet eller avtalet om nyttjanderätten behövs inte
heller då sökanden undantagsvis (t.ex. ett dödsbo) skulle kunna söka inteckning i en
nyttjanderätt utan att ha en inskriven särskild rättighet i sitt eget namn. För tydlighetens
skull kan konstateras att
-

i fråga om dödsbon ska inskrivningen vara i den avlidnes namn. Om så inte är
fallet har dödsboet skyldighet att inskriva den särskilda rättigheten innan en
anläggningsinteckning

-

en anläggning också kan inskrivas i en sådan fastighet som inte omfattas av
lagfartsskyldighet (t.ex. ett allmänt område).

Om ansökan om inskrivning av en särskild rättighet lämnats vilande ska även ansökan om
anläggningsinteckning lämnas vilande.
Att slutligt fastställa inteckningen i en situation där ansökan om inskrivning av en särskild
rättighet lämnats vilande har visat sig problematiskt. Problemet föranleds av att JB 19:3.1
hänvisar direkt till JB 16:3. Hänvisningsbestämmelsen i 19:3.1 konstaterar att det som JB
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16:4–9 § stadgar om inteckning i fastighet gäller i tillämpliga delar inteckning i
nyttjanderätt. Enligt JB 16:6.1/1 kan en slutlig inteckning i fastigheten fastställas med
överlåtarens samtycke i de fall som avses i JB 16:3.2.
Utifrån detta kan följande rekommendation ges:
När ansökan om inskrivning av en särskild rättighet lämnats vilande på grund av ett
upplösande eller uppskjutande villkor eller därför att arrendetagaren är ett under bildning
varande bolag, kan en slutlig nyttjanderättsinteckning fastställas i den särskilda rättighet
för vilken ansökan lämnats vilande
-

med fastighetsägarens samtycke om det är fråga om ett upplåtelseavtal och

-

med samtycke av arrende- eller nyttjanderättens överlåtare om det är fråga om
överföring av avtalet.

När ansökan om inskrivning av ett upplåtelseavtal lämnats vilande t.ex. på grund av en
inlösningsklausul som gäller en industrihall eller av någon annan orsak bör slutlig
nyttjanderättsinteckning undvikas trots fastighetsägarens samtycke. Om upplåtelseavtalet
aldrig träder i kraft uppstår problem vid behandlingen av nyttjanderättsinteckningen.
Sådana problem uppstår inte vid överföringar.
Exempelvis i ett hyresavtal som gäller en industrihall på ett arrendeområde kan
äganderätten till industrihallen överföras till arrendetagaren i kvotdelar enligt den
tillämpade betalningsposttabellen.
Rekommendation:
Nyttjanderättsinteckning ska inte fastställas i en kvotdel av en arrenderätt där kvotdelen
motsvarar äganderätt till en industrihall som överförs i arrendetagarens ägo i kvotdelar
enligt den tillämpade betalningsposttabellen.
Anläggningen utgör inteckningsobjekt såsom den antecknats i registret. Ändringar i
arrenderätten binder en tredje part först när ändringen antecknats i registret. Å andra sidan
binder ändringar efter registeranteckningen alla panträttsinnehavare. Med avseende på
inteckning är arrenderätten likadan gentemot alla parter, i enlighet med inskrivningen.
Detta innebär bl.a. att en nyttjanderättsinteckning inte kan upplösas för t.ex. den ena
tomtens del om arrendeområdet omfattar två tomter.
Inteckning i en andrahandshyresrätt behandlas inte i JB eller i RP-motiveringarna till JB.
Inställningen till inteckning av en andrahandshyresrätt vid upptagning av lån var svävande
under FastF, i huvudsak negativ. Under JB bör inteckningar i andrahandshyresrätter inte
godkännas. Samma slutsats dras i Jokela – Kartio - Ojanen s. 349. Motsatt ståndpunkt
framförs av Havansi s. 190. Enligt Havansi kan en andrahandshyresrätt vara
inteckningsbar.
Inteckning får även fastställas i en kvotdel av en nyttjanderätt (t.ex. hälften). En rätt som
grundar sig på en kvotdel kan förtydligas genom inskrivning av ett avtal om
besittningsdelning inskrivs (JB 14:6.1/3) Avtalet inskrivs alltså i nyttjanderätten och med
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samma förutsättningar som för en fastighet, dvs. med främsta företräde och kravet att
anteckningar som fastställts i hela nyttjanderätten ska upplösas innan avtalet om
besittningsdelning inskrivs.
I allmänhet utgörs inskrivningsobjektet av en i JLL 3 kap. åsyftad annan lega av
bostadsområde eller en i JLL 5 kap. åsyftad lega av annat område, t.ex. på ett
industriområde, vilka kan överföras fritt om detta inte uttryckligen förbjudits i
arrendeavtalet.
Nyttjanderättens överförbarhet samt ändringar i nyttjanderätten har behandlats i samband
med inskrivning av särskilda rättigheter.
Om arrendeavtalet i huvudsak gäller en byggnad som tillhör fastighetsägaren eller en del
av en sådan byggnad är det fråga om hyra av lägenhet och på avtalet tillämpas i tillämpliga
fall lagen om hyra av bostadslägenhet, även om ett markområde har upplåtits samtidigt.
När "arrendetagarens" egen rätt är inskriven kan t.ex. en hyresrätt till lägenhet som denne
upplåter till en tredje part i och för sig också inskrivas som en särskild rättighet, men i den
kan förstås inte en inteckning fastställas (RP 120/1994 s. 98).
5.3.4.2. Byggnader och anläggningar vid anläggningsteckning

Anläggningsinteckning förutsätter att upplåtelseavtalet tillåter rättsinnehavaren att uppföra
byggnader på området eller installera stadigvarande anläggningar på det eller att
byggnader eller anläggningar tillhörande rättsinnehavaren redan finns på området när
upplåtelseavtalet undertecknas.
Man bör beakta att det inte räcker med att konstruktioner som tillhör rättsinnehavaren finns
på området eller att sådana får byggas där för att fastställa en anläggningsinteckning.
Å andra sidan förutsätter fastställande av anläggningsinteckning inte att det finns
byggnader som ägs av arrendetagaren eller någon annan nyttjanderättsinnehavare eller
att byggarbeten påbörjats när inteckning söks. Anläggningarna behöver inte heller vara
installerade. Rätten att installera sådana räcker. Inskrivningsmyndigheten ställer inte
några stora krav på anläggningarna när inteckningsansökan tas emot. Att
upplåtelseavtalet nämner arrendetagarens rätt att installera anläggningar som tillhör
denne på området räcker för fastställande av en anläggningsinteckning. Om
anläggningarna specificeras i avtalet förutsätter anläggningsinteckning att de är
stadigvarande och tillhör arrendetagaren (exempelvis ett hyresavtal mellan
kommun/bensinbolag enligt vilket bolaget får anlägga mätarfält, tankar under jord och
takkonstruktioner).
Anläggningarnas kvalitet behöver inte beaktas särskilt vid inteckningsförfarandet och
endast i undantagsfall behöver sökanden avkrävas specialutredningar, t.ex. då rätten att
installera anläggningen specificeras i avtalet och man inte av avtalet kan sluta sig till om
anläggningen är stadigvarande eller inte.
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I situationer där arrendetagaren köper eller förvärvar en byggnad på arrendeområdet i
samband med att arrende- eller nyttjanderättsavtalet upprättas kan det uppstå problem
när man ska fastställda vid vilken tidpunkt en anläggningsinteckning kan fastställas i
objektet. Med tanke på detta är det av betydelse huruvida arrendetagaren får byggnaden
i sin ägo genast eller först senare, om denne får bygga på arrendeområdet eller om det
finns andra byggnader tillhörande arrendetagareen på området. För det första om
byggnaden övergår till arrendetagaren samtidigt med arrenderätten kan
anläggningsinteckningen fastställas. Om det t.ex. finns en inlösningsklausul som gäller
byggnaden och äganderätten till byggnaden övergår till arrendetagareen vid en senare
tidpunkt och ingen annan byggrätt finns enligt avtalet är en anläggningsinteckning (eller
inskrivning av en särskild rättighet) inte möjlig innan äganderätten har övergått. Ansökan
om anläggningsinteckning lämnas således vilande. Om den som arrenderar ut området
emellertid ger samtycke till fastställande av inteckningen är det tänkbart att en inteckning
kan fastställas, men detta alternativ ska i praktiken undvikas. Å andra sidan om
arrendetagaren enligt avtalet får uppföra andra byggnader på området eller denne redan
har andra byggnader på området är en inlösningsklausul som gäller en enstaka byggnad
inget hinder för fastställande av anläggningsinteckningen. Här kan konstateras att
inskrivningsmyndigheten undersöker byggmöjligheterna enligt det avtal som utgör
grunden för inskrivning av den särskilda rättigheten, men inte om man överhuvudtaget får
bygga på området på grund av t.ex. planbestämmelserna.
Vid inskrivningsförfarandet undersöks och avgörs inte beståndsdelsfrågor, t.ex. huruvida
byggnaden omfattas av en fastighets- eller nyttjanderättsinteckning (med undantag för i
JB 14:4.1/2 avsedda situationer).
5.3.4.3. Arrendetid

Arrendeavtal undertecknas ibland innan arrendeförhållandet börjar. Med tanke på
inskrivningsförfarandet är det problematiska huruvida en anläggningsinteckning kan
fastställas slutligt innan arrendetiden börjat. Om inskrivning av en särskild rättighet söks
innan arrendetiden börjar bör ansökan om inskrivning lämnas vilande tills arrendetiden
börjar. Även en ansökan om anläggningsinteckning lämnas vilande tills arrendetiden
börjar. Om en slutlig inskrivning av en särskild rättighet ändå görs innan arrendetiden
börjar bör anläggningsbeteckningen tilldelas först när arrendetiden börjar, och först då kan
anläggningsinteckningen fastställas.
Bestämmelser om särskilda minimi- och maximitider i jordlegoavtal finns i JLL. Betydelsen
av över- eller underskridande av dessa tider behandlas i samband med inskrivning av den
särskilda rättigheten.

5.4. Om inteckningsbarhet och hinder mot inteckning
5.4.1. Objekt som inte är inteckningsbara därför att lagfartsmöjlighet
saknas
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Inteckning förutsätter lagfart på en fastighet, en kvotdel eller ett outbrutet område. Därför
är objekt som inte duger för lagfart inte heller inteckningsbara:
-

statens skogsmark
expropriationsenheter
områden som avskilts för allmänna behov
fristående tillandningar
allmänna vattenområden
allmänt område
flera fastigheters samfällda område

Om ett outbrutet område överlåts av ett sådant icke inskrivningsbart område omfattas det
överlåtna området av inskrivningsskyldighet och blir samtidigt inteckningsbart.
En fastighetsägare ska inte beviljas lagfart på ett outbrutet område av den egna
fastigheten.
Grunden för att objektet inte är inteckningsbart är då JB 16:1. Enligt lagrummet får
inteckning fastställas "i ett outbrutet område som tillhör någon annan än fastighetsägaren".
Med andra ord får ägaren inte inteckna sin fastighet i kvotdelar. Ett delområde av den
egna fastigheten blir inteckningsbart när en självständig fastighet med lagfart bildats av
det outbrutna området.
I inskrivningspraxisen har vissa problematiska situationer uppstått då en fastighetsägare
överlåter en kvotdel till en utomstående, t.ex. hälften av ett outbrutet område som ägaren
själv fastställt samtidigt som han behåller den andra halvan i sin ägo. Den kvotdel av det
outbrutna området som överlåtits till en utomstående omfattas av lagfartsskyldighet och
det får en beteckning för outbrutet område. Däremot har det varit oklart huruvida
fastighetsägaren i det läget kan inteckna sin kvotdel av det outbrutna området på sin
fastighet? I inskrivningspraxisen har man svarat ja på denna fråga, dvs. ägaren har kunnat
få inteckning i en kvotdel av ett outbrutet område på sin egen fastighet. Förtydligande
lagfart ges på tjänstens vägnar för en kvotdel av ett outbrutet område som ägs av
fastighetsägaren på samma gång som lagfart beviljas på basis av en överlåtelse av en
kvotdel till en utomstående.

5.4.2. Strömfallslägenhet
Enligt 4 kap. 20 § 3 mom. i fastighetsbildningslagen får en strömfallslägenhet bildas genom
styckning av ett samfällt strömfall eller en del därav. Strömfallslägenheter omfattas av
lagfartsskyldighet och kan intecknas som normalt.

5.4.3. Lagfartsmöjlighet eller -skyldighet, men inte
inteckningsmöjlighet när objektet är en
-

andel av en samfälld skog med lagfart
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-

andel av en samfällighet med lagfart
tomt med lagfart och registrerad tomtlegorätt - begravningsplats.

Enligt 131 § överförs en från fastighet överlåten andel i ett samfällt område, eller en viss
del av en sådan andel, till förvärvarens fastighet eller, om en överföring inte är möjlig,
bildas till lägenhet. Åtgärderna vidtas vid förrättningen, på vilken tillämpas det som stadgas
om styckning. I förrättningen betraktas andelen som outbrutet område. Till följd av detta
tilldelas det outbrutna området en beteckning för outbrutet område. Andelen av det
samfällda området eller den samfällda skogen får på denna grund en beteckning för
outbrutet område och på andelen kan enligt JB 10:1 lagfart meddelas.
Inskrivningsmyndigheten meddelar således lagfart på en andel i ett samfällt område och
en samfälld skog främst av "tekniska skäl". Även om lagfart kan meddelas på en andel i
ett samfällt område duger andelen (i en samfälld skog eller ett samfällt område) inte som
inteckningsobjekt. Enligt JB 16:1 får inteckning fastställas i en fastighet, i en kvotdel av en
kvotägd fastighet och i ett outbrutet område som tillhör någon annan än fastighetsägaren.
Definitionen är restriktivare än den som gäller för lagfartsduglighet enligt JB 10:1 (se
Laitinen DL 2006 s. 874–884). Normalt ansluts andelarna till delägarlägenheterna och
därigenom intecknas de tillsammans med delägarlägenheterna. Läget är ett helt annat om
ett område av det samfällda området eller den samfällda skogen överlåts och en separat
fastighet bildad därav. Denna fastighet får naturligtvis lagfart och kan intecknas som
normalt.
I en tomt som belastas av en registrerad tomtlegorätt får inteckning inte fastställas (JB
16:1.2).
Enligt 9 § 2 mom. begravningslagen får en begravningsplatsfastighet (eller arrende- eller
nyttjanderätt) inte vara inteckningsobjekt eller belastas av några andra än i
begravningslagen angivna särskilda rättigheter.

5.4.4. Nyttjanderätt till vattenkraft
Enligt 3 kap. 6 § 1 mom. i vattenlagen kan nyttjanderätt till vattenkraft överlåtas åt annan
för viss tid eller varaktigt. Överlåtelseavtalet ska upprättas skriftligen med iakttagande av
formbestämmelserna som gäller fast egendom. Enligt den särskilda bestämmelsen i 3
kap. 6 § 2 mom. i vattenlagen kan en nyttjanderätt till vattenkraft inskrivas i registret som
en särskild rättighet. Enligt det sistnämnda lagrummet tillämpas på inskrivningen vad som
stadgas om inskrivning av nyttjanderätt (i FastF eller JB).
När jordabalken stiftades var enligt förarbetena syftet inte att utvidga användningsområdet
för anläggningsinteckning till nya områden jämfört med den tidigare praxisen. Inskrivning
av nyttjanderätt till vattenkraft grundar sig på en särskild bestämmelse. Inskrivning av
nyttjanderättsavtal för vattenkraft omfattas av inskrivningsskyldighet, men skyldighet att
inskriva dem finns inte. Därmed kan anläggningsinteckning inte fastställas i en sådan
nyttjanderätt.
Här kan konstateras att bestämmelsernas ordalydelse kan ge uppfattningen att
nyttjanderättsavtal för vattenkraft uppfyller förutsättningarna för fastställande av
anläggningsinteckning vad gäller tidsbestämdhet, överförbarhet och uppförande av
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byggnader eller installation av anläggningar. Därmed skulle anläggningsinteckningar
kunna fastställas, men en sådan inteckning i nyttjanderätt till vattenkraft överensstämmer
inte med jordabalkens syfte. Motsatsförhållandet framgår ännu bättre om
inteckningsobjektet är en (kvot)del av nyttjanderätten till vattenkraft. En annan sak är att
vattenkraft kan bli ett anläggningsinteckningsobjekt i en situation där nyttjanderätt till
vattenkraft ingår i ett "vanligt" nyttjanderättsavtal som omfattas av inskrivningsskyldighet.

5.5. Gemensam inteckning
5.5.1. Om begreppet gemensam inteckning
I och med den nya jordabalken har begreppet gemensam inteckning utvidgats.
Dessförinnan betraktades vanligtvis endast fastställande av inteckning i två eller flera
fastigheter samtidigt som en gemensam inteckning. Numera kan en gemensam inteckning
därutöver uppstå i följande situationer:
1. Styckning, klyvning eller tomtstyckning äger rum på en intecknad fastighet. Den
fastställda inteckningen "löper" över till den nybildade fastigheten och belastar
den.
2. Ett outbrutet område av en intecknad fastighet överlåts. Den fastställda
inteckningen belastar även det outbrutna området. I situationer där köparen av
det outbrutna området innan inteckningen fastställdes sökt lagfart på det
outbrutna området och det i fastigheten i enlighet med den tidigare lagen
fastställts en rätt att avskilja ett outbrutet område och denna rätt var i kraft när
JB trädde i kraft belastar inteckningen inte det outbrutna området.
3. En fastställd inteckning kan i enlighet med JB 18:2 utvidgas till att gälla en
fastighet som tillhör samma ägare.

5.5.2. Om förutsättningarna för gemensam inteckning
Vad gäller förutsättningar för fastställande av gemensam inteckning hänvisas – för att
undvika upprepning – till vad som ovan sagts om fastställande av inteckning i ett objekt.
Vid gemensam inteckning är dock förutsättningarna striktare.
Enligt JB 16:2.1 får gemensam inteckning fastställas i två eller flera fastigheter om:
-

de tillhör en och samma ägare eller flera ägare gemensamt i lika stora andelar,
de finns inom en och samma inskrivningsmyndighets verksamhetsområde och
de inte belastas av några inteckningar eller endast av inteckningar med samma
belopp och företräde.
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Här ska särskilt understrykas att en gemensam inteckning inte är tillåten i två eller flera
nyttjanderätter eller i en fastighet och nyttjanderätt (JB 19:1.2).

5.5.3. Närmare om förutsättningarna enligt JB 16:2.1
1. ”Sökanden äger fastigheterna i vilka en gemensam inteckning söks, och om det finns
flera sökande äger de fastigheterna i lika stora andelar.”
I normalfallet uppstår inga problem. Sökanden äger lägenheterna som ska intecknas och
har lagfart på dem (exempel 1). Ett annat vanligt fall är att flera sökande äger lägenheterna
i bråkdelar och söker gemensam inteckning i alla lägenheter (exempel 2). Däremot uppstår
problem vid tolkningen av JB 16:2.1 om en ägare söker gemensam inteckning i hela
lägenheten och i en eller två bråkdelar eller i en lägenhet och ett outbrutet område eller i
en kvotdel och i ett outbrutet område eller i två outbrutna områden (exempel 3) eller om
något av objekten har utmätts (exempel 4) eller om något av objekten skiftas efter
fastställandet av en gemensam inteckning och därefter en ny gemensam inteckning söks
(exempel 5). Exempel 1:
A äger 1/1 av RNr 1:20 och 1/1 av RNr 1:21. Gemensam inteckning kan fastställas.
Exempel 2:
A äger 2/3 av RNr 1:20 och 2/3 av RNr 1:21, B äger 1/3 av RNr 1:20 och 1/3 av
RNr 1:21. Gemensam inteckning kan fastställas.
Om däremot A äger 2/3 av den ena och 1/3 av den andra lägenheten och B 1/3 av
den förstnämnda och 2/3 av den sistnämnda är gemensam inteckning inte möjlig.
Exempel 3:
A äger 1/1 av RNr 1:20 och 1/2 av RNr 1:21 eller A äger 1/2 av RNr 1:20 och 1/2
av RNr 1:21. Olika uppfattningar har framförts om möjligheten till gemensam
inteckning. Havansi s. 176 anser att alla berörda fastigheters kvotdelar ska ingå i
en gemensam inteckning. På ovan nämnda grunder drar Havansi slutsatsen att en
gemensam inteckning inte kan fastställas i sådana situationer som beskrivs ovan.
I de två sistnämnda exemplen måste man dock anse att gemensam inteckning är
möjlig. I ljuset av bestämmelserna i JB torde det inte finnas skäl att hindra en sådan
inteckning. Enligt JB 15:1 ska stadgandena om inteckning också tillämpas på
inteckning av kvotdelar och outbrutna områden av fastigheter. På grundval av
bestämmelsen verkar det möjligt att fastställa en gemensam inteckning i enskilda
kvotdelar eller i hela fastigheten och i en kvotdel. Denna slutsats dras även i Jokela
- Kartio - Ojanen s. 419.
Av ovan nämnda bestämmelse JB 15:1 följer att gemensam inteckning kan
fastställas i hela fastigheten och ett outbrutet område eller i två eller flera
outbrutna områden under samma förutsättningar som gäller för två eller flera
fastigheter.
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Exempel 4:
A äger 1/1 av RNr 1:20, 1:21 och 1:22. Lägenheterna är gemensamt intecknade
år 2007. Lägenhet 1:22 har utmätts i januari 2008. A söker gemensam inteckning
i alla lägenheter i mars 2008. Gemensam inteckning är inte möjlig innan
anteckningen om utmätning har avförts. Ansökan om gemensam inteckning
lämnas således vilande. Man bör beakta att inteckningen inte kan fastställas utan
att utmätningsanteckningen avförs även om borgenären och utmätningsmannen
ger sitt samtycke.
Exempel 5:
Gemensam inteckning har fastställts i lägenheterna 1/1 1:20, 1/1 1:21 och 1/1 1:22.
Därefter styckas fastigheten 1:22 (år 2000) till lägenheterna 1:25 och 1:26, varvid
lägenhet 1:26 blir stomlägenhet. Gemensam inteckning söks i lägenheterna 1/1
1:20, 1/1 1:21 och 1/1 1:26. Den kan fastställas och den tidigare gemensamma
inteckningen behöver inte upplösas innan den nya fastställs. Med andra ord
behöver en tidigare gemensam inteckning som belastar lägenhet 1:25 inte
nödvändigtvis upplösas innan den nya gemensamma inteckningen fastställs. Detta
beror på att lägenhet 1:25 har ett sekundärt ansvar.
Vid "normala" styckningar som antecknats i registret efter 1.5.2001 tilldelas
stomfastigheten moderfastighetens registernummer. Om styckningen av lägenhet
1:22 hade antecknats i registret efter 1.5.2001 skulle lägenheterna 1:25 och 1:22
bildats vid styckningen och inteckningen fortfarande sökas i objekten 1:20, 1:21
och 1:22. Vad gäller inteckningen är situationen identisk med den som beskrivits i
föregående stycke. Att registernumret härvid inte ändras förutsätter särskild
noggrannhet från inskrivningsmyndighetens sida.
2. ”Objekten som gemensam inteckning söks
inskrivningsmyndighets verksamhetsområde.”

i

finns

inom

en och

samma

Enligt lydelsen av JB 16:2.1/2 före 1.1.2010 förutsatte gemensam inteckning att
fastigheterna "är belägna inom en och samma inskrivningsmyndighets domkrets". Efter
1.1.2010 är förutsättningen att de "finns inom en och samma inskrivningsmyndighets
verksamhetsområde." Tingsrätternas domkretsar och inskrivningsmyndigheternas
verksamhetsområden motsvarar inte varandra i alla delar efter 1.1.2010. Om en (korrekt)
gemensam inteckning fastställts i fastigheterna innan inskrivningsärendena överfördes till
Lantmäteriverket och inga ändringar i ägandet skett, men fastigheterna efter 1.1.2010
finns inom flera inskrivningsmyndigheters (lantmäteribyråers) verksamhetsområde, finns
inte längre förutsättningar för gemensam inteckning.
Enligt 5 § mom. lagen om införande av lagstiftningen om överföring av inskrivningsärenden
(584/2009) utgör en före 1.1.2010 fastställd gemensam inteckning vars inteckningsobjekt
efter 1.1.2010 finns inom flera inskrivningsmyndigheters verksamhetsområde inte något
hinder för fastställande av en separat inteckning i en fastighet som finns inom
inskrivningsmyndighetens
verksamhetsområde.
Detta
innebär
att
inskrivningsmyndigheten kan fastställa en separat inteckning i en fastighet som finns inom
det "egna" området utan att upplösa en gammal gemensam inteckning. RP 30/2009
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konstaterar att inga gemensamma inteckningar bör fastställas i fastigheter som är belägna
inom en och samma inskrivningsmyndighets verksamhetsområde, även om
förutsättningar som nämns i JB 16:2 jordabalken i övrigt föreligger.
3. "De inte belastas av några inteckningar eller endast av inteckningar med samma belopp
och företräde."
När en gemensam inteckning fastställs utreds även inteckningarnas enhetlighet. Enligt JB
16:2 förutsätter gemensam inteckning att objekten belastas av inteckningar med samma
belopp och företräde. Gemensam inteckning förutsätter således att inteckningarna är
enhetliga.
En inskrivning av en arrenderätt eller annan särskild rättighet som belastar något av
objekten för den gemensamma inteckningen är inte ett hinder för inteckningen.
I princip är en legal panträtt som belastar något objekt för den gemensamma inteckningen
inte heller något hinder. 20 kap. i jordabalken behandlar lagstadgade panträtter. Vid
lagstadgade panträtter är huvudregeln att de har likadan förmånsrätt som en
offentligrättslig fordran. Detta innebär att de går före alla inteckningar. En typisk
lagstadgad panträtt gäller skogsförbättringslån. Huvudregeln är således att en sådan
lagstadgad panträtt som antecknats i registret inte är något hinder för en gemensam
inteckning och behöver inte utvidgas till alla objekt som den gemensamma inteckningen
belastar. I registret finns även sådana lagstadgade panträtter som inte har likadan
förmånsrätt som en offentligrättslig fordran. Som exempel kan nämnas panträtt för obetald
köpeskilling grundad på 46 § landsbygdsnäringslagen, vilken har förmånsrätt från och med
dagen för köpslutet. En sådan lagstadgad panträtt har alltså inte likadan förmånsrätt som
en offentligrättslig fordran. Hur beter sig en sådan panträtt då gemensam inteckning söks?
Tillämpningsrekommendation: En sådan panträtt för obetald köpeskilling behöver
inte utvidgas till alla objekt som den gemensamma inteckningen belastar. Om en
inteckning kommer före panträtten för obetald köpeskilling, t.ex. till följd av att
inteckningen utvidgas, behövs samtycke av berörda innehavare av panträtt för
obetald köpeskilling till utvidgningen. (RP 215/96, Koulu: Legaalisista
kiinteistöpanttioikeuksista s. 190–238, Tepora: Etuoikeusjärjestyksestä s. 155–
158)
Enligt JB 16:2.2 kan ett objekt i gemensam inteckning senare endast intecknas
gemensamt. Separat inteckning får endast fastställas om fastighetens ägare överlåtit en
del av fastigheterna som tillhör den gemensamma inteckningen till någon annan eller om
alla gemensamma inteckningar upplöses.
Inskrivningsmyndigheten kontrollerar fastighetens ägar- och inteckningsuppgifter i
lagfarts- och inteckningsregistret för att kunna konstatera vilka förutsättningar som finns
för gemensam inteckning.
Jordabalkens bestämmelser gäller gemensamma inteckningar som fastställs efter
1.1.1997. Här kan dock konstateras att byte av ett skuldebrev för en gemensam inteckning
fastställd före 1.1.1997 till ett pantbrev i en samägarsituation binder upp ägaren. Ägaren
kan endast söka ny inteckning som en sådan gemensam inteckning som följer av
pantbrevet.
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Med andra ord stoppar bytet till pantbrev för gemensam inteckning möjligheten att tillämpa
11 § 4 mom. i lagen om införande av jordabalken och söka en separat inteckning.

5.6. Ändring av inteckning
5.6.1. Ändring av företrädesordning (JB 18:1)
Genom ändring av företrädesordningen flyttas inteckningen framför tidigare fastställda
inteckningar eller efter senare fastställda inteckningar. Flyttningen innebär en förändring
av rätten att få betalt för pantfordringar och fastighetsbelastande särskilda rättigheters
bestånd vid en eventuell exekutiv auktion av fastigheten. Ändring av företrädesordningen
grundar sig i allmänhet på borgenärens/borgenärernas och gäldenärens inbördes
reglering av säkerheter.
En ändring av företrädesordningen är nödvändig bl.a. då man vill göra en inskrivning som
ändrar omfattningen av beståndsdelar eller tillbehör i tidigare intecknade fastigheter (se
t.ex. JB 14:4 och 14:5) eftersom en sådan inskrivning endast kan göras med främsta
företräde.
Inteckningarnas företrädesordning kan ändras både på fastighetsägarens och
panträttsinnehavarens ansökan.
När fastighetsägaren är sökande behövs samtycke från de innehavare av panträtt och
särskilda rättigheter vilkas ställning försvagas genom ändringen.
När panthavaren är sökande behövs fastighetsägarens samtycke. Även då behövs
samtycke från andra panthavare och innehavare av särskilda rättigheter om deras
ställning försvagas på grund av ändringen.
Företrädesordningen för en gemensam inteckning måste ändras på samma sätt för alla
fastigheter som är objekt. Företrädesordningen får inte ändras så att en sådan inteckning
som inte belastar alla fastigheter får bättre företräde än den gemensamma inteckningen.
När företrädesordningen ändras bör man vara uppmärksam på att de anteckningar som
görs är tydliga. Utomstående måste kunna förstå avsikten med ändringen.
Exempelvis om företrädesordningen ändras så att den sista av fem inteckningar som
fastställts vid olika tidpunkter flyttas upp som "etta" räcker det inte att konstatera att den
"sista" inteckningen har bättre företräde än den "första". Man ska även konstatera den
ändrade inteckningens förhållande till mellanliggande inteckningar. Vid behov kan en
separat anteckning om företrädet göras i registret för att förtydliga företrädesordningen.
När företrädesordningen ändras ges inget nytt pantbrev och en anteckning om ändringen
görs inte i det gamla pantbrevet. Ändringen av företrädesordningen framgår endast av
gravationsbeviset.
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5.6.2. Utvidgning av inteckning (JB 18:2)
En tidigare fastställd inteckning kan utvidgas till att gälla en annan fastighet som tillhör
samma ägare, varvid en gemensam inteckning uppstår av den separata inteckningen.
Utvidgning är möjlig även då fastigheterna tillhör samma ägare i lika stora andelar.
Utvidgningen kan genomföras endast med samma förutsättningar som grundande av
gemensam inteckning. Fastigheterna ska finnas inom samma inskrivningsmyndighets
verksamhetsområde och alla inteckningar som belastar dem ska vara likadana efter
utvidgningen. Om flera inteckningar hänför sig till en fastighet, ska alla inteckningar
samtidigt utvidgas till en gemensam inteckning.
I praktiken kan utvidgning av en inteckning komma i fråga när ägaren köper tillskottsland,
som inte belastas av några inteckningar. Om en och samma ägare har flera fastigheter
med separata inteckningar kan det vara ändamålsenligare att ändra dessa till en
gemensam inteckning.
Fastighetsägare kan söka utvidgning av inteckning. För utvidgningen behövs alla
panträttsinnehavares samtycke därför att alla inteckningar ska utvidgas samtidigt i enlighet
med den gemensamma inteckningen.

5.6.3. Sammanslagning av inteckningar (JB 18:3)
Sammanslagning av inteckningar kan komma i fråga när ett antal inteckningar blivit
onödigt små på grund av penningvärdesförsämring.
Inteckningar med samma företräde eller sådana som följer direkt efter varandra kan slås
samman till en och samma inteckning. Ett nytt pantbrev ges för den sammanslagna
inteckningen. En inskrivning av en särskild rättighet mellan inteckningarna hindrar inte
sammanslagningen. Om man vill slå samman andra inteckningar än sådana som följer
varandra i företrädesordningen måste inteckningarnas företrädesordning först ändras.
Den sammanslagna inteckningen har samma företräde som den av de sammanslagna
inteckningarna med sämst företräde.
Inteckningsbeloppet kan fastställas till ett lägre belopp än de sammanslagna
inteckningarnas sammanlagda belopp, varvid partiellt dödande av inteckning ska begäras
i ansökan.
Om sammanslagningen av inteckningarna som "föråtgärd" förutsätter att
företrädesordningen ändras eller att inteckningar dödas partiellt medför dessa åtgärder
inte separata paragrafer i registret, separata ansökningar eller uttag av separata avgifter
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från sökanden, och åtgärderna framgår inte heller på annat sätt som separata
anteckningar i registret. I registret syns endast slutresultatet.
En fastighetsägare kan söka sammanslagning av inteckningar. Denne behöver
panträttsinnehavarnas samtycke till sammanslagningen.

5.6.4. Delning av inteckning (JB 18:4)
En inteckning på ett stort penningbelopp motsvarar inte alltid de praktiska behoven när
säkerheter måste ställas till flera olika borgenärer.
Inteckningen kan delas i två eller flera inteckningar vilkas sammanräknade penningbelopp
motsvarar högst beloppet av den inteckning som ska delas.
De genom delning uppkomna inteckningarna får den delade inteckningens företräde. I
ansökan kan man begära ett visst inbördes företräde för de delade inteckningarna, vilket
oftast är tydligast med tanke på pantsättning.
Vid delning av en inteckning ges nya elektroniska pantbrev som motsvarar de delade
inteckningarna.
Fastighetsägare kan söka delning av inteckning. För ansökan behövs samtycke av
innehavarna av panträtter.
Med tanke på inskrivningsmyndighetens arbete har praktiska problem uppstått i situationer
där man försöker reglera gamla inteckningar genom att i ansökan endast ange
slutresultatet.
Exempel: Ägaren begär i ansökan att inskrivningsmyndigheten ska ge tre lika stora
pantbrev på fem gamla inteckningar som har olika storlek och företräde. Här bör
man beakta att en begäran utan närmare specificering leder till ett slutresultat som
inte är ändamålsenligt. I exemplet sammanslås fem gamla inteckningar (om
förutsättningarna annars uppfylls) till en inteckning. Den sammanslagna
inteckningen får samma företräde som inteckningen med det sämsta företrädet.
Därefter delas den sammanslagna inteckningen. De genom delning uppkomna
inteckningarna får den delade inteckningens företräde.

5.6.5. Dödande av inteckning (JB 18:5)
Fastighetsägaren kan använda pantbrevet som säkerhet för sina skulder även framöver.
Därför är pantbrevet av värde för fastighetsägare även då det inte är pantsatt. Därför finns
i allmänhet ingen anledning att döda inteckningen när fastighetsägaren betalat skulden
och kreditgivaren återlämnat det skriftliga pantbrevet till ägaren eller överfört det
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elektroniska pantbrevet till fastighetens ägare. Inteckningen och den därpå grundade
panträtten kan dock vid behov upphöra genast genom att den dödas.
När en inteckning dödas är det alltid fråga om att döda penningbelopp. Inteckningen kan
även dödas partiellt, varvid t.ex. hälften av inteckningens penningbelopp kan dödas.
Fastighetsägare kan söka dödande av inteckning. Vid inskrivningsförfarandet kan man
även godkänna en advokats ansökan om dödande utan specificerad fullmakt när det
handlar om ett skriftligt pantbrev som samtidigt lämnas in till inskrivningsmyndigheten.
Om pantbrevet finns hos en borgenär
panträttsinnehavarens samtycke för dödandet.

som

säkerhet

för

fordran

behövs

I stället för partiellt dödade pantbrev ges ett nytt elektroniskt pantbrev som motsvarar det
resterande kapitalet.
Om det är fråga om en gemensam inteckning avförs inteckningen helt eller delvis från alla
inteckningsobjekt vid dödandet. En gemensam inteckning kan inte lämnas så att den
belastar inteckningsobjekten med belopp av olika storlek. Dödande av en gemensam
inteckning kan sökas av den som äger en fastighet som är inteckningsobjekt. De andra
fastighetsägarnas samtycke behövs inte.

5.6.6. Upplösning av gemensam inteckning (JB 18:6)
Upplösning av en gemensam inteckning innebär att den gemensamma inteckningen
avlyfts i fråga om någon av fastigheterna. Den kvarstår i de andra fastigheterna.
Upplösning kommer i allmänhet i fråga vid skifte av mark eller då ett avgränsat område av
fastigheten överlåts. Förutsättningarna för upplösning av en gemensam inteckning i olika
situationer påverkas av fastigheternas inbördes pantansvar.
Förutsättningarna varierar beroende på om fastigheterna hör till samma eller olika ägare.
När man börjar behandla en ansökan om upplösning ska ägaruppgifterna alltid
kontrolleras först.
5.6.6.1. Upplösning av gemensam inteckning, samma ägare

När gemensamt intecknade fastigheter hör till samma ägare belastas de alltid av samma
inteckningar. Om man vill upplösa inteckningen för någon av fastigheterna måste alla
gemensamma inteckningar avlyftas samtidigt för samma lägenhet. I annat fall skulle ett
läge uppstå där både gemensamma och separata inteckningar belastar fastighetsägarens
lägenheter, vilket inte är tillåtet enligt JB 16:2.
En gemensam inteckning kan således inte upplösas om någon annan gemensam
inteckning i fastigheterna förblir i kraft efter upplösningen.
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Fastighetsägare kan ansöka om upplösning. Panträttsinnehavarnas samtycke till
upplösningen behövs.

5.6.6.2. Upplösning av gemensam inteckning, olika ägare

Förutsättningarna för att avlyfta en gemensam inteckning från fastigheter som hör till olika
ägare varierar beroende på om fastigheterna har ett primärt eller sekundärt pantansvar.
5.6.6.2.1. Olika ägare, ingen realiseringsordning eller första fastighet i
realiseringsordning
Förfarandet vid upplösning av gemensam inteckning i denna situation regleras i JB 18:6,2.
Bestämmelsen är svårläst.

Bestämmelsen blir tillämplig
1) när man vill avlyfta inteckningen från en (stom)fastighet tillhörande gäldenären
eller den första fastigheten i realisationsordningen (exempel 1) eller
2) när fastigheterna saknar inbördes realiseringsordning (exempel 2).
Exempel 1:
Gäldenär A äger fastigheten RNr 1:20. Inteckningen I1 har fastställts i fastigheten
10/2000. Av fastighet 1:20 styckas 11/2000 fastigheterna 1:21 och 1:22. B äger
1:21 och A äger 1:22, som blivit stomfastighet. Efter styckningen är inteckningen
I1 en gemensam inteckning. Man vill avlyfta inteckningen från den primärt
ansvariga gäldenärens fastighet RNr 1:22.
Exempel 2:
Gäldenär A äger fastigheterna RNr 1:20 och 1:21. En gemensam inteckning I1 har
fastställts i bägge fastigheterna 1/2008. A säljer fastigheten 1:20 till B och 1:21 till
C 2/2008. A är fortfarande gäldenär, dvs. B och C är inte gäldenärer eller alternativt
är både B och C gäldenärer. I båda situationerna saknar fastigheterna inbördes
realiseringsordning. Man vill avlyfta inteckningen I 1 från endera lägenheten.
En inbördes realiseringsordning saknas även i en situation där en fastighetsägare som
äger bråkdelar av fastigheten söker inteckning i hela fastigheten och efter att den fastställts
avskiljer sina andelar genom klyvning.

Inskrivningshandbok

336

(348)
7.6.2017

Den som söker avlyftande av en gemensam inteckning i situationer som i exempel 2 är
den fastighetsägare för vilken avlyftandet begärs. I situationer som i exempel 1 är
sökanden ägaren av den primärt ansvariga fastigheten.
Samtycke till upplösningen behövs av panträttsinnehavaren för den inteckning som ska
upplösas och fastighetsägarna som kvarstår som pantansvariga. Upplösningen medför att
fastigheter med ett kvarstående pantansvar får ett faktiskt ökat ansvar och därför behövs
fastighetsägarnas samtycke.
Dessutom förutsätts samtycke till avlyftandet från de panträttsinnehavare och innehavare
av särskilda rättigheter vilkas inskrivning avser fastigheten med kvarstående pantansvar
och har samma eller sämre företräde än den inteckning som ska upplösas. Upplösning av
en gemensam inteckning kan försämra de berörda rättsinnehavarnas faktiska möjligheter
att få betalt eller bibehålla rätten.
När fastigheterna som är objekt i en gemensam inteckning tillhör olika personer behöver
inte alla inteckningar upplösas samtidigt.
5.6.6.3. Upplösning av gemensam inteckning i styckningsfastigheter eller
outbrutna områden, olika ägare

Avlyftande av en gemensam inteckning i styckningsfastigheter eller outbrutna områden
regleras i JB 18:6.3. Bestämmelser om den regeltekniskt vanligaste
upplösningssituationen finns i 6 § 3 mom. Även denna bestämmelse är svår att läsa.
Om fastigheter med pantansvar hör till olika ägare svarar den primära gäldenärens
fastighet för panträtten. Om ingen av ägarna längre är gäldenärer står stomfastigheten
som ansvarig, dvs. fastigheten som efter styckningen eller tomtstyckningen blivit kvar efter
den primärt ansvariga fastigheten. Styckningsfastighetens och det outbrutna området
samt tomtens ansvar för pantfordran är däremot sekundärt.
Vid fastighetsförrättningar fastställs fr.o.m. 1.1.1997 vilken fastighet som ska betraktas
som stomfastighet. Vid tidigare förrättningar gjordes dessa fastställanden i
fastighetsregistret. Att sluta sig till vilken fastighet som är stomfastighet utifrån
registernummer och lägenheternas namn är inte en helt tillförlitligt metod. Om sökanden
företer ett styckningsinstrument som utvisar fastställandena torde man kunna stöda sig på
den fastställelse som framgår av instrumentet när man behöver vilka som behöver ge sitt
samtycke till upplösning av den gemensamma inteckningen.
I praktiken gäller fallen där man vill avlyfta en gemensam inteckning som uppstått ex lege
vanligen en styckningsfastighet, tomt eller ett outbrutet område som sålts av fastigheten.
En sådan styckningsfastighet eller tomt har i enlighet med det som sagts ovan ett
sekundärt inteckningsansvar (JB 17:9). I dessa fall är också upplösning av en gemensam
inteckning enklare.
Avlyftande av en gemensam inteckning från ett outbrutet område, en styckningslägenhet
eller tomt eller en sådan fastighet som ansvarar sekundärt för panträtten i enlighet med
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ovan nämnda lagrum eller som panträtten under alla omständigheter inte belastar kan
sökas av stomlägenhetens ägare, ägaren av det outbrutna området, styckningsfastigheten
eller tomten. I dessa fall krävs samtycke av panträttsinnehavarna för de berörda
fastigheterna till avlyftandet. Ägaren till en styckningslägenhet, ett outbrutet område eller
en tomt som avlyftandet gäller kan vara sökande efter att ägaren beviljats lagfart på
objektet eller lagfartsansökan åtminstone anhängiggjorts.
Även panthavare kan söka upplösning av en sådan gemensam inteckning. För upplösning
behövs inte samtycke av någon fastighetsägare som den gemensamma inteckningen
belastar eller samtycke av rättsinnehavaren för den primärt ansvariga fastigheten.
Upplösning är då möjlig innan lagfart beviljats på det outbrutna området,
styckningsfastigheten eller tomten. Om lagfart inte meddelats på de berörda objekten ska
man försäkra sig om att det outbrutna området, styckningsfastigheten eller tomten inte
tillhör fastighetsägaren som förblir primärt ansvarig.
Rekommenderat förfarande: En avskrift av överlåtelsehandlingen tillställs
inskrivningsmyndigheten, som fogar den till handlingarna.
Det kan finnas flera outbrutna områden, styckningslägenheter eller tomter som är
sekundärt ansvariga. Enligt JB 17:9.3 bestäms det inbördes ansvaret mellan
styckningsfastigheter, tomter och outbrutna områden så att en fastighet på vilken lagfart
har beviljats senare ansvarar för en fastighet på vilken lagfart har beviljats tidigare. Detta
förutsätter i många fall att lagfarterna på de sekundärt ansvariga fastigheterna utreds. Om
lagfart inte har sökts eller om lagfart har sökts samma dag, är enligt JB 17:9.3 den fastighet
som har överlåtits senare i första hand ansvarig.
Man bör beakta att när inteckning i avskiljningsrätt har sökts som säkerhet för det
outbrutna områdets avskiljningsrätt och inteckningen var i kraft när JB trädde i kraft eller
om en styckning förrättats när inteckningen var i kraft bestäms ansvaret utifrån dagen då
inteckning i avskiljningsrätten söktes.
Om t.ex. avsikten är att befria en styckningsfastighet från pantansvar förutsätter
upplösning av en gemensam inteckning samtycke av ägarna till sådana fastigheter med
sekundärt ansvar som skulle ha pantansvar först efter den styckningsfastighet som befrias
från pantansvar samt av innehavarna av panträtter och särskilda rättigheter som belastar
dessa
lägenheter.
Rekommenderat förfarande: I praktiken blir det ofta mycket arbetsamt att kräva
dessa utredningar, så man bör sträva efter att alla styckningslägenheter etc.
befrias samtidigt, varvid samtycke endast behövs av den panträttsinnehavare för
vars fordran den inteckning som ska upplösas utgör säkerhet.
Eftersom det primära ansvaret och hela tillämpningen av JB 18:6.3 påverkas av huruvida
någon fastighetsägare har ett personligt ansvar för skulden, dvs. huruvida den av honom
ägda fastigheten är primärt ansvarig, ska en utredning om gäldenären alltid göras i
samband med en upplösning. Då utreds om något av objekten ägs av gäldenären. Om
svaret är negativt, räcker det att ansökan t.ex. anger att "inget av objekten ägs av
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gäldenären". Då utreder inte inskrivningsmyndigheten gäldenärens identitet. Gäldenärens
skuldbelopp utreds inte i samband med upplösningen även om någon av fastigheterna
ägs av gäldenären.
I praktiken har oklarhet uppstått på grund av bestämmelsen i JB 18:6.3 enligt vilken
borgenären inte får ge sitt samtycke om avsikten är att avlyfta inteckningen från
gäldenärens fastighet. Genom denna bestämmelse har lagstiftaren givit en
tillämpningsanvisning för lagrummet (som är klart även utan tillämpningsanvisningen). Om
borgenären skulle ge samtycke till befrielse av gäldenärens fastighet vore det fråga om att
befria en primärt ansvarig fastighet och då är JB 18:6.3 inte alls tillämplig utan i stället JB
18:6.2.

5.6.7. Förfarandet vid ändring av en inteckning (JB 18:7)
Ansökan om ändring av en inteckning ska göras skriftligt (med undantag för ansökningar
som görs i Fastighetsöverlåtelsetjänsten). Sökanden ska underteckna ansökan.
Om man ansöker om ändring i en sådan inteckning som ett skriftligt pantbrev har getts för,
ändrar inskrivningsmyndigheten pantbrevet till elektroniskt form samtidigt som ändringen
i inteckningen fastställs. Det skriftliga pantbrevet som ändringen gäller ska bifogas
ansökan i original, och innehavaren av pantbrevet registreras som mottagare av det
elektroniska pantbrevet. På motsvarande sätt ska man förfara när en anteckning görs i
lagfarts- och inteckningsregistret om en ändring i inteckningen med stöd av någon annan
lag, om det skriftliga pantbrevet i original har tillställts inskrivningsmyndigheten.
Om ansökan gäller att konvertera ett skriftligt pantbrev till ett elektroniskt, behöver ett
kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen (610/2014) eller ett
specialfinansieringsbolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag
(443/1998) (i praktiken bankerna) inte bifoga det skriftliga pantbrevet i original till ansökan
om ändringen, om pantbrevet för övrigt specificeras tillräckligt väl och sökanden meddelar
inskrivningsförfarandet att det pantbrev som är i sökandens besittning kommer att
makuleras.

5.6.8. Ändring av inteckning på grundval av myndighets anmälan (22
§ förordningen om lagfarts- och inteckningsregister)
Enligt 3 § lagen om införande av lagstiftningen om överföringen av inskrivningsärenden
(584/2009) förblir förordningen om lagfarts- och inteckningsregister (960/1996) i kraft även
om lagen om lagfarts- och inteckningsregister (353/1987) upphävs.
En inteckning kan i vissa fall dödas eller avföras på grundval av myndighets anmälan.
Exempel: dödande av inteckning på anmälan av utmätningsman:
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Genom ändring av utsökningslagen (RP 13/2005) och utsökningsbalken (RP 83/2006) har
sätten att sälja utmätt egendom utökats och samtidigt har benämningen exekutiv auktion
avskaffats. Försäljningssätt är bl.a. av utmätningsman förrättad offentlig auktion (auktion),
som motsvarar exekutiv auktion enligt den tidigare lagen, och försäljning under hand
genom utmätningsmannens försorg.
Utmätningsmannen ska med stöd av UB 5:87 meddela inskrivningsmyndigheten vilka
inteckningar som dödas samt till myndigheten sända in pantbrev och motsvarande
handlingar som gäller dem.
Inskrivningsmyndigheten ska göra behövliga anteckningar i registret på basis av
utmätningsmannens anmälan, och om inteckningen inte dödas helt, ge ett pantbrev som
motsvarar den ändrade inteckningen.
En inteckning ska dödas även om pantbrevet eller motsvarande inteckningshandlingar inte
har lämnats till utmätningsmannen och denne därför inte har kunnat sända in dessa till
inskrivningsmyndigheten (UB 5:88).
Utmätningsmannen ser till att handlingen dödas. Då kan inteckningen dödas även om
handlingen ännu inte dödats.
Om utmätningsmannen på auktion eller under hand sålt ett outbrutet område, ska
överlåtelsehandlingen fogas till anmälan. Inskrivningsmyndigheten skaffar en beteckning
för det outbrutna området.
Bestämmelser om dödande av inteckning i fastighet finns i UB 5:86.

5.6.9. Ändring av inteckning på anmälan av fastighetsregisterföraren
Om en inteckning eller annan inskrivning ska avföras eller annars ändras på grund av ett
lagakraftvunnet beslut vid inlösning eller fastighetsbildning gör inskrivningsmyndigheten
behövliga ändringar i inskrivningarna enligt myndigheternas anmälningar.
Ett nytt pantbrev ges över den ändrade inteckningen bara om en borgenär eller ägaren
har begärt det.
Vid styckning i syfte att bilda tomt ändras inte den kvarvarande bildningsfastighetens
beteckning inte (när en tomt bildas av bara en del av lägenheten). När hela lägenhetens
område blir tomt ändrar fastighetsregisterföraren, utan styckningsförrättning och på
begäran av ägaren, fastighetens art med stöd av 3 § 3 mom. fastighetsregisterlagen
(274/98). I det sistnämnda fallet ges ett nytt pantbrev med tomten som objekt på begäran
(det gamla pantbrevet makuleras). I det första fallet bildas en gemensam inteckning ex
lege. I en samägarsituation, om en inteckning fastställts i lägenheten under JB-tiden, kan
en separat inteckning inte fastställas i tomten innan den gamla har upplösts.
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Exempelvis om en lägenhet i vilken en inteckning fastställts under JB-tiden omfattar två
tomter enligt tomtindelningen kan separata inteckningar inte fastställas i tomterna utan att
inteckningen i lägenheten upplöses.
Med beaktande av bestämmelsen i 11 § i lagen om införande av jordabalken om utgör en
inteckning som fastställts i lägenheten innan jordabalken trädde i kraft inte ett hinder för
att fastställa en inteckning i tomten.
För en fastighet som ska bildas vid en fastighetsförrättning kan inteckningar som belastar
moderfastigheten avlyftas. Enligt 28 § fastighetsbildningslagen fattas beslut om
avlyftandet vid förrättningen. Med stöd av 28 § 3 mom. underrättar fastighetsingenjören
omedelbart
inskrivningsmyndigheten
angående
beslut
om
avlyftande.
Inskrivningsmyndigheten gör en anteckning i registret (anhängigt/vilande).
Inskrivningsmyndigheten avför inteckningen för styckningslägenhetens del när beslutet
vinner laga kraft. Det slutliga avlyftandet sker med andra ord då fastighetsregisterföraren
antecknar styckningsfastigheten i registret. Fastighetsregisterföraren underrättar
inskrivningsmyndigheten om detta. Inskrivningsmyndigheten bör avtala med
förrättningsingenjören/fastighetsregisterföraren hur pantbreven som ska bytas tillställs
inskrivningsmyndigheten. Ett nytt pantbrev som motsvarar läget efter avlyftandet får inte
ges innan det gamla pantbrevet tillställts inskrivningsmyndigheten.
Om inteckningarna med stöd av 29 § i fastighetsbildningslagen utvidgas till att gälla hela
lägenheten eller tomten som bildas sker detta direkt med stöd av lagen och ett separat
beslut om detta behöver inte fattas vid förrättningen och inte heller anmälas till
inskrivningsmyndigheten. Inskrivningsmyndigheten gör i regel inte en registeranteckning
om utvidgningen.
Om tomten omfattar områden av flera fastigheter kan en tomt som följer den bindande
tomtindelningen enligt 24 § 2 fastighetsbildningslagen (322/1999) styckas, om
innehavarna av de panträtter och särskilda rättigheter som belastar olika delar av tomten
har avtalat om den företrädesordning enligt vilken inteckningarna och de andra inskrivna
rättigheterna ska belasta tomten. Beslut i ärendet fattas vid förrättningen. Anteckningarna
i inskrivningsmyndighetens register görs i en ordning som avviker från avlyftandet av
inteckningar. Avlyftandet anmäls ju genast utan att man väntar på att det vinner laga kraft.
Enligt 103 § i fastighetsbildningsförordningen ska fastighetsregisterföraren och inte
förrättningsingenjören meddela inskrivningsmyndigheten om en avtalsbaserad reglering
av inteckningar. Den "slutliga" anteckningen i registret görs genast. En avskrift av avtalet
ska fogas till anmälan som bilaga.
Om pantbreven som ska ändras tillställts fastighetsbildningsmyndigheten, ska dessa med
beaktande av 103 § 4 mom. i fastighetsbildningsförordningen fogas till meddelandet om
ändring av inteckningen.

5.6.10. Byte och dödande av pantbrev (JB 18:8)
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Pantbrevsinnehavaren har rätt att byta ut ett skadat eller utslitet pantbrev mot ett nytt
pantbrev med samma innehåll. Pantbrevet som byts måste dock vara helt och fullt
identifierbart. Från och med 1.6.2017 ges alla nya pantbrev i elektroniskt form.
För tydlighetens skull får pantbreven även bytas ut om inteckningsobjektet ändrats, t.ex.
då ett outbrutet område fått en ny fastighetsbeteckning vid en fastighetsbildning.
Byte av pantbrev kan sökas av fastighetsägaren eller den panträttsinnehavare som har
pantbrevet i sin besittning. Det nya pantbrevet ges till den som begärt bytet.
Byte och dödande av pantbrev ska åtskiljas. När handlingen förkommit eller förstörts
iakttas lagen om dödande av handlingar (dödande som ansökningsärende). När en
förkommen eller förstörd handling dödats ges ett nytt pantbrev som motsvarar det dödade
pantbrevet på begäran till den som sökt dödande i enlighet med JB 18:8.2. Det nya
pantbrevet ges alltså inte automatiskt, utan först efter begäran av den som ansökt om
dödande.
En anteckning om att ett nytt pantbrev utfärdats görs i lagfarts- och inteckningsregistret.
Anteckningen görs både vid byte av pantbrev och då ett nytt pantbrev utfärdas i stället för
ett som dödats.

5.6.11. Gravationsbevis
Av ett gravationsbevis ska enligt 30 § förordningen om lagfarts- och inteckningsregistret
beträffande rättigheter och gravationer som hänför sig till en fastighet framgå:
1) inteckningens belopp och pantbrevets innehavare/mottagaren av det
elektroniska pantbrevet.
2) arten av den särskilda rättigheten som har inskrivits och dess huvudsakliga
innehåll samt inskrivningens giltighetstid och rättsinnehavaren
3) en anhängig ansökan om inskrivning av en inteckning eller av särskilda
rättigheter och
4) lagstadgad panträtt och andra anmärkningar som har antecknats i lagfarts- och
inteckningsregistret.
Av inteckningar och andra inskrivningar ska framgå deras företräde och objekt. Om en i
moderfastigheten fastställd inteckning avser fastigheten antecknas i gravationsbeviset
vilken av de bildade fastigheterna antecknats som stomfastighet i fastighetsregistret.
Om inteckningar och andra inskrivningar antecknas anhängiggörandedag
ärendenummer både för den ursprungliga och senast gjorda ansökan.

och
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De uppgifter som ska antecknas i gravationsbeviset förmedlas normalt automatiskt till
gravationsbeviset när anteckningar om inteckning görs. Därmed motsvarar
gravationsbeviset det inteckningsbeslut eller avgörande som ska antecknas i
gravationsbeviset. Ibland finns anledning eller det är nödvändigt att göra förtydligande
anteckningar i gravationsbeviset. Uppgifterna om inteckningarnas företräde är i vissa fall
så oklara att det finns anledning att förtydliga uppgifterna genom att göra en separat om
anteckning om företrädet. När förtydliganden görs ska man hålla sig till det avgörande som
avser den omständighet som ska antecknas i gravationsbeviset. Om avgörandet avviker
från en uppgift som framgår av gravationsbeviset ska gravationsbeviset rättas så att det
motsvarar avgörandet (och således inte avgörandet så att det motsvarar
gravationsbeviset).
Gravationsbeviset ges som en utskrift från lagfarts- och inteckningsregistret över en
fastighet eller något annat inskrivningsobjekt. Beviset ska undertecknas av den som
utfärdat det. Ett gemensamt gravationsbevis över flera fastigheter eller en fastighet och
en anläggning kan inte längre ges.
I samband med revideringen av inteckningslagstiftningen i anslutning till införandet av
euron planerades en ändring av 30 § förordningen om lagfarts- och inteckningsregistret
så att inteckningsbeloppen efter 1.1.1999 kunde antecknas i gravationsbeviset i den
myntenheten som de hade fastställts, även i euro, avrundat till närmaste euro.
Anteckningen skulle ske maskinellt och vara informativ och gälla både gamla inteckningar
och sådana som fastställdes i mark under övergångsperioden. Det torde inte finnas skäl
att ändra inteckningar som fastställts i euro till mark.
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6. ANMÄRKNINGSUPPGIFTER

6.1. Allmänt
Enligt 13 § förordningen om lagfarts- och inteckningsregistret (InskrRegF) antecknas som
anmärkningar:
1) utmätning, säkringsåtgärd, konkurs och företagssanering
2) en begränsad förfoganderätt och grunden för den
3) begagnande av förköpsrätt, inlösningstillstånd och andra motsvarande beslut
av en myndighet
4) en lagstadgad panträtt
5) att ett ärende som avser korrigering eller ändringssökande är anhängigt
6) att ett tvistemål som gäller äganderätten till fastigheten eller inskrivningen av
fastigheten är anhängigt samt avgörande i målet och dess laga kraft
7) ägaren till en fastighet utanför lagfartssystemet och myndigheten som förvaltar
fastigheten
8) andra sådana uppgifter om rättigheter och gravationer om vilka stadgas att de
ska införas i lagfarts- och inteckningsregistret eller i motsvarande tidigare
register eller vilka förtydligar inskrivningarna.
Anteckningar får inte göras på grundval av privata eller inofficiella uppgifter.
Utsökningsmyndigheten kan göra en anteckning i registret via ett elektroniskt gränssnitt
eller tillställa inskrivningsmyndigheten ett meddelande som antecknas i registret. Även om
det främst är fråga om att anteckna en viss anmälan i registret, ska
inskrivningsmyndigheten utföra vissa kontroller, t.ex. ska vid lagstadgad panträtt
kontrolleras att hinder, som närmare framgår av JB 20:5, inte finns för inskrivning.
Alla uppgifter som begränsar förfogandet över fastigheten antecknas inte i lagfarts- och
inteckningsregistret. Exempelvis servitutsrätter som upplåts vid fastighetsförrättningar,
som rätt för fastigheten att använda en väg eller båtplats på en annan fastighet, framgår
ur fastighetsregistret.

6.2. Utmätning
6.2.1. Bestämmelser om utmätning
Enligt 4 kap. 33 § utsökningsbalken (UB) ska utmätningsmannen (häradsfogden eller
häradsutmätningsmannen) enligt punkt 1) anmäla utmätning av fastigheter och inskrivna
särskilda rättigheter samt annan inteckningsbar egendom till vederbörande
registermyndighet. Enligt 3 mom. i det aktuella lagrummet kan närmare bestämmelser om
anmälningarna till de registeransvariga utfärdas genom förordning av statsrådet. I saken
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har på det sätt som avses i lagrummet närmare föreskrivits i 13 § statsrådets förordning
om utsökningsförfarandet (1322/2007).
Enligt UB 4:4: tillämpas vad som föreskrivs om fastigheter även på outbrutna områden och
kvotdelar av fastigheter samt i tillämpliga delar sådan jordlegorätt eller annan nyttjanderätt
som enligt JB 19:1 kan intecknas.
Med avseende på inskrivningsmyndighetens verksamhet har det betydelse att utmätning
även kan ske av en gäldenärs andel i ett dödsbo (UB 4:77), av en gäldenärs andel i ett
bolag eller en annan sammanslutning samt av aktier som ägs av en gäldenär (UB 4:38).
Dessutom kan rättigheter som tillfaller gäldenären som legat utmätas (UB 4:80).
Utmätningens rättsverkningar för gäldenären är ett förfogandeförbud. En allmän
bestämmelse om förfogandeförbud finns i UB 4:37. Bestämmelser om förfogandeförbud i
sammanslutningar finns i UB 4:38. Förfogandeförbud för dödsboandelar regleras i UB
4:78, och vad gäller rättigheter som tillfaller gäldenären som legat och förfogandeförbud i
samband med detta ska bestämmelserna om utmätning av dödsboandelar iakttas (UB
4:80). Förfogandeförbud innebär att gäldenären efter utmätningsbeslutet inte får förstöra
eller utan utmätningsmannens tillstånd överlåta eller pantsätta utmätt egendom eller
annars bestämma över den. Åtgärder i strid med förbudet är utan verkan mot borgenärer.
Överlåtelsemottagaren eller utomstående kan dock få godtrosskydd.
Man bör beakta att bestämmelsen i UB 4:33 om utmätningsmannens
anmälningsskyldighet inte nämner något om boandelar eller aktier eller andelar i ett bolag
eller någon annan sammanslutning och inte heller rättigheter som tillfaller gäldenären som
legat.

6.2.2. Anteckning om utmätning
I lagfarts- och inteckningsregistret ska genast när utmätningsmannens anmälan tas emot
göras en anteckning om utmätning av fastighet, outbrutet område, kvotdel, tomtlegorätt,
jordlegorätt eller annan nyttjanderätt eller inskriven särskild rättighet. Likaså ska ändringar
som avser dessa anteckningar göras utan dröjsmål. Beloppet av utmätt fordran behöver
inte antecknas.

6.2.3. Förfarande hos inskrivningsmyndigheten
Inskrivningsmyndigheten fungerar endast som inskrivare av utmätningsmannens
anmälningar. Inskrivningsmyndigheten övervakar inte lagligheten i utmätningsmannens
åtgärder eller deras riktighet.
-

utmätningsmannen ska dock underrättas om en uppenbar felaktighet som
upptäcks i anmälan
om anmälan är oklar ska inskrivningsmyndigheten göra en förfrågan om dess
innehåll.
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En anmälan avförs endast om utmätningsmannen meddelat detta, aldrig på tjänstens
vägnar. Utmätningsmannen kan själv ta bort anteckningen via ett elektroniskt gränssnitt.

6.2.4. Försäljningssätt för utmätt egendom
Försäljningssätt för utmätt egendom är
-

av utmätningsman förrättad offentlig auktion (auktion). (Motsvarar exekutiv
auktion i den förra lagen.) försäljning under hand genom utmätningsmannens
försorg och - annan försäljning under hand.

6.2.5. Förfogandeförbud i sammanslutning (UB 4:38)
Gäldenären får efter utmätning av en andel eller aktier i ett bolag eller en annan
sammanslutning inte i sammanslutningen besluta om sådana åtgärder utanför den
sedvanliga affärsverksamheten som avsevärt sänker andelens eller aktiernas värde. Detta
gäller även sammanslutningar där gäldenären har en betydande beslutanderätt grundad
på ägande. Som ovan konstaterats finns ingen bestämmelse om utmätningsmannens
anmälningsskyldighet vid sådan utmätning.

6.2.6. Utmätning av boandelar och förfogandeförbud i dödsbo (UB
4:77 och 78)
Arvskifte ska förrättas av en skiftesman om någon kräver det eller någon delägares andel
av boet har utmätts. Enligt 23 kap. 3 § ärvdabalken får utmätningsmannen dock ge
delägarna eller skiftesmannen tillstånd att förrätta skiftet på det sätt som delägarna avtalat
förutsatt att utmätningsborgenären ger sitt samtycke. Skiftesmannen kan fortfarande
förrätta skifte utan utmätningsmannens medverkan.
Enligt UB 4:77 får en delägares andel i ett dödsbo utmätas för delägarens skulder, varvid
dödsboet meddelas ett skriftligt betalningsförbud, i vilket dödsboets delägare och
förvaltning förbjuds att till någon annan än utmätningsmannen överlåta egendom som vid
arvskiftet tillfaller gäldenären. Enligt UB 4:78 får egendom ur dödsboet inte överlåtas och
andra förfogandeåtgärder i boet vidtas efter att betalningsförbudet kommet till kännedom.
Bestämmelsen medför att delägarna således inte utan utmätningsmannens tillstånd t.ex.
får sälja eller pantsätta en fastighet i dödsboet. Åtgärder i strid med förbudet är utan verkan
mot borgenärer, men överlåtelsemottagaren kan få godtrosskydd. Förfogandeförbudet
gäller inte efterlevande makes egendom, även om maken är dödsbodelägare med stöd av
äktenskapsförord, Linna-Leppänen: Ulosmittaus ja myynti, 2007, s. 355. Efterlevande
make behöver inte heller utmätningsmannens tillstånd för överlåtelse av egendom som
belastas av äktenskapslagens rådighetsbegränsningar (ÄL 38 och 39 §), men arvingarnas
tillstånd kan behövas.
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Vid utmätning av egendom som tillfaller en gäldenär genom legat tillämpas i stor
utsträckning samma principer som i samband med utmätning av dödsboandelar.
Närmare bestämmelser om gäldenärens rätt till arv eller hinder för utmätning av
testamente om gäldenären avsagt sig sin rätt finns i UB 4:81. Här påpekas endast att när
utmätningsbeslutet fattats kan gäldenären inte avsäga sig sin rätt till arv så att det binder
den som sökt utmätning.
Som ovan konstaterats finns ingen bestämmelse om utmätningsmannens
anmälningsskyldighet angående detta. Trots detta görs anteckningen i registret utifrån en
anmälan.
Den anteckning som åsyftas i dessa avsnitt hindrar beviljande av lagfart eller inteckning
eller inskrivning av särskilda rättigheter i situationer där utmätningsmannens tillstånd
behövs. Om ett objekt som lagfart söks på har överlåtits utan utmätningsmannens
tillstånd ska lagfarts- eller inskrivningsansökan lämnas vilande precis som om
motsvarande egendom hade utmätts.

6.2.7. Försäljning av beståndsdelar och tillbehör (UB 5:13)
I 4 kap. 18 § utsökningsbalken finns en allmän bestämmelse om splittringsförbud.
Splittringsförbud innebär att beståndsdelar, tillbehör eller avkastning i princip inte får
utmätas separat från fastigheten. En särskild bestämmelse om utmätning av
beståndsdelar och tillbehör finns dock i UB 5:65.
Man bör beakta att i princip görs ingen separat anteckning i registret om utmätning av
beståndsdelar och tillbehör (hela fastigheten är utmätt). Om försäljningsobjektet emellertid
är en inskrivningsbar skogsavverkningsrätt kan anteckning göras på utmätningsmannens
anmälan. Innehavaren av skogsavverkningsrätten kan också själv söka inskrivning av en
särskild rättighet.

6.2.8. Auktion (UB 5:1)
Förfarandet är som vid en exekutiv auktion enligt den förra lagen.
-

utmätningsmannen säljer
utmätningsmannen upprättar köpebrevet
utmätningsmannen utför laglighetskontroll som tjänsteåtgärd.
utmätningsmannen ger köparen köpebrevet när köpet vunnit laga kraft (UB
5:84)
utmätningsmannen meddelar inskrivningsmyndigheten:
•
•

utmätningsanteckningen avförs
uppgifter om panträtter och inskrivna rättigheter köpeskillingens
fördelning
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•

inteckningar som ska dödas –> tillställer pantbrev

Köpvittne behövs inte vid köpet (RP 13/2005 s. 175). Inskrivningsmyndigheten undersöker
inte förvärvet när lagfart söks. Inskrivningsmyndigheten bevakar betalningen av
överlåtelseskatt.

6.2.9. Försäljning under hand genom utmätningsmannens försorg
(UB 5:76)
Utmätningsmannen utför försäljningen som tjänsteåtgärd. Av detta följer att:
-

utmätningsmannen säljer
utmätningsmannen upprättar köpebrevet
utmätningsmannen utför laglighetskontroll
utmätningsmannen ger köparen köpebrevet när köpet vunnit laga kraft
utmätningsmannen gör anmälningarna till inskrivningsmyndigheten.

Köpvittne behövs inte vid köpet (RP 13/2005 s. 175). Inskrivningsmyndigheten undersöker
inte förvärvet när lagfart söks. Inskrivningsmyndigheten bevakar betalningen av
överlåtelseskatt.

6.2.10. Annan försäljning under hand
Utmätningsmannen lägger ut försäljningsuppdraget (t.ex. till en fastighetsmäklare eller
gäldenären). Förfaringssätt som vid privata köp. Det är inte fråga om en myndighetsåtgärd.
Köpvittne behövs för köpet (RP 13/2005 rd s. 175). Kan vara utmätningsmannen.
Ordalydelsen i UB 5:84 om hur köpebrev ska utfärdas är något oklar. Vägledning vid
tolkningen av lagrummet ges i RP 13/2005 rd s. 174 där det konstateras att UB 5:84 gäller
försäljning under hand genom utmätningsmannens försorg. Dessutom konstateras att i
sådana fall som avses i UB 5:77 förfars som vid privata köp.
Av ovanstående följer att bestämmelserna i UB 5:84 om hur utmätningsmannen utfärdar
köpebrev och köpet vinner laga kraft inte gäller annan försäljning under hand.
Utmätningsmannen undersöker inte köpets laglighet som en myndighetsåtgärd.
Inskrivningsmyndigheten har normal undersökningsskyldighet. Inskrivningsmyndigheten
bevakar betalningen av överlåtelseskatt.

6.2.11. Meddelanden och inteckningar vid auktion och försäljning
under hand (UB 5:87)
Utmätningsmannen meddelar:
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-

att egendomen har sålts med laga kraft, för att utmätningsanteckningen ska
kunna strykas - uppgifter som bifogas
1)
2)
3)
4)

-

förfallna panträtter
vidmakthållna panträtter
förfallna inskrivna rättigheter
vidmakthållna inskrivna rättigheter

inteckningar som ska dödas
sänder in pantbrev och motsvarande handlingar gällande inteckningarna som
ska dödas till inskrivningsmyndigheten

En inteckning ska dödas även om pantbrevet eller motsvarande inteckningshandlingar inte
har lämnats till utmätningsmannen och denne därför inte har kunnat sända in dessa till
inskrivningsmyndigheten (UB 5:88).
Utmätningsmannen ser till att handlingen dödas. Då kan inteckningen dödas även om
handlingen ännu inte dödats.
-

Om utmätningsmannen på auktion eller under hand sålt ett outbrutet område,
ska överlåtelsehandlingen fogas till anmälan. Inskrivningsmyndigheten skaffar
en beteckning för det outbrutna området.

Enligt UB 5:86 ska inteckningar i en såld fastighet dödas till den del de gäller fordringar
som avses i UB 5:49 och 50 § (fordran som inte bevakas, villkorlig fordran, inskrivning
som inte är slutförd och tvistig fordran).
En gemensam inteckning skall i fråga om en såld fastighet helt avlyftas och i fråga om de
övriga fastigheterna dödas till de delar pantfordran har blivit betald. En gemensam
inteckning förblir i kraft som säkerhet för ett regressyrkande enligt UB 5:69.
(Regressfordran uppstår om en fastighet som är sekundärt ansvarig för en gemensam
inteckning har sålts för indrivning av någon annan fordran utan att man följt den
försäljningsordning som den gemensamma inteckningen förutsätter.) Om alla gemensamt
intecknade fastigheter har sålts tillsammans till en och samma köpare, förblir den
gemensamma inteckningen i kraft. Om en fastighet har sålts som outbrutna områden, skall
en inteckning i fastigheten dödas. Inteckningar i fastigheten skall avlyftas för ett sålt
outbrutet områdes del och en inteckning som belastar stomfastigheten skall dödas till den
del pantfordran har blivit betald.
Till övriga delar förblir inteckningarna i kraft och pantbreven överlämnas till köparen.

6.2.12. Utmätning genom dom
Om det i en dom (hypoteksdom) bestäms att en fordran ska betalas ur en fastighet som
utgör säkerhet för fordran, anses enligt UB 4:30 fastigheten i fråga vara utmätt omedelbart.
Domstolen ska genast underrätta inskrivningsmyndigheten, som utan dröjsmål ska göra
en anteckning om utmätningen i lagfarts- och inteckningsregistret. Om utmätning enligt
domen inte kan antecknas (t.ex. fel registernummer) ska meddelandet återsändas för
kontroll.
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Utmätningsmannen meddelar vid behov inskrivningsmyndigheten om utmätningen
återkallas. Om borgenären vill att utmätningen ska återkallas ska denne begära detta av
utmätningsmannen. Även om domstolen bestämt att utmätning ska ske kan den återkallas
av utmätningsmannen.

6.2.13 Gäldenären har inte lagfart
Även om utmätning skett av någon annan uppgiven fastighetsägares skuld än den som
har lagfart på fastigheten (eller inskrivning av en särskild rättighet) görs anteckningen
enligt meddelandet. Undersökning av ägandet av fastigheten ankommer på
utmätningsmannen. Gäldenären kan t.ex. ha köpt fastigheten, men inte sökt lagfart.
I rättsfallet KKO 1980 II 101 godkändes utmätning av en lägenhet som köpts för ett under
bildning varande bolags räkning för personens skuld innan bolaget antecknats i registret
och bolagsstämman godkänt köpet.

6.2.14. Utmätning av arrenderätt
Tidigare inskrevs makar som gemensamma arrenderättsinnehavare utan att andelarna
antecknades. Om endast den ena makens andel utmätts utan att den specificerats och
den inte framgår av arrendeavtalet antecknas hälften av arrenderätten som utmätt och
bägges andel anges som utmätningsobjekt. Detta kan göras med beaktande av
bestämmelserna i SamÄgL, åtminstone då makarna har förvärvat en arrenderätt eller
arrenderätten upplåtits till makarna gemensamt utan närmare specificering av andelarna.

6.2.15. Oinskrivna särskilda rättigheter
Ett meddelande om utmätning kan avse en sådan arrende- eller nyttjanderätt som inte
inskrivits i lagfarts- och inteckningsregistret. Detta kan bero på underlåtelse av
innehavaren av den särskilda rättigheten eller på att det är en ny rättighet och inskrivning
ännu inte hunnit sökas. Dessutom kan det bero på att inskrivning inte varit möjlig därför
att förutsättningar saknats, men då borde ansökan vara anhängig.
Som rekommenderat förfarande förordas att utmätning (eller någon annan
rådighetsbegränsning) antecknas vid den fastighet i vilken den särskilda rättigheten
upplåtits.
Anteckningen
gös
vid
fastighetens
gällande
registernummer.
Utmätningsmeddelandet bör innehålla bilagor med avskrifter av arrende- eller
nyttjanderättsavtalet och eventuella överföringshandlingar.
En "konstgjord" anläggningsbeteckning ska inte tilldelas en oinskriven särskild rättighet.

Inskrivningshandbok

350

(348)
7.6.2017

Om inskrivning av den särskilda rättigheten sedermera söks överförs anteckningen om
rådighetsbegränsning på anläggningen. Utmätning hindrar inte att en särskild rättighet
inskrivs för den som har en utmätt skuld. Däremot om sökanden är en
överföringsmottagare lämnas inskrivningen vilande på grund av utmätningen eftersom
utmätt egendom endast kan säljas giltigt på det sätt som beskrivs i avsnitt 6.2.4.
En anteckning om utmätning av en särskild rättighet (eller annan rådighetsbegränsning)
som antecknats vid fastigheten av ovan beskrivna orsaker är självfallet inget hinder för
försäljning eller inteckning av fastigheten.

6.2.16. Utmätning av outbrutet område utan beteckning
Utmätning kan avse ett överlåtet outbrutet område som lagfart inte sökts på och som
saknar en beteckning för outbrutet område. Rådighetsbegränsningen kan då antecknas
vid moderfastigheten och därefter överföras på beteckningen för det outbrutna området
när en sådan tilldelats. Utmätning av ett outbrutet område hindrar inte att lagfart meddelas
på det outbrutna området och beviljas den berörda gäldenären.
En beteckning för outbrutet område behöver inte skaffas på tjänstens vägnar. Om
emellertid inteckning söks i den fastighet av vilken det outbrutna området överlåtits medan
utmätningen är i kraft får inteckningen inte avse det utmätta outbrutna området. I sådana
fall ska inskrivningsmyndigheten skaffa en beteckning för outbrutet område och
inteckningen fastställas i moderfastigheten exklusive det utmätta outbrutna området.
Som bilaga till ett utmätningsmeddelande om ett outbrutet område utan beteckning ska en
avskrift av överlåtelsehandlingen krävas. För tydlighetens skull kan konstateras att
utmätningsobjektet inte kan utgöras av ett outbrutet område som gäldenären överlåtit till
sig själv.
Vad ovan sagts om ett outbrutet område utan beteckning gäller även ett dito av ett
outbrutet område (med beteckning).

6.2.17. Utmätning vid skuldsanering för privatperson
Enligt 40 § lagen om skuldsanering förfaller en utmätning som riktar sig mot gäldenärens
egendom och som baserar sig på en av skuldsaneringen omfattad skuld då
betalningsprogrammet har fastställts och vunnit laga kraft. Om gäldenären inte följer
betalningsprogrammet eller annars skuldsätter sig på nytt kan fastigheten dock utmätas
igen. Det ankommer på utmätningsmannen att göra en anmälan om att en utmätning har
förfallit när denne fått en utredning om att beslutet om betalningsprogrammet vunnit laga
kraft.
När anteckningen om utmätningen avförts har gäldenären möjlighet att sälja fastigheten
utan hinder av utmätningen. Följden av en eventuell försäljning i strid med
betalningsprogrammet är att borgenären kan ansöka om att betalningsprogrammet ska
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förfalla. Utmätningsmannen ska självfallet inte göra en anmälan som medför att
utmätningsanteckningen avförs enbart på grundval av att betalningsprogrammet vunnit
laga kraft, om en utmätning skett efter att betalningsprogrammet fastställdes.

6.3. Säkringsåtgärd
Tingsrätten kan på grundval av 7 kap. rättegångsbalken förordna att gäldenärens
egendom ska beläggas med kvarstad eller underställas någon annan säkringsåtgärd.
Utmätningsmannen verkställer säkringsåtgärden i enlighet med 8 kap. utsökningsbalken
och följer bestämmelserna om utmätning i tillämpliga delar. Utmätningsmannen sänder
alltså ett meddelande till inskrivningsmyndigheten om verkställandet av
säkringsåtgärderna, vilket antecknas i registret. Anteckningen har samma effekt på
beviljande av lagfart eller fastställande av inteckning som en utmätning.
När borgenären fått en utsökningsgrund, t.ex. en dom gällande fordran, och sökt
verkställighet, ersätts säkringsåtgärden av utmätning. Utmätningsmannen ska även
meddela när en säkringsåtgärd upphör eftersom man ofta inte enbart utifrån meddelandet
om utmätning kan veta att säkringsåtgärden ersatts med utmätning.

6.4. Skingringsförbud på grund av brott
Bestämmelser om skingringsförbud av egendom som hör till någon som är misstänkt för
brott eller eventuellt blir ersättningsskyldig på grund av brott finns i 3 kap.
tvångsmedelslagen. Förbudet kan även avse fast egendom. Beslut om skingringsförbud
fattas av domstol, men en undersökningsledare eller åklagare kan i brådskande fall
belägga egendom med ett tillfälligt skingringsförbud. Enligt 3 kap. 3 § 2 mom. i
tvångsmedelslagen
ska
undersökningsledaren
eller
åklagaren
meddela
inskrivningsmyndigheten om ett tillfälligt skingringsförbud för fast egendom, för anteckning
i lagfarts- och inteckningsregistret. Undersökningsledaren och åklagaren har även
skyldighet att anmäla upphävning eller återkallande av ett tillfälligt skingringsförbud till
inskrivningsmyndigheten samt beslut varigenom domstolen förkastat ett yrkande att
belägga egendom som belastas av interimsåtgärden med skingringsförbud.
Domstolens beslut om skingringsförbud ska verkställas av utmätningsmannen, som
således sänder ett meddelande till inskrivningsmyndigheten för anteckning av
verkställandet i registret. En eventuell kommande utmätning av fordran upphäver
skingringsförbudet. Det torde ankomma på utmätningsmannen att också meddela om
domstolen upphäver det skingringsförbud som den meddelat.
Skingringsförbudet ska anses ha samma effekt på sökta inskrivningar som i föregående
avsnitt nämnda säkringsåtgärder.

6.5. Konkurs
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Enligt 2 § justitieministeriets beslut om konkursärenden (502/2004) ska en boförvaltare
utan dröjsmål lämna ett meddelande om att en konkurs har börjat till den
inskrivningsmyndighet inom vars domkrets gäldenären har en fastighet eller någon
inskriven särskild rättighet. En anteckning om att konkursen börjat ska genast göras i
lagfarts- och inteckningsregistret. Likaså ska boförvaltaren också meddela om konkursen
förfaller eller behandling av konkursärendet av annat skäl får någon annan utgång än
godkännande av slutredovisning, varvid anteckningen avförs.
Enligt 3 kap. 5 § i konkurslagen får utsökningsåtgärder som syftar till att driva in en
konkursfordran inte riktas mot egendom som ingår i konkursboet efter att konkursen har
börjat. Enligt 3 kap. 6 § i samma lag avbryts i princip en tidigare verkställighet. Den
sistnämnda bestämmelsen visar att utmätningsanteckningar inte ska avföras endast på
grundval av att inskrivningsmyndigheten underrättats om att konkursen börjat. Avförande
av utmätningsanteckningar kräver utmätningsmannens meddelande om detta.
Bestämmelser om avförande av en konkursanteckning när konkursen fortsätter och
konkursboet säljer en fastighet eller nyttjanderätt finns inte. I praktiken avförs
anteckningen när den som köpt fastigheten eller den särskilda rättigheten av konkursboet
får lagfart eller en inskrivning. Den utredning som sökanden därvid ska förete har beskrivits
ovan i lagfartsavsnittet. Lagfart och inskrivning av en särskild rättighet förutsätter att
utmätningsanteckningarna avförs, vilket endast kan ske efter utmätningsmannens
meddelande i enlighet med det som framförts ovan.

6.6. Betydelse av anteckning om utmätning, säkringsåtgärd och
konkurs
Utmätning, säkringsåtgärd och konkurs medför en rådighetsbegränsning. Ägaren får inte
överlåta, pantsätta eller annars bestämma över den berörda egendomen till skada för
borgenären. Ägaren får dock med utmätningsmannens samtycke överlåta utmätt
egendom på det sätt som beskrivits ovan.
Inskrivningsmyndigheten ska för varje ansökan om inskrivning av lagfart, inteckning eller
särskild rättighet på tjänstens vägnar utifrån registret utreda om en utmätning,
säkringsåtgärd eller konkurs utgör hinder för inskrivning. Detsamma gäller inskrivning av
en lagstadgad panträtt. Om det i registret finns anteckningar om utmätning eller
säkringsåtgärder får lagfart eller inteckning inte beviljas eller en särskild rättighet inskrivas,
utan ansökan ska lämnas vilande, såvida fastigheten inte överlåtits, inteckningsansökan
inte gjorts eller den särskilda rättigheten inte upplåtits eller överförts innan anteckningarna
gjordes (JB 12:2.1.5, 14:11.1.4, 16:6.1.3) eller utmätningsmannen inte gett tillstånd för
överlåtelse eller pantsättning av utmätt egendom.
Lagfart kan beviljas och en annan än i JB 14:4 eller 5 § åsyftad särskild rättighet inskrivas
om överlåtelsen eller upplåtelsen av rättigheten skett innan utmätningen eller kvarstaden
antecknades i registret. Utmätningsanteckningen får inte heller nu avföras innan
utmätningsmannen meddelat om återkallande. Om registret har en anteckning om
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utmätning av en ny ägares eller arrendetagares skuld bör detta dock synas i registret även
framöver, men det hindrar inte att lagfart eller en särskild rättighet inskrivs för denne.
Inskrivning av en lagstadgad panträtt i registret förutsätter att ett meddelande om detta
inkommer.
Ansökningar enligt JB 14:4 och 5 § avslås direkt om de blir anhängiga först när en
anteckning om utmätning, säkringsåtgärd eller konkurs finns i registret. Även andra
inskrivningar av särskilda rättigheter liksom lagfartsansökan avslås om en anteckning om
konkurs finns i registret innan rättigheten upplåtits eller förvärvet skett. Likaså om registret
har en anteckning om att en fastighet hör till ett konkursbo ska en inteckningsansökan
som görs efter en sådan anteckning avslås.

6.7. Företagssanering
Enligt 8 § förordningen om företagssanering ska en anteckning om att
saneringsförfarandet inletts och upphört göras i lagfarts- och inteckningsregistret i fråga
om en fastighet eller en arrenderätt eller annan inskriven rätt som gäller fastighet. Att
lämna meddelanden om dessa omständigheter ankommer på utredaren, och om en
utredare inte förordnats, på domstolen.
Enligt 29 § i lagen är gäldenärens rätt att överlåta en fastighet eller bevilja nyttjanderätt
begränsad från det att saneringen inleds fram till att den upphör, så att gäldenären inte
utan utredarens samtycke jämte annat inte får överlåta anläggnings- eller
finansieringstillgångar och bevilja nyttjanderätt eller någon annan rätt till sådan egendom.
En överlåtelse utan utredarens samtycke är dock giltig om överlåtelsemottagaren var i god
tro. I fråga om överlåtelser under den aktuella perioden ska man vid
inskrivningsförfarandet undersöka om saneringsanteckningen utgör ett hinder. Om
gäldenären under den tiden överlåter fast egendom tillhörande företaget eller beviljar
nyttjanderätter i den ska utredarens samtycke till överlåtelsen finnas.
När saneringsprogrammet fastställts sänder utredaren ett meddelande om att
saneringsförfarandet har upphört. Vid inskrivning av en lagfart eller särskild rättighet
behöver man inte undersöka huruvida saneringsprogrammets bestämmelser följts vid ett
fastighetsköp eller en överföring av arrenderätt (Jokela - Kartio - Ojanen, 2004, s. 275).
Också gäldenären kan söka inteckning (ovan nämnda verk, s. 440).

6.8. Rådighetsbegränsning (JB 12:5)
6.8.1. Tillämpningsområde
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Enligt JB 12:5, om nyttjanderätt som grundar sig på lag eller testamente eller ett villkor
som är förenat med sökandens förvärv inskränker hans rätt att överlåta fastigheten eller
att upplåta särskilda rättigheter eller panträtt i den, ska anteckning om inskränkningen
göras i lagfarts- och inteckningsregistret i samband med avgörandet av lagfartsärendet
eller annars på begäran.
Sådana inskränkningar av förfoganderätten som inskrivs på tjänstens vägnar är:
1) efterlevande makes nyttjanderätt grundad på 3:1a ärvdabalken
2) testamentstagares på testamente grundade nyttjanderätt (JB 12:6)
3) villkor i köpebrev eller annan överlåtelsehandling enligt vilket köparen inte utan
säljarens samtycke får sälja fastigheten vidare obebyggd eller för ett högre pris
än den fastställda köpeskillingen (JB 2:11.2)
4) inskränkningar av förfoganderätten i någon annan överlåtelsehandling (främst
testamente) och
5) inskränkningar av förfoganderätten som grundar sig på särskild lagstiftning,
som inskränkningar enligt aravalagen eller skoltlagen.
Inskränkningar som inskrivits som rådighetsbegränsningar framgår av gravationsbeviset.
Inskrivning sker på tjänstens vägnar vid lagfartsärenden eller efter beviljande av lagfart på
rättsinnehavarens begäran.
Rådighetsbegränsningar enligt JB 12:5 ska beaktas vid undersökning av förutsättningarna
för senare sökta inskrivningar. Alla rådighetsbegränsningar har dock inte likadan effekt.
Exempelvis hindrar en inskränkning enligt JB 2:11.2 endast överlåtelse utan säljarens
samtycke medan en inskränkning enligt 3:1a eller 12 kap. ÄB beviljande och inteckning
av både en överlåtelse och särskild rättighet.

6.8.2. Tidpunkt då anteckning görs
Av lagen framgår inte om den som söker en rådighetsbegränsning kan söka anteckning
innan lagfart eller inskrivning sökts och i så fall vilken utredning som ska företes som stöd
för anteckningen. Det står klart att om en dödsbodelägare söker förtydligande av lagfart
eller inskrivning kan anteckningen göras i anslutning till detta. En i ÄB 3:1a åsyftad
besittningsrätt för efterlevande make eller i 12 kap. ÄB åsyftad nyttjanderätt förordnad i
testamente binder en senare överlåtelsemottagare av fastigheten, även som oinskriven,
och en överlåtelse är ogiltig gentemot denne enligt ÄB 12:6.2. Besittaren måste eventuellt
väcka talan mot den nya ägaren för att vidmakthålla sin rätt, så besittaren kan behöva få
sin rätt inskriven innan arvingen söker lagfart. Om en arvinge beviljas lagfart utan en
anteckning om rådighetsbegränsning kan den nya överlåtelsemottagaren dessutom få
godtrosskydd med stöd av JB 13:3. Av dessa skäl borde man kunna anse att besittaren
kan söka anteckning, även om lagfartsansökan ännu inte har anhängiggjorts.
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Det ankommer på inskrivningsmyndigheten att pröva vilken utredning som gör besittarens
rätt tillräckligt sannolikt. Efterlevande makes nämnda besittningsrätt torde kunna
antecknas utan annan utredning än att fastighetsägaren har avlidit och att sökanden är
dennes efterlevande make eftersom den efterlevandes rätt grundar sig direkt på lag.
Nyttjanderättsinnehavare ska åtminstone förete testamente. Testamentet behöver inte ha
vunnit laga kraft eller ens delgivits arvingarna, se Aarnio-Kangas, 2008, s. 977–978. Om
avförande av anteckning, se avsnitt 6.8.8.

6.8.3. Rådighetsbegränsning som avser arrende- eller nyttjanderätt
Jordabalken har ingen bestämmelse enligt vilken en i JB 12:5 åsyftad
rådighetsbegränsning kan avse en arrenderätt eller en därmed jämförbar nyttjanderätt. I
12:6 ärvdabalken jämställs emellertid en anläggning på annans mark som inklusive
besittningsrätten till marken kan överlåtas till tredje part utan att höra markägaren med en
fastighet. För ägarens rätt att överlåta sådan egendom gäller samma begränsningar.
Enligt hänvisningsbestämmelsen i JB 4:4 kan en i JB 2:11.2 åsyftad inskränkning fogas
till överlåtelseavtalet enligt vilken köparen inte får överlåta nyttjanderätten obebyggd eller
till högre pris utan säljarens samtycke. Rådighetsbegränsningar kan också inskrivas i en
nyttjanderätt som är underställd inskrivningsskyldigheten.

6.8.4. Rådighetsbegränsning eller särskild rättighet
Villkoret för en begränsning som inskrivs på tjänstens vägnar är att den på lag eller
testamente grundade nyttjanderätten eller villkoret i förvärvet begränsar fastighetsägarens
rätt att utan rättsinnehavarens samtycke överlåta fastigheten eller upplåta särskilda
rättigheter eller panträtt i den. En besittningsrätt som förbehållits säljaren i ett köpebrev
begränsar inte juridiskt köparens rätt att sälja eller inteckna fastigheten, så en sådan rätt
omfattas inte av JB 12:5, utan inskrivs som en särskild rättighet efter ansökan.
En nyttjanderätt eller sytning som belastar fastigheten och förbehållits vid köp inskrivs
också som en särskild rättighet enligt JB 14:1 efter ansökan. Dessa liksom
besittningsrätten är således inte sådana i JB 12:5 åsyftade villkor i anslutning till förvärv
som inskränker sökandens rätt att överlåta fastigheten eller upplåta särskilda rättigheter
eller panträtter i den. Sådana begränsningsvillkor skulle enligt JB 2:11.1; 2 punkten inte
vara bindande. Även om säljaren således förbehåller sig t.ex. besittningsrätt vid köpet kan
köparen trots detta, när äganderätten övergått, sälja eller inteckna lägenheten utan
samtycke av den som förbehållit sig besittningsrätten. En annan sak är att förbehållandet
av rätten självfallet kan ha stor inverkan på köpeskillingen. En som förbehållit sig
nyttjande- eller besittningsrätt kan skydda sin rätt genom att söka inskrivning av en särskild
rättighet, men det görs ingen anteckning om rådighetsbegränsning med avseende på
skyddet.
I gåvobrev förekommer ibland villkor enligt vilka gåvomottagaren inte får sälja den skänkta
fastigheten under sin livstid. Ett sådant villkor är inte bindande och kan inte inskrivas i
registret ens på ansökan eller som rådighetsbegränsning (JB 2:11.1.2, 4:2). Däremot kan
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läget vara ett annat om förordnanden om rådighetsbegränsningar finns i ett testamente,
se Aarnio-Kangas: Suomen jäämistöoikeus II, 2008, s. 977–79 och Jokela - Kartio Ojanen, 2004, s. 280.

6.8.5. Efterlevande makes besittningsrätt och testamentstagares
nyttjanderätt (ÄB 3:1a och 12:6)
Enligt ÄB 3:1a får efterlevande make hålla den avlidne makens kvarlåtenskap oskiftad i
sin besittning, om annat inte följer av bröstarvinges krav på skifte eller av testamente som
upprättats av arvlåtaren. Trots nämnda anspråk eller testamente får den efterlevande
maken odelat besitta en bostad som använts som makarnas gemensamma hem eller en
lämplig bostad tillhörande annan kvarlåtenskap, om en lämplig bostad för ett hem inte
ingår i den efterlevande makens förmögenhet.
I ÄB 12 kap. finns bestämmelser om nyttjanderätt som erhållits i testamente, varvid någon
annan får äganderätten när testatorn avlider eller vid en senare tidpunkt.
Nyttjanderättsinnehavaren har rätt att besitta egendomen och få avkastning ur den. En
sådan nyttjanderätt får inte överlåtas. Bestämmelserna i ÄB 12 kap. är dispositiva, så
annat kan bestämmas eller avtalas i ett testamente eller mellan delaktiga.
Testamentsförordnanden måste ofta dessutom tolkas även i inskrivningsförfarandet på
grund av oklarheter i förordnandena.
Efterlevande makes boenderätt grundad på ÄB 3:1a och en nyttjanderätt som givits i
testamente skyddas enligt ÄB 3:1a § 3 och 12:6 så att överlåtelse eller inteckning i
fastighet som är objekt för rättigheten i förstnämnda fall förutsätter den efterlevande
makens och i sistnämnda fall nyttjanderättsinnehavarens samtycke. Samtycke ska ges i
en handling bestyrkt av två ojäviga personer. När den som fått äganderätten söker lagfart
eller inskrivning av den efterlevande makens eller nyttjanderättsinnehavarens rättighet
görs en anteckning om rådighetsbegränsning i registret på tjänstens vägnar. Anteckningen
kan också göras på ansökan. Nyttjanderätt kan i testamentet benämnas t.ex.
besittningsrätt, varvid man måste tolka avsikten i testamentet och göra en anteckning om
rådighetsbegränsning om bedömningen blir att förordnandet anses avse en i 12 kap. ÄB
åsyftad nyttjanderätt. En rättighet som kallas besittningsrätt, om något annat inte framgår,
torde normalt avse en inskriven rättighet enligt 12 kap. ÄB.
En i 3:1a ÄB åsyftad besittningsrätt för efterlevande make framgår i allmänhet av
bouppteckningen. I avvittrings- och arvskiftesinstrumentet, då fastigheten skiftats, nämns
kanske rättigheten inte alls, varvid det kan förbli oklart om den efterlevande maken haft för
avsikt att bibehålla rätten. Det vore önskvärt att det i avvittrings- och arvskiftesinstrument
intas en uppgift om huruvida den efterlevande maken vill bibehålla sin i bouppteckningen
meddelade rätt. I oklara fall finns anledning att på tjänstens vägnar inhämta en utredning
om saken, t.ex. kräva att lagfartssökanden företer ett skriftligt utlåtande av den
efterlevande maken eller att höra denne i enlighet med JB 6:6.
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Problem kan även orsakas av olika definitioner av rätten i olika skeden. En efterlevande
make kan i testamentet t.ex. ha fått nyttjanderätt till all egendom, men i bouppteckningen
förklarat sig vilja hålla bostaden som använts som gemensamt hem i sin besittning, och
sedan i avvittrings- och arvskiftesinstrument erhålla rätt till besittning av fastigheten under
sin livstid. Det återstår att avgöra om den efterlevande makens rätt ska inskrivas som en
särskild rättighet efter ansökan eller som en rådighetsbegränsning på tjänstens vägnar när
lagfart söks. I princip torde den efterlevande makens rätt inskrivas som en i ÄB 12 kap.
åsyftad nyttjanderätt eftersom detta ger ett bättre skydd än en särskild rättighet. Man
måste också beakta ÄB 12:7 enligt vilken egendom som är objekt för nyttjanderätten inte
får utmätas av ägarens skuld förutom när den på grundval av inteckning är säkerhet för
skuld eller det är fråga om skuld som ägaren ansvarar för enligt bestämmelserna i ÄB 21
om död persons eller boets skuld.
Ibland kan en rådighetsbegränsning som avser efterlevande make eller en
nyttjanderättsinnehavare ha ändrats till en särskild rättighet i ett avvittrings- eller
arvskiftesinstrument, vilket är fullt möjligt om parterna verkligen avsett detta. Då är det
åtminstone inte nödvändigt att göra förfrågningar om den verkliga avsikten. En särskild
rättighet kan vara ett användbart alternativ om avsikten är att skapa inteckningsbarhet för
nyttjanderätten.
I praktiken har det förekommit fall där ett testamente ger livstids nyttjanderätt till byggnader
på fastigheten, men inte till själva fastigheten. En i ÄB 3:1a åsyftad rätt för efterlevande
make är i och för sig en likadan konstruktion. Trots att man inte kan anse att en sådan
testamentsgrundad partiell nyttjanderätt uppenbart begränsar ägarens rätt att överlåta
fastigheten eller upplåta särskilda rättigheter eller panträtter i den, torde också den
antecknas som en rådighetsbegränsning. Ägaren kan även då med stöd av JB 12:4 söka
tillstånd för sådana åtgärder om denne inte fått rättsinnehavarens samtycke. Tillstånd för
försäljning torde ges, även om den efterlevande makens eller nyttjanderättsinnehavarens
rätt vidmakthålls. Inskrivning som en särskild rättighet vore dock tydligare med tanke på
pantansvaret o.dyl. omständigheter.
Aarnio-Kangas: Suomen jäämistöoikeus II, 2008, s. 618 säger att inskränkningarna i ÄB
12:3–9 och särskilt bestämmelserna som binder ägarna blir oproportionella om en ägare
inte alls kan bestämma över sådan värdefull egendom i kvarlåtenskapen vilken till någon
obetydlig del (t.ex. en tillbyggnad) belastas av en nyttjanderätt. I litteraturen har man härvid
poängterat vikten av att detta prövas från fall till fall. Om den efterlevande maken endast
har rätt att besitta en bostad på fastigheten är det svårt att se någon anledning till att man
skulle neka en överlåtelse av ett outbrutet område som sker utan den efterlevande makens
samtycke, om bostaden och dess gårdsområde inte finns på det outbrutna område som
överlåts. Ett inteckningsförbud råder å sin sida därför att en inteckning belastar hela
fastigheten.
Också en innehavare av en i ÄB 12 kap. åsyftad nyttjanderätt kan med ägarens samtycke
överlåta fast egendom som denne har i sin besittning, Aarnio-Kangas, 2008, s. 628. Om
arrendering, se ovan nämnda verk s. 632–633.
En i ÄB 3:1a § eller 12:6 § åsyftad rätt hindrar fastighetsägaren att sälja eller inteckna
fastigheten utan samtycke av den som besitter förfoganderätten. Rådighetsbegränsningen
kan också hindra upplåtelse av särskilda rättigheter, om den som besitter förfoganderätten
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inte ger sitt samtycke. Även om JB 12:5 talar om upplåtelse av panträtt avses i detta
sammanhang inteckningar och inte endast pantsättning. Enligt JB 16:7/5 avslås
inteckningsansökan om inteckning inte får fastställas i fastigheten enligt en i lagfarts- och
inteckningsregistret antecknad rådighetsbegränsning (Jokela - Kartio - Ojanen, 2004, s.
441).
Som ovan beskrivits ska samtycket ges i en handling bestyrkt av två ojäviga personer, och
det kan också ges i efterhand. Rättsinnehavaren kan efter att ha fått kännedom om ett
intrång i rätten, förverka sin rätt att åberopa intrånget på grund av passivitet genom
underlåtelse att väcka talan, för vilken ingen tidsfrist stadgats. När lagfart beviljas eller
inskrivning görs ska man dock alltid ha ett behörigt samtycke eller alternativt en dom från
en domstol som fastställer att besittaren förverkat sin reaktionsrätt, Aarnio-Kangas, 2008,
s. 637. I inskrivningsförfarandet kan möjligheten att förverka rätten att väcka talan inte
bedömas.

6.8.6. Villkor i JB 2:11.2 om obebyggd fastighet eller maximipris
Enligt JB 2:11.2 kan i fastighetsköp intas villkor enligt vilket köparen inte utan säljarens
samtycke får sälja fastigheten vidare obebyggd eller för högre pris än den fastställda
köpeskillingen. Villkoret ska vara antecknat i köpebrevet för att vara bindande. JB 2:11:2
hänvisar beträffande villkorets giltighetstid till stadgandet i JB 2:2 om upplösande och
uppskjutande villkor. Således är villkoret i kraft högst fem år från dagen för köpslutet. Om
det i överlåtelsehandlingen har avtalats om en giltighetstid som är längre än fem år eller
om någon giltighetstid inte har antecknats i köpebrevet, är villkoret i kraft fem år.
Rådighetsbegränsningen antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret med stöd av JB
12:5 på tjänstens vägnar i samband med att lagfartsärendet avgörs eller annars på
begäran.
Anteckningen avförs när villkorets giltighetstid har förflutit. Anteckningen kan på begäran
avföras redan innan villkorets giltighetstid har förflutit om överlåtelsebegränsningen gäller
överlåtelse av obebyggd fastighet och inskrivningsmyndigheten visas att
byggnadsskyldigheten har uppfyllts. Detta kan visas exempelvis med ett protokoll över
ibruktagandet av byggnaden eller med ett intyg utfärdat av byggnadsövervakningen.
Enligt JB 4:4 är villkoret även möjligt när en nyttjanderätt som omfattas av
inskrivningsskyldighet överlåts.
I inskrivningspraxis har ett villkor om överlåtelseförbud redan en viss tid tolkats så att om
överlåtelsehandlingen även innehåller ett villkor om avtalsvite i anslutning till
överlåtelseförbudet, har någon anteckning om överlåtelseförbudet inte gjorts i lagfarts- och
inteckningsregistret med stöd av JB 12:5. Det är skäl att göra en ny bedömning av denna
praxis. Rekommendationen är därför, till skillnad från det som anförts tidigare, att ett i detta
stycke avsett överlåtelseförbud som intagits i en överlåtelsehandling antecknas i lagfartsoch inteckningsregistret trots ett eventuellt villkor om avtalsvite.
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Säljarens samtycke till inteckning i objektet eller inskrivning av en särskild rättighet i det
behövs inte även om en i detta stycke avsedd rådighetsbegränsning antecknats för
objektet.

6.8.7. Annan testamentsgrundad rådighetsbegränsning än
nyttjanderätt
En inskrivningsbar rådighetsbegränsning kan grunda sig på testamente på annat vis än
genom ovan beskrivna nyttjanderätt. Dess verkan beror på förordnandena i testamentet.
Ett villkor som t.ex. i sig är ogiltigt, som enligt JB 2:11 då fastigheten skänks utan vederlag,
kan vara giltigt i ett testamente.
Om den första mottagaren av egendomen t.ex. förbjuds att överlåta fastigheten när
äganderätten vid dennes död övergår till någon annan ska överlåtelsebegränsningen
inskrivas som en rådighetsbegränsning, se Niemi: Maakaaren järjestelmä II, 2004, s. 177,
Aarnio-Kangas, 2008, s. 965. Anteckningen torde inte hindra den första mottagaren att få
en inteckning eller bevilja särskilda rättigheter, om något sådant inte förbjudits i
testamentet. En annan sak är att man kan komma till en sådan slutsats i en strid om
tolkningen av testamentet. Om testamentet förbjuder vidare överlåtelse, pantsättning och
upplåtelse av särskilda rättigheter måste man fråga sig om den första mottagaren ens fått
en sådan ställning att denne kan betraktas som fastighetsägare. Trots överlåtelseförbudet
torde fastigheten kunna utmätas från ägaren och tillhöra dennes konkursbo, se UB 4:19.5
och KL 5:5 samt Aarnio-Kangas, 2008, s. 536.
Testamentet kan också ha uppskjutande villkor. Fastigheten har förordnats att övergå t.ex.
först när mottagaren uppnår en viss ålder. Ett sådant villkor medför dock endast att
inskrivningsansökan lämnas vilande, där tiden inte är bunden till tidsfristerna i JB 2:2, se
Aarnio-Kangas, 2008, s. 529.
Enligt Aarnio-Kangas, 2008, s. 967 ska en anteckning om rådighetsbegränsning göras om
ett upplösande villkor i testamente. Om upplösande villkor, se ovan nämnda verk s. 530.
Här måste man dock pröva om det är fråga om en rådighetsbegränsning eller om villkoret
begränsar rätten att överlåta fastigheten. Därtill ska man alltid då testamentsvillkor tolkas
överväga om det var testatorn avsikt att följden av villkoret skulle bli att förvärvet återkallas
eller någon annan påföljd eller om det endast var ett önskemål. Alla villkor som t.ex. strider
mot god sed eller lag är ogiltiga. Undersökning av sådana omständigheter i
inskrivningsförfarandet är dock ganska svårt.

6.8.8. Avförande av anteckning om rådighetsbegränsning
Anteckningar om rådighetsbegränsningar kan avföras på innehavarens begäran eller med
dennes samtycke.
En anteckning som gjorts på livstid för en efterlevande make eller nyttjanderättsinnehavare
kan avföras när den efterlevande maken eller nyttjanderättsinnehavaren avlidit.
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Avförande av en i JB 2:11 åsyftad begränsning behandlas i avsnitt 6.8.6.
En testamentsgrundad anteckning om rådighetsbegränsning som görs "i förtid" beskrivs i
6.8.2 och kan senare visa sig vara utan verkan t.ex. därför att testamentet ogiltigförklaras
eller fastigheten måste säljas i samband med boutredningen för att betala den avlidnes
eller dödsboets skulder. I verket Aarnio-Kangas: Suomen jäämistöoikeus II, 2008, s. 979
sägs att anteckningen då endast kan avföras med anteckningsinnehavarens samtycke
eftersom det är fråga om en i JB 8:1 åsyftad rättelse av sakfel. Anteckningen har emellertid
inte gjorts på grundval av en felaktig eller bristfällig utredning, utan det är mer fråga om att
anteckningen sedermera på grund av ändrade förhållanden blivit uppenbart utan verkan
eller rätten uppenbart upphört. Därmed torde anteckningen kunna avföras med stöd av JB
7:6 även om någon motsätter sig detta, t.ex. efter att domstolens avgörande om
ogiltigförklaring av testamentet vunnit laga kraft. Det kan finnas anledning att höra
innehavaren innan anteckningen avförs.

6.9. Begränsningar på grund av lån
Vissa lån som beviljas ur offentliga medel medför nyttjande- och överlåtelsebegränsningar
för egendom till vars förvärvande eller förbättring lånet beviljats. Enligt bestämmelserna
ska inskrivningsmyndigheten underrättas om dessa begränsningar, och anteckningar om
dem ska göras i lagfarts- och inteckningsregistret.
Lagen och förordningen om bostadsproduktion, förordningen om bostadsproduktion,
lagen och förordningen om inlösen av hyresbostäder och lagen och förordningen om
grundförbättring av bostäder upphävdes genom aravalagen 1189/1993. Begränsningarna
i fråga om överlåtelsen av ägarbostäder har upphävts och anteckningar som gäller dem
ska avföras från registret (45.3 § aravalagen). Av anteckningen framgår inte alltid om
begränsningen avser ägar- eller hyreshus, varvid anteckningen inte ska avföras om man
inte först utreder att anteckningen har avsett en ägarbostad, oftast ett egnahemshus. Även
om ägaren själv bott i det berörda huset har begränsningen inte upphört om lån t.ex. givits
till grundförbättring av hyresbostäder i huset. Anteckningen kan avföras när lånetiden löpt
ut. Lånetiden kan ha antecknats i anslutning till begränsningen eller ägaren kan förete en
utredning om att begränsningen upphört. En utredning i ärendet kan erhållas t.ex. från
statskontoret.
Enligt 6 § aravalagen kan anteckningar om begränsningar numera behöva göras för
aravahyresbostäder, aravahyreshus och bostadsrättsbostäder. Se även 26 och 45 §
aravalagen, 18 § lagen om användning av aravahyresbostäder (1190/1993). Enligt 16 §
lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) ska de
användnings- och överlåtelsebegränsningar som gäller en räntestödshyresbostad eller
räntestödshyreshusbolag samt deras slutdatum antecknas i lagfarts- och
inteckningsregistret.

6.10. Nyttjande av förköpsrätt
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Enligt 9 § förköpslagen ska en kommun meddela om den avser nyttja den förköpsrätt som
den under vissa förutsättningar har vid köp av en fastighet som är belägen i kommunen.
Meddelandet ska lämnas till den inskrivningsmyndighet inom vars verksamhetsområde
fastigheten är belägen inom tre månader från det att överlåtelsebrevet blivit bestyrkt.
Nyttjande av förköpsrätt ska antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret, och
anteckningen avförs när förköpet slutförts.
Försummar kommun vad som ålagts den i 9 §, är förköpsrätten förverkad.

6.11. Inlösningstillstånd, bygguppmaning och skydd av byggnad
I 10 kap. lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (inlösningslagen)
finns bestämmelser om meddelanden och anteckningar i lagfarts- och inteckningsregistret
vid inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för allmänt behov. Meddelanden och
anteckningar
ska
göras
när
ett
inlösningstillstånd,
ett
motsvarande
förrättningsförordnande eller tillstånd till förhandsbesittningstagande utfärdats, när
inlösningen avslutats, när regionförvaltningsverkets meddelande om ersättning inkommit
eller verkställandet av inlösningen förfaller.
När en anteckning om inlösningstillstånd gjorts i registret, hänför sig inteckningar som
därefter fastställts i egendomen enligt 78 § inlösningslagen endast till den egendom som
återstår då inlösningen slutförts, såvida inteckningen icke grundar sig på ansökan som
framställts innan anteckning gjordes. I lagrummet talas också om stadganden om
panträtten för ogulden köpeskilling, men en panträtt i ogulden köpeskilling har med
beaktande av 16 § lagen om införande av jordabalken redan förfallit.
För tydlighetens skull torde det vara lönt att anteckna i registret att inteckningar som söks
därefter endast hänför sig till egendom som återstår då inlösningen slutförts (78 §
inlösningslagen).
När inlösningen har avslutats träder inlösningens rättsverkningar i kraft. Om äganderätten
har förvärvats genom inlösen ska egendomen anses vara fri från alla rättigheter som har
belastat den, med undantag av rättigheter som bibehållits (55 §). Då görs en anteckning
om inlösningen i fastighetsregistret.
När inlösning har avslutats med stöd av 53 och 54 § inlösningslagen ska
inskrivningsmyndigheten i enlighet med 79 § anteckna i lagfarts- och inteckningsregistret
att inlösningen avslutats. Likaså ska anteckning om att verkställigheten av inlösningen
avskrivits göras i lagfarts- och inteckningsregistret enligt 80 §. Enligt 80 § kan det även
antecknas på tjänstens vägnar att inlösningen har avskrivits om det har förflutit tio år sedan
anteckning om inlösningstillstånd gjordes och anmälan om fortsatt verkställighet icke
inlämnats under nämnda tid. Uppgifterna får överföras för arkivering. En uppgift om
verkställd inlösning syns i fastighetsregistret.
Om inlösning enligt vattenlagen (587/2011), se vattenlagen 17:1. Bestämmelser om hur
inteckningar hänförs och avförs finns i 17:4 i lagen.
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Enligt 97 § 5 mom. i markanvändnings- och bygglagen ska kommunen för införande i
lagfarts- och inteckningsregistret anmäla att en bygguppmaning har getts, återkallats eller
förfallit samt anmäla om förpliktelsen har uppfyllts.
Vederbörande ministerium (miljöministeriet) kan enligt 99 § markanvändnings- och
bygglagen när det allmänna behovet så kräver bevilja kommunen tillstånd att lösa in ett
område som behövs för samhällsbyggande och därtill hörande regleringar eller för
kommunens planmässiga utveckling i övrigt. Enligt 103 § i lagen ska inlösningslagen
iakttas när inlösning verkställs. Således ska även ovan nämnda bestämmelser om
anteckningar i enlighet med inlösningslagen iakttas.
Enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) 12 § ska NTM-centralen anmäla
till inskrivningsmyndigheten om ett ärende som gäller skyddande av en byggnad har
anhängiggjorts, ett skyddsbeslut har vunnit laga kraft eller om skyddet har upphävts
genom ett lagakraftvunnet beslut. Inskrivningsmyndigheten gör på basis av anmälan en
anteckning om saken i lagfarts- och inteckningsregistret. Den fastighet på vilken
byggnaden är belägen ska nämnas i anmälan.

6.12. Lagstadgad panträtt
6.12.1. Tillämpningsområde
En fastighet som enligt någon annan lag än jordabalken ansvarar för betalning av en
offentligrättslig eller i offentligrättslig ordning debiterad avgift eller annan jämförbar fordran,
utgör pant för betalning såsom stadgas i jordabalken. Sådana bestämmelser finns t.ex. i
6:31a §, 7:8 § och 12:8 § vattenlagen, 14 § lagen angående vissa grannelagsförhållanden,
20 § lagen om vissa regleringar av vattenägor, 43 § lagen om ägoreglering i
gränskommunerna, 78 § lagen om enskilda vägar, 10 § lagen om stöd för nyskiften, 21 §
skogslagen, 204 § fastighetsbildningslagen och 17 § lagen om stödjande av
grundtorrläggning.
Bestämmelser om lagstadgad panträtt till fastighet tillämpas även då den lagstadgade
panträtten gäller en kvotdel eller ett outbrutet område av en fastighet eller en jordlegorätt
eller annan nyttjanderätt som avser annans mark. Vad gäller nyttjanderätter verkar JB 20:1
inte förutsätta att den ska omfattas av inskrivningsskyldighet. Om nyttjanderätten inte får
överföras fritt kan anteckningens värde dock ifrågasättas. Problematiskt blir det också om
en nyttjanderätt inte behöver inskrivas och detta därför inte har gjorts.
Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, vars 13 § på sin tid utgjorde grund för ett
ganska stort antal skogsförbättringslån inskrivna som lagstadgade panträtter har upphävts
genom lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007). Finansiering beviljas
numera som stöd och inte lån, så nya skogsförbättringslån behöver inte längre inskrivas.
De lagstadgade panträtternas antal har minskat kontinuerligt och de har fått mindre
betydelse, se även Tepora - Kaisto - Hakkola: Esinevakuudet, 2009, s. 128.
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6.12.2. Förutsättningar för inskrivning
Enligt JB 20:2 ska en lagstadgad panträtt anmälas för inskrivning i lagfarts- och
inteckningsregistret. Enligt InskrRegF 21 § förutsätter inskrivning att fordran är större än
1 000 euro per fastighet. Om beloppet således är mindre för någon fastighet görs ingen
inskrivning. Om någon anmälan inte tillställts inskrivningsmyndigheten inom ett år efter
uppkomsten av fordran förfaller panträtten. En sådan upprepad betalning ur en fastighet
som inte grundar sig på ett domstolsbeslut får anmälas för inskrivning endast i det fall att
betalningsposten i fråga har försummats. Om fordran enligt domstolsbeslut ska betalas på
bestämda tider finns ingen begränsning av fordringens belopp.
Även uppburen ränta eller annan accessorisk kostnad får inskrivas.
Lagstadgad panträtt binder inte överlåtelsemottagaren om den inte inskrivits i registret
innan lagfart söks och överlåtelsemottagaren inte kände till eller borde ha känt till fordran
eller grunden för den när förvärvet skedde.
Gäldenären ska nämnas i anmälan om en lagstadgad panträtt. Om uppgifterna om
gäldenär och ägare inte motsvarar varandra får inskrivning endast göras med ägarens
samtycke.

6.12.3. Inskrivningens giltighetstid och företräde
Inskrivningen av en lagstadgad panträtt gäller fr.o.m. dagen då den anmäls till
inskrivningsmyndigheten, och den har företräde framför panträtter grundade på inteckning
och särskilda rättigheter oberoende av inskrivningstiden.

6.12.4. Omständigheter som kontrolleras
I anmälan om lagstadgad panträtt kontrolleras följande omständigheter:
-

har anmälan gjorts inom ett år efter uppkomsten av fordran

-

är fordran större än 1 000 euro per fastighet (undantag är ovan nämnda fordran
grundad på domstolsbeslut)

-

vem har lagfart på fastigheten när inskrivning sker. Om någon annan än den
som i anmälan anges som gäldenär sökt lagfart innan anmälan görs ska
dennes samtycke finnas för inskrivningen. Om ett köpebrev företes som visar
att den nuvarande ägaren vid köpslutet känt till fordran kan inskrivning göras.
Man kan begära att anmälaren företer en behövlig utredning eller ett skriftligt
yttrande kan begäras av den nya ägaren, som även kan kallas för att bli hörd.
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-

är fastigheten "levande". Om ett outbrutet område av fastigheten överlåtits
innan anmälan inkommit eller lagfart meddelats på ett outbrutet område eller
en därav bildad lägenhet ska anmälan återsändas och en förfrågan om sökt
objekt göras. Anteckningen kan inte göras vid ett "främmande" objekt utan
ägarens samtycke.

-

har det före anmälan gjorts en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret
om utmätning eller någon säkringsåtgärd eller fastighetsägarens konkurs

-

är fordran inskrivningsbar. Anmälan ska ange ett myndighetsbeslut eller någon
annan grund för fordran och det lagrum med stöd av vilket den lagstadgade
panträtten yrkas.

Enligt InskrRegF 21 § ska följande anges i en anmälan om lagstadgad panträtt:
1) den fastighet som ansvarar för fordran
2) fordrans belopp och tidpunkten när den har uppkommit
3) Gäldenär
4) borgenären och dennes kontaktuppgifter
5) ett myndighetsbeslut eller någon annan grund för fordran och det lagrum med
stöd av vilket lagstadgad panträtt yrkas.
Anmälan kan lämnas vilande tills grunden för panträtten eller bibehållandet utretts (t.ex.
utmätning). Utmätning som skett efter anmälan hindrar inte att anteckningen görs, varför
det torde vara lönt att i anteckningen om vilandeförklaring ange när den utmätning skett
som är orsaken till att inskrivningsärendet lämnats vilande.

6.12.5. Hur inskrivningar avförs och hänförs
Panträttsinnehavaren ska anmäla en inskrivning av en lagstadgad panträtt för avförande
när fordran upphört eller panträtten inte längre gäller. Inskrivningen kan ändras på
grundval av borgenärens anmälan. En inskrivning kan även avföras efter
fastighetsägarens ansökan om denne visar att fordran betalts i sin helhet.
Om man vill upphäva en i moderfastigheten antecknad lagstadgad panträtt för ett outbrutet
område eller en lägenhet som bildats av moderlägenheten, och det inte är fråga om
situationer som beskrivs nedan, ska likadana samtycken finnas för upplösningen som för
en upplösning av inteckning.
Enligt JB 20:7 gäller om inskrivning av lagstadgad panträtt och den panträtt som
därigenom uppkommer i tillämpliga delar vad som stadgas om fastighetsinteckning och
fastighetspanträtt. RP 120/1994 rd s. 126 säger att också stadgandet om upplösning av
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gemensam inteckning ska tillämpas, om man vill avlyfta gravationer från en avstyckad
lägenhet.
Av det ovan framförda följer att om ägare av en styckningslägenhet söker upplösning av
en lagstadgad panträtt för sin lägenhet måste man kanske kräva ett stort antal i JB 18:6
åsyftade samtycken från fastighetsägare som förblir ansvariga och panträttsinnehavare
och innehavare av särskilda rättigheter för dessa fastigheter.
I nämnda upplösningssituationer är det oftast fråga om skogslån. Jord- och
skogsbruksministeriets skogsavdelning har givit rekommendationer till skogscentralerna
om hur panträtterna ska fördelas för att förenkla behandlingen av pantärenden som avser
skogslån.
När skogscentralen söker fördelning av panträtter kan detta göras som en
registerförtydligande åtgärd utan att avgifter uppbärs. Skogscentralen meddelar till
inskrivningsmyndigheten vilken eller vilka fastigheter de antecknade panträtterna belastar
och ger samtidigt sitt samtycke till att andra ansvariga fastigheter eller outbrutna områden
med lagfart befrias från panträtterna. Förutsättningen för förfarandet är att skogscentralen
anser att fastigheten/fastigheterna som förblir ansvariga är adekvata för att stå som
ansvariga för lånet. Enligt ovan nämnda brev ger skogscentralen samtycke om
stomfastigheten alltjämt ägs av den person som på sin tid beviljades lånet och markägarna
inte avtalat om överföring av gäldenärens ansvar.
Om markägarna slutit avtal om att dela pantansvaret i proportion till nyttan som skapas
genom arbetet som finansierats med lånet och skogscentralen godkänt avtalet är
fastighetsägarna som förblir pantansvariga enligt ovan nämnda rekommendationer
sökande och skogscentralen den som ger samtycke, men även skogscentralen
underrättar inskrivningsmyndigheten om hur panträtterna ska fördelas. Handbokens
författare har uppfattningen – då det är fråga om fördelning – att samtycke av
panträttsinnehavare eller innehavare av särskilda rättigheter inte heller behövs för en
fastighet som ägs av någon annan än den ursprungliga gäldenären på grund av
panträttens speciella karaktär när gäldenärernas ställning regleras utifrån den nytta som
tillfaller fastigheten.

6.13. Anhängiggörande av ärenden som avser rättelse eller
ändringssökande
6.13.1. Rättelseärende
I JB 8 kap. åsyftade rättelser av fel har behandlats i handbokens allmänna avsnitt om
inskrivningsförfarandet. Enligt JB 8:3.1 ska en anteckning om att ett rättelseärende blivit
anhängigt göras i registret om det inte genast avgörs.

6.13.2. Anhängiggörande av ärenden som avser ändringssökande
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Om inskrivningsansökan avslagits eller avvisats får anteckningen överföras till en arkivfil
när beslutet vunnit laga kraft. Fram till dess ska anteckningen synas i lagfarts- och
inteckningsregistret och anteckningen kompletteras vartefter information om ärendets
framskridande förmedlas.
Om beslutet som ändring söks i fattats innan utgången av år 2009 ska enligt 9 § lagen om
införande av lagstiftningen om inskrivningsärenden ändring sökas enligt bestämmelserna
som var i kraft innan 1.1.2010. Då tingsrätternas beslut överklagas till hovrätten och vidare
till högsta domstolen, om den beviljar besvärstillstånd, ska anteckningar göras om
besväret till hovrätten, hovrättens dom, ansökan om besvärstillstånd hos högsta
domstolen, beviljande av besvärstillstånd och högsta domstolens utslag. Om högsta
domstolen nekar besvärstillstånd har domen vunnit laga kraft.
Enligt JB 9:1 ska ändring av inskrivningsmyndighetens slutliga beslut i inskrivningsärende
efter 1.1.2010 sökas i jorddomstolen. Därmed ska anteckningar göras om besvär till
jorddomstolen och domstolens beslut. När ett besvär till högsta domstolen över
jorddomstolens beslut är sådant som beskrivs i föregående stycke ska anteckningar göras
på samma sätt som när besvärstillstånd söks.

6.14. Tvistemål om ägande eller inskrivning
Som anmärkningar ska även antecknas anhängiggörande av tvistemål om ägande eller
inskrivning samt beslut i ärendet och huruvida det vunnit laga kraft. Enligt JB 6:13 ska
domstolen underrätta inskrivningsmyndigheten om ett sådant anhängigt ärende som gäller
hävning av fastighetsförvärv, fastighetsförvärvs ogiltighet eller bättre rätt till en fastighet
och om sitt avgörande samt huruvida avgörandet har vunnit laga kraft. Detsamma gäller
talan där det yrkas att en inskrivning ska ogiltigförklaras eller rättas. Även om JB 6:13 är
bristfällig vad gäller särskilda rättigheter ska domstolen dessutom anses ha skyldighet att
underrätta inskrivningsmyndigheten om ett anhängigt tvistemål om en nyttjanderätt som
omfattas av inskrivningsskyldighet samt behandlingen av ärendet på samma sätt som ett
motsvarande tvistemål om en fastighet.
Enligt 103 § 2 mom. fastighetsbildningsförordningen (866/2009) ska även en
förrättningsingenjör
som
utför
fastighetsbildningsförrättning
underrätta
inskrivningsmyndigheten om en äganderättstvist avgörs vid en fastighetsförrättning. Om
domstolen ändrar ett sådant beslut ska även domstolen se till att ändringen anmäls.
Bestämmelser om hävning av inteckningsbeslut eller ogiltigförklarande av inteckning finns
i JB 16:8.3.
Anteckningen
om
anhängiggörande,
som
således
ändras
vartefter
inskrivningsmyndigheten får uppgifter om hur behandlingen av ärendet framskrider, ska
beaktas när eventuellt nya inskrivningar söks. JB 12:2.1.7 och 14:11.1.5 visar t.ex. att
ansökan om ny lagfart eller överföring av en särskild rättighet lämnas vilande på grund av
anteckningen. Anteckningen avförs när en lagakraftvunnen dom kommit i ärendet eller
ärendet avskrivits. En entydig dom räcker inte för avförande av anteckningen, utan man
ska utreda att talan om återvinning inte väckts.
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Enligt JB 11:7.3 ska inskrivningsmyndigheten efter meddelande från domstol såsom ny
lagfartsinnehavare anteckna den som enligt en lagakraftvunnen dom är ägare till
fastigheten. Motsvarande bestämmelse finns inte för särskilda rättigheter, men
bestämmelsen torde även kunna tillämpas när det är fråga om motsvarande tvist som
gäller en nyttjanderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet.
Anteckning görs även om att en utredning över betalning av överlåtelseskatt inte
föreligger, dock ska enligt InskrRegF 19.2 inskrivningsmyndigheten vid behov uppmana
förvärvaren att förete en utredning över detta. Om skatten inte betalats torde det finnas
anledning att underrätta skatteverket om anteckningen.
Också andra problem rör anteckningar som görs på tjänstens vägnar, se Jokela - Kartio Ojanen, 2004, s. 264 och Mähönen: LM 3/2005 s. 423–424.

6.15. Överlåtelse av statlig fastighetsförmögenhet och anteckningar
om ägare och besittande myndighet för fastigheter som inte
omfattas av lagfart
6.15.1. Överlåtelse av statens fastighetsförmögenhet
Lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002) trädde i kraft 1.1.2003.
Lagen upphävde lagen om rätt att överlåta statens jordegendom och inkomstgivande
rättigheter (687/1978) jämte ändringar.
Statlig fastighetsförmögenhet är statsägda fastigheter, andra registerenheter och jord- och
vattenområden samt andelar i dem, sådana statsägda byggnader och andelar i dem som
är belägna på statens mark eller på någon annans mark, statsägda aktier i
bostadsaktiebolag och i bolag vars huvudsakliga syfte är att äga eller besitta fast
egendom.
1) Beslut om överlåtelse (försäljning, byte eller annan överlåtelse av äganderätt)
fattas av
-

-

statsrådet (6 § 1 mom.)
ministeriet inom sitt förvaltningsområde (6 § 2 mom.) eller
republikens presidents kansli eller statens affärsverk i fråga om den
fastighetsförmögenhet som den besitter om gängse pris är högst 5
miljoner euro
statsrådet kan delegera ett ministeriums beslutanderätt till ett
ämbetsverk eller en inrättning (6 § 4 mom.).

2) Beslut om arrende (= jordlega som avses i jordlegolagen (3 § 1/3)) fattas av
-

statsrådet (9 § 1), om
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a) det gängse värdet på den jordegendom som ska
arrenderas ut överstiger 10 miljoner euro
b) det gängse värde på den jordegendom som ska
arrenderas ut överstiger 5 miljoner euro och
arrendetiden är längre än 30 år, eller om
c) utarrenderingen är av principiellt stor betydelse
-

-

republikens presidents kansli beslutar om utarrendering av den
jordegendom som det besitter (9 § 3)
i övriga fall fatta beslut om utarrendering av det ministerium till vars
förvaltningsområde den jordegendom som ska utarrenderas hör
eller av det affärsverk som besitter denna jordegendom (9 § 2)
ett ministerium kan delegera beslutanderätt till ett ämbetsverk eller
en inrättning som lyder under ministeriet (9 § 4)
lägsta gängse arrende
inte rätt att avstå från att ta ut arrende.

2) Erityisen oikeuden myöntämisestä ( = käyttö-, rasite-, irrottamis- ja muu näihin
verrattava oikeus (3 § 1/4)) päättää
-

-

den myndighet som besitter fastighetsförmögenheten (10 § 1
mom.)
inte medför olägenheter med tanke på användningen av
egendomen för statens ändamål och inte försvårar skydd eller
fredning
skriftligt avtal (10 § 1 mom.)
gängse vederlag (10 § 2 mom.)
utan vederlag om rättigheten är ringa eller om det finns särskilda
skäl (10 § 2 mom.)
den som beslutar om överlåtelse av fastighetsförmögenhet när
särskild rättighet som gäller tagande av sten, grus, sand, torv, mull
eller andra jämförbara marksubstanser för annat ändamål än
husbehov eller beviljande av nyttjanderätt till vattenkraft som tillhör
staten (10 § 3 mom.).

6.15.2. Förvärv av fastighetsförmögenhet till staten
Statsrådets förordning om förvärv, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet
(1070/2002). För inskrivningsmyndighetens del föreskriver förordningen om
-

förvärv av fastighetsförmögenhet till staten (1 § 1/1)

-

hyrning av fastighetsförmögenhet (= hyrning enligt jordlegolagen) av staten (1
§ 1/2)

-

registrering av statlig fastighetsförmögenhet (1 § 1/5)
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-

uthyrning av statlig fastighetsförmögenhet till andra statliga ämbetsverk och
inrättningar samt till utomstående.

Enligt förordningen
a) beslutar ministeriet om (3 §)
-

förvärv av fastighetsförmögenhet till staten
när anskaffningsvärdet uppgår till minst 5 miljoner euro
bindning till hyresavtal
om hyresutgifterna under avtalsperioden medför utgifter om
sammanlagt minst 5 miljoner euro

b) ämbetsverk eller inrättning beslutar om (4 § + 38 § 1 mom. förordningen om
statsbudgeten)
-

förvärv av fastighetsförmögenhet för eget bruk
när anskaffningsvärdet understiger 5 miljoner euro
bindning till hyresavtal
om hyresutgifterna under avtalsperioden understiger 5 miljoner
euro

6.15.3. Undersökning i inskrivningsförfarandet
Separata beslut behövs inte om
-

överlåtare eller förvärvare är statsrådet eller ett ministerium

-

arrendegivare (utarrendering till utomstående) är statsrådet, republikens
presidents kansli eller ett ministerium för jordegendom som hör till dess
förvaltningsområde

-

den särskilda rättigheten upplåtits av besittande ämbetsverk eller inrättning och
den gäller tagande av sten, grus, sand, torv, mull eller andra jämförbara
marksubstanser för annat ändamål än husbehov eller beviljande av
nyttjanderätt till vattenkraft som tillhör staten.

Utredning ska företes om
-

besittande ämbetsverk eller inrättning överlåter statlig fastighetsförmögenhet
(till utomstående)
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-

besittande ämbetsverk eller inrättning överlåter statlig fastighetsförmögenhet
(till utomstående)

-

den särskilda rättigheten upplåtits av besittande ämbetsverk eller inrättning och
den gäller tagande av sten, grus, sand, torv, mull eller andra jämförbara
marksubstanser för annat ändamål än husbehov eller beviljande av
nyttjanderätt till vattenkraft som tillhör staten. Beslut om upplåtelse av särskilda
rättigheter fattas då av den som beslutar om överlåtelse av statlig
fastighetsförmögenhet, och med avseende på utredningar som ska företes
inskrivningsmyndigheten tillämpas det som ovan sagts om överlåtelse av
fastighetsförmögenhet.

Utredning som ska företes
a) statsrådet överfört ett ministeriums beslutanderätt (7 §)
b) ämbetsverket eller inrättningen är ett i 2 § åsyftat besittarämbetsverk
(besittarämbetsverken uppräknas i 2 §).

6.15.4. Betydelsen av anteckningen om besittarämbetsverk som
utredning i rättshandlingar
Anteckning om besittande myndighet är vid inskrivningsförfarandet en tillräcklig utredning
över besittande myndighets legitimitet för i lagen avsedda rättshandlingar med undantag
för utredningar gällande överföring av beslutanderätt. Om en registeranteckning om
besittarämbetsverk avviker från överlåtaren, arrendegivaren eller upplåtaren av en
särskild
rättigheter
medför
det
en
särskild
utredningsskyldighet
för
inskrivningsmyndigheten (som utredning godtas samtycke av det ämbetsverk som
anteckningen avser).

6.15.5. Anteckningar om ägare till fastigheter utanför
lagfartssystemet samt besittarämbetsverk
Enligt JB 11:4 är statens skogsmark, expropriationsenheter, områden som avskilts för
allmänna behov, fristående tillandningar, allmänna vattenområden och allmänna områden
utanför lagfartssystemet.
Enligt 8 § i ovan nämnda förordning av statsrådet ska ämbetsverk som besitter
fastighetsförmögenhet, statens affärsverk och fonder utanför stadsbudgeten anmäla den
fastighetsförmögenhet som kommit i statens ägo för registrering i lagfarts- och
inteckningsregistret i finska statens namn och i sin besittning. Även uppgift om ändring av
besittaren ska anmälas av ämbetsverk, affärsverk och fonder som får besittningen.
Besittaruppgifterna antecknas i registret som anmärkning. Om äganderätten inte
registrerats tidigare inskrivs registreringen av äganderätten till finska staten och en separat
anteckning görs om besittarämbetsverk/inrättning, och besittarens företags- och
organisationsnummer sparas. För registrering av äganderätten kan man behöva kräva en
utredning över äganderätten, t.ex. inlösningsbeslut eller andra förrättningshandlingar,
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såvida slutsatser om ägandet inte kan dras direkt av fastighetsregisteruppgifterna.
Ytterligare utredningar över ägande av statens skogsmark behövs inte eftersom statens
skogsmark endast kan bildas för staten. Det torde även vara onödigt att kräva utredningar
över områden antecknade som järnvägsområden när banförvaltningscentralen fått sådana
i sin besittning.
Om äganderätten registrerats tidigare kan en anteckning om besittarämbetsverk/inrättning
göras separat på ansökan. Ansökan om besittningsanteckning kan omfatta flera
fastigheter inom samma inskrivningsmyndighets domkrets. Däremot ger registersystemet
inte
möjlighet
att
inskriva
flera
särskilda
rättigheter
och
deras
besittarämbetsverk/inrättningar. Man torde kunna anteckna besittande myndighet vid en
inskrivning av en särskild rättighet även om InskrRegF 13.1.7 inte nämner det, men
inskrivningen ska sökas och registrering av äganderätt kommer inte i fråga.
Om det är fråga om en fastighet som omfattas av lagfartsskyldighet görs en anteckning
om besittande ämbetsverk enligt samma förfarande med 13.1/8 InskrRegF som grund.
Anteckningar om ägare i fastighetsregistret kan i sig inte jämställas med uppgifter om
lagfart. Anteckningen kan ha införts i registret på grundval av en fastighetsförrättning eller
komma från centralregistret för befolkningsdata. Om fastighetsregistret visar att den
antecknade ägaren är den för vilken området bildats vid en fastighetsförrättning kan
uppgiften anses tillräckligt tillförlitlig. Annars kan det finnas anledning att kräva en
expedition över fastighetsförrättningen, som t.ex. bildande av en tillandning eller ett
inlösningsbeslut för en expropriationsenhet.
Enligt 227 § fastighetsbildningslagen är en förutsättning för att anteckna ett allmänt
område i fastighetsregistret att det utretts att området ägs av kommunen. Om någon annan
den för vilken området bildats är den nuvarande ägaren ska denne i enlighet med JB 11:4
söka lagfart på förvärvet. (Tidigare har lagfart inte kunnat erhållas för dessa områden, se
Koulu - Tepora: Lainhuuto- ja kiinnitysmenettely, 1989, s.163 och lagen om införande av
jordabalken behandlar inte dessa områden. I fråga om outbrutna områden föreligger
lagfartsskyldighet på grundval av 6 § lagen om införande av jordabalken.)
Det ovan nämnda är även tillämpligt på utredning av äganderätten till en fastighet utanför
lagfartssystemet eller inskrivningen av en särskild rättighet i ett sådant objekt. I
lagfartsförfarandet är det dock enligt JB 12:1.2 inte nödvändigt att förete en utredning om
föregångares äganderätt om fastigheten erhållits vid en fastighetsförrättning.
Om besittning av statlig fastighetsförmögenhet överförs till ett annat besittarämbetsverk,
affärsverk eller en fond anmäler förvärvande besittarämbetsverk, affärsverk eller fond
ändringen för registrering.
Flera anteckningar om besittarämbetsverk kan avse samma fastighet.
I anmälningar om besittande myndighet
områdesmässiga fördelning ha uppgivits.

kan

besittningens

procentuella

eller

Utgångspunkten när anmälningar antecknas i registret är att inskrivningsmyndigheten inte
har skyldighet att kontrollera de anmälda uppgifternas riktighet.
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Procentuella
eller
områdesmässiga
fördelningar
antecknas
inskrivningsmyndighetens register. Om det finns flera besittande myndigheter

inte

i

1) görs en separat anteckning om varje besittande myndighet och vid varje skrivs
texten "Besitter en del av fastigheten".
I situationer där anmälningar om flera besittarämbetsverk för samma fastighet görs vid
olika tidpunkter
2) införs en separat registeranteckning om den senaste anmälan och vid den
tidigare anteckningen tillägget "Besitter en del av fastigheten".
När flera anteckningar om besittarämbetsverk hänför sig till en och samma fastighet krävs
alla parters medverkan vid rättshandlingar. För rättshandlingar räcker det inte att ge
samtycke utan vid t.ex. köp ska alla parterna vara säljare. Andra besittarämbetsverks
medverkan behövs dock inte om en separat utredning företes om att det ämbetsverk som
företagit rättshandlingen ensam besitter hela det område som rättshandlingen avser.

6.15.6. Besittaranteckning för naturskyddsområde
Bestämmelser om förvärv av naturskyddsområden finns i 6 § naturskyddsförordningen
(160/1997). Miljöministeriets beslut om förvärv av områden till staten för
naturskyddsändamål. Miljöministeriet kan överföra ovan nämnda förvärvsuppgift till
miljöcentralen. De områden som staten förvärvat för naturskyddsändamål är i
miljöministeriets besittning. Miljöministeriet kan, innan ett område inrättas som
naturskyddsområde, överlåta området i Forststyrelsens besittning. Dessutom kan
Forststyrelsen enligt lagen om Fortstyrelsen besluta om förvärv av områden för
naturskyddsändamål. Dessa områden är i Forststyrelsens besittning.
När av miljöministeriet och miljöcentralen förvärvade outbrutna områden styckas är det
ofta ändamålsenligt att det outbrutna området ansluts till ett naturskyddsområde som
staten redan äger på samma område, antingen ett som redan är i Forststyrelsens
besittning eller inrättas som sådant. Anslutning görs med stöd av 26 §
fastighetsbildningslagen (överföring av outbrutet område genom styckning till en fastighet,
s.k. överföringsstyckning). Områdena kan även vara outbrutna områden, varvid en i 24 §
åsyftad samstyckning förrättas. Vid förrättningen företes vederbörliga samtycken till en
sådan överförings- eller samstyckning. En fastighet som bildas vid förrättningen har i detta
läge två besittande myndigheter. Det är inte ändamålsenligt att noggrant utreda den
områdesmässiga fördelningen.
Vid överföringsstyckning inskrivs besittningen som beskrivits ovan i punkt 1). Vid
samstyckning inskrivs besittande myndigheter såsom beskrivits ovan i punkt 2). Den
områdesmässiga fördelningen av besittningen antecknas inte heller här bland
inskrivningsuppgifterna. När anteckningen är i kraft tillämpas på rättshandlingar det som
ovan sagts om en fastighet till vilken flera anteckningar om besittarämbetsverk hänför sig.
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6.16. Andra anteckningar
Olika lagar kan ha andra än ovan nämnda bestämmelser som föreskriver att anteckningar
om rättigheter eller servitut som belastar fastigheten ska antecknas i lagfarts- och
inteckningsregistret. Överföring av anteckning för arkivering måste prövas från fall till fall.
Som exempel nämner vi följande:

6.16.1. Utvecklingskostnadsersättning
Enligt 12 kap. markanvändnings- och bygglagen är de markägare vilka har avsevärd nytta
av detaljplanen skyldiga att delta i kommunens kostnader för samhällsbyggande. I första
hand avtalas om deltagandet i kostnaderna genom att markanvändningsavtal sluts mellan
kommunen och markägaren. I andra hand har kommunen möjlighet att uppbära
kostnaderna som en kommunal offentligrättslig avgift av de markägare som får avsevärd
nytta av planen och med vilka ingen överenskommelse om ersättning av kostnaderna
nåtts. I utvecklingskostnadsersättning kan högst 60 % tas ut av den värdestegring som
detaljplanen medför för en tomt enligt detaljplanen (91 f §). För betalning av
utvecklingskostnadsersättningen svarar den som äger området vid den tidpunkt då
utvecklingskostnadsersättningen fastställs eller den till vilken området har övergått från
denna ägare genom ett vederlagsfritt förvärv (91 i §). En utvecklingskostnadsersättning
som har förfallit kan utsökas utan separat dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i
lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) (91 j §).
När kommunen har bestämt att utvecklingskostnadsersättning ska tas ut ska den enligt 91
p § markanvändnings- och bygglagen utan dröjsmål för anteckning i lagfarts- och
inteckningsregistret anmäla detta till den inskrivningsmyndighet inom vars
verksamhetsområde fastigheten är belägen. Enligt InskrRegF 13.1/8 kan en uppgift om
rättigheten antecknas, såvida det stadgats om att den ska införas i lagfarts- och
inteckningsregistret. Det har stadgats att utvecklingskostnadsersättningar ska antecknas
i registret. Anteckningen är i den meningen exceptionell att fastigheten inte är pant för
utvecklingskostnadsersättningen. Anteckningen görs vid bildningsfastigheten, om tomten
inte är avstyckad, och vid den berörda tomten efter styckningen av tomten.
Anteckningen görs enligt följande:
Kommuner gör anmälan då en debetsedel för utvecklingskostnadsersättningen sänds (91
j §). I anmälan till inskrivningsmyndigheten ska kommunen bifoga en förteckning över
fastigheterna och de utvecklingskostnadsersättningar som avser dem. Kommunen ska
också anmäla fördelning av utvecklingskostnadsersättning tomtvis eller omfördelning.
Anteckningen avförs när kommunen meddelar att utvecklingskostnadsersättningen
betalats slutligt. Inga anteckningar ska göras om mellanprestationer. Anteckningen avförs
även när kommunen separat meddelar att den ska avföras. En anteckning om
utvecklingskostnadsersättning är inte en rådighetsbegränsning.
Av anteckningen ska som anmärkning framgå:
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-

lagrummet 91 p § markanvändnings- och bygglagen
kommunen som bestämt ersättningen
utvecklingskostnadsersättningens belopp och fördelningen mellan tomterna
som ska bildas
vem som är betalningsskyldig.

6.16.2. Anteckning om vite
Enligt flera lagar, som 21 kap. 3 § i vattenlagen, är myndigheten berättigad att förstärka
sina förelägganden genom vite. Om inget annat föreskrivs i någon särskild lag tillämpas
19 § viteslagen på registreringsförfarandet. Enligt lagrummet ska den myndighet som
förelagt ett vite som gäller en huvudförpliktelse i fråga om fastighet sända en uppgift om
förpliktelsen samt vitet för införande i registret. Anmälningsplikt finns också för senare
beslut i ärendet och när huvudförpliktelsen har uppfyllts. Det verkar som att senare
anmälningar ofta inte blir gjorda.
Anmälningarna ska antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret och kan avföras när
huvudförpliktelsen enligt anmälan är uppfylld eller under alla omständigheter senast fem
år efter införandet om inte den myndighet som förelagt vite har anmält att
huvudförpliktelsen fortfarande gäller.

6.16.3. Begravningslagen
Begravningslagen (457/2003, RP 204/2002 rd), som trädde i kraft 1.1.2004 föranleder
vissa anteckningar i lagfarts- och inteckningsregistret. Lagen utgår från att en separat
fastighet ska bildas av begravningsplatsens område. Till en sådan fastighet kan förutom
den egentliga begravningsplatsen endast höra områden för underhåll och användning av
begravningsplatsen, där det mycket väl kan finnas kyrkliga byggnader som har anknytning
till begravningsplatsen samt byggnader som betjänar underhåll och användning av
begravningsplatsen, som kyrka, kapell och underhållsbyggnader.
En begravningsplats kan upprätthållas av
a) församlingarna eller de kyrkliga samfälligheterna inom evangelisk-lutherska
kyrkan eller en församling inom ortodoxa kyrkosamfundet, staten, en kommun
eller en samkommun eller
b) ett registrerat religionssamfund eller annan registrerad sammanslutning eller
en stiftelse.
Länsstyrelsen beviljar i punkt b) angivna samfund eller stiftelser tillstånd att anlägga en
begravningsplats. I punkt a) angivna samfund behöver inte tillstånd.
En begravningsplats kan utgöras av
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1. en av begravningsplatsens huvudman ägd fastighet, på vilken denne har
lagfart eller inregistrerad äganderätt eller
2. en fastighet i vilken arrenderätt eller därmed jämförbar nyttjanderätt inskrivits
med främsta företräde och fastighetsägaren gett samtycke till anläggande av
begravningsplatsen.
Arrende- eller nyttjanderätten ska avtalas på viss tid, minst 130 och högst 200 år, och den
ska omfatta hela fastighetens område. Arrende- eller nyttjanderätten kan vara en i 14 kap.
2 § jordabalken åsyftad arrende- eller nyttjanderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet
eller annars kunna inskrivas. På arrenderätten tillämpas vad som bestäms om jordlega i
JLL 5 kap. och ifall överföringar inte förbjudits i avtalet ska de anses tillåtna.
Motiveringarna i RP pekar på att överföringsmöjligheten är tillräcklig i den mening som
avses i JB 14:2 även om rättigheten endast kan överlåtas till någon som har rätt att vara
huvudman för en begravningsplats.
Enligt 9 § 2 mom. begravningslagen får en begravningsplatsfastighet eller ovan nämnda
arrende- eller nyttjanderätt inte vara inteckningsobjekt eller belastas av några andra än i
begravningslagen angivna särskilda rättigheter. Inteckningar får alltså inte fastställas i
objektet och i praktiken får inte heller särskilda rättigheter inskrivas. Om huvudmannen för
begravningsplatsen äger den berörda fastigheten behöver inte en inskrivning av en
särskild rättighet sökas för begravningsplatsen och om huvudmannen besitter området på
grundval av ett avtal om arrende- eller nyttjanderätt belastar en inskrivning av den
särskilda rättigheten inte den berörda anläggningen utan fastigheten "i botten". Det är
fortfarande oklart huruvida det i en fastighet som arrenderats ut för användning som
begravningsplats kan fastställas annan inskrivning än inskrivning av den särskilda rättighet
genom vilken fastigheten utarrenderats för användning som begravningsplats. Att
nyttjanderätten till begravningsplatsen ska inskrivas med främsta företräde är en tillräcklig
garanti för rättens bestånd.
Enligt motiveringarna till RP ska huvudmannen för begravningsplatsen innan beslut om
anläggandet av begravningsplatsen fattas utreda att den avsedda fastigheten inte
belastas av inteckningar eller andra förbjudna inskrivningar. Länsstyrelsen kräver
motsvarande utredning av sökanden innan tillstånd beviljas.
Förutsättningen för att bilda en fastighet av ett område som används som
begravningsplats är att inga andra inteckningar eller inskrivna rättigheter än sådana som
åsyftas i begravningslagen belastar området eller att det befrias från dessa i samband
med att fastigheten bildas.
Anteckning om en i 9 § 2 och 3 mom. avsedd rådighetsbegränsning görs i lagfarts- och
inteckningsregistret vid den berörda fastigheten eller arrende- eller nyttjanderätten när
inskrivningsmyndigheten fått
-

en anmälan från ett punkt a) ovan angivet samfund om beslut att anlägga en
begravningsplats på den fastighet som huvudmannen äger,

-

uppgift om att regionförvaltningsverket beviljat tillstånd till ett samfund eller en
stiftelse som anges i punkt b) att anlägga en begravningsplats eller
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-

en anmälan av förrättningsingenjör om att ett område som används som
begravningsplats bildas till en fastighet.

Förrättningsingenjören gör anmälan när förrättningen vunnit laga kraft. Anmälan om beslut
som ska underställas regionförvaltningsverket görs efter att fastställelsemyndigheten har
avgjort frågan. När regionförvaltningsverkets tillstånd krävs görs anmälan inte enbart efter
anmälan från ett samfund eller en stiftelse som anges i punkt b), utan anteckningen
förutsätter regionförvaltningsverkets anmälan.
Av anteckningen om rådighetsbegränsning ska framgå att inteckningar inte får fastställas
i den fastighet eller arrende- eller nyttjanderätt som belastar fastigheten som används som
begravningsplats och att inskrivning av andra särskilda rättigheter än de som avses i
begravningslagen inte är tillåtna och att huvudmannen för begravningsplatsen inte får
överlåta en fastighet som används som begravningsplats eller en del av den eller t.ex.
arrende- eller nyttjanderätten till någon annan än en sådan som enligt 3, 7 eller 8 §
begravningslagen har rätt att vara huvudman för en begravningsplats. Annan överlåtelse
är ogiltig.
När anmälan avser en begravningsplats som anlagts efter begravningslagens
ikraftträdande förutsätter inskrivning av en anteckning om rådighetsbegränsning att
objektet inte belastas av inteckningar eller förbjudna särskilda rättigheter. Lagens syfte
måste anses förutsätta detta.
Anteckningen om rådighetsbegränsning avförs när en utredning om att
begravningsplatsen lagts ned i enlighet med 15 § begravningslagen tillställts
inskrivningsmyndigheten. Nedläggning förutsätter att en så lång tid har förflutit sedan den
senaste gravsättningen att innan den första anmälan inkommer har de som avfattat detta
redan under lång tid hunnit dra nytta av begravningsplatsens tjänster som kunder.
Enligt 16 § begravningslagen kan regionförvaltningsverket bevilja tillstånd att inrätta en
enskild grav för gravsättning av en namngiven avliden på en plats som lämpar sig för
gravsättning. En anteckning om detta görs inte i lagfarts- och inteckningsregistret utan vid
den berörda fastighetsregisterenheten i fastighetsdatasystemet. Länsstyrelsen anmäler
graven till fastighetsregisterföraren, som för närvarande (t.o.m. 1.6.2005) ska göra
anteckningen i enlighet med det som stadgats. Området för en enskild grav behöver inte
avskiljas som en separat fastighet och en sådan fastighet blir inte föremål för
rådighetsbegränsningar.
Enligt övergångsbestämmelserna ska ett område som används som begravningsplats när
lagen träder i kraft och som inte är en särskild fastighet bildas till en sådan fastighet inom
tre år från lagens ikraftträdande. Vidare stadgas att huvudmannen för en begravningsplats
utan dröjsmål efter att lagen trätt i kraft ska göra en anmälan om en sådan fastighet som
används som begravningsplats när lagen trädde i kraft. Syftet med bestämmelsen är att
en rådighetsbegränsning ska inskrivas för fastigheter som redan används som
begravningsplats och därmed hindra att de intecknas och inskrivs. Anteckning om
rådighetsbegränsning görs både vid sådana fastigheter som redan i sin helhet används
som begravningsplats och sådana som är delvis i annat bruk. I det sistnämnda fallet finns
anledning för fastighetsägaren att snarast möjligt söka styckning av begravningsplatsens
område eftersom inteckningsförbud o.dyl. förbud gäller för hela fastigheten så länge som
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anteckningen inte gjorts i fastighetsregistret. När uppgift om anteckningen inkommer
hänförs anteckningen om rådighetsbegränsning till begravningsplatsfastigheten, som
befriats från servitut vid fastighetsbildningen.
En anteckning om rådighetsbegränsning görs i en fastighet som användes som
begravningsplats när lagen trädde i kraft även om inskrivningar som enligt 9 § 2 mom.
begravningslagen inte är möjliga vid användning som begravningsplats ännu inte har
avförts.

6.17. Anteckningar om fastighetsbildning
6.17.1. Allmänt
En inteckning fastställd i en fastighet belastar alla fastigheter som bildas av den genom
klyvning eller styckning.
Om lagfart på ett outbrutet område sökts innan inteckning söks belastar inteckningen inte
det outbrutna området eller en därav bildad fastighet. Enligt 29 § fastighetsbildningslagen
ska de inteckningar som belastar ett outbrutet område eller den mottagande fastigheten
och från vilka styckningsfastigheten eller den mottagande fastigheten inte har befriats
utvidgas till att gälla den fastighet som bildas. Nedan beskrivs förfarandet för befrielse
närmare. Om styckningsfastigheten helt eller delvis utgörs av ett samfällt område belastar
inteckningar i delägarlägenheterna även styckningsfastigheten. Sådana inteckningar och
särskilda rättigheter löper dock inte automatiskt över till gravationsbeviset, och det kan
vara svårt att utfärda ett gravationsbevis för en sådan fastighet när det finns ett stort antal
delägarlägenheter. Vid fastighetsbildningsförrättningar vore det önskvärt att en fastighet
som ska bildas av ett samfällt område så ofta som möjligt befrias från inteckningar i
delägarlägenheterna. Man bör beakta att dessa anteckningar, som alltså visar att
styckningsfastigheten befriats från inteckningar eller särskilda rättigheter som belastar
delägarlägenheterna, inte ska överföras till arkivering eftersom anteckningen visar att man
inte behöver undersöka fastställda inteckningar eller andra anteckningar innan den
berörda fastighetsförrättningen registreras eller eventuell lagfart söks på det outbrutna
området.
Enligt 29 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen befrias tomten eller ett allmänt område vid
styckningen från ansvar för de inteckningar som belastar de fastigheter som är delägare i
det samfällda området.
Genom lagen om ändring av fastighetsbildningslagen (5.3.1999/322) upphävdes tidigare
bestämmelser om tomtmätning, så bildande av en tomt, med vilken avses en i
fastighetsregistret antecknad tomt bildad enligt bindande tomtindelning, sker likadant som
bildande av en fastighet.
Fastighetsbildningslagen
har
bestämmelser
om
flera
fastighetsförrättningen medför att anteckningar ska göras
inteckningsregistret. Här behandlas endast vissa av de viktigaste.

situationer
i lagfarts-

där
och
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6.17.2. Styckning
Enligt 28 § kan en styckningsfastighet (eller en sådan fastighet som bildas av ett outbrutet
område och mottagarens fastighet) vid styckning befrias från en inteckning som fastställts
i moderfastigheten genom beslut av förrättningsmannen och med panträttsinnehavarens
samtycke eller på grundval av en s.k. skadefrihetsbedömning. Befrielse är också möjlig
när det outbrutna område av vilket styckningsfastigheten bildats inte belastas av panträtt
på grundval av inteckningen, dvs. pantsättningen gäller endast stomfastigheten. Likaså
kan en styckningsfastighet som bildats av ett samfällt område befrias från ansvar för
fastställda inteckningar och en inskriven sytning som belastar delägarfastigheten.
Ingen anteckning om upplösning behöver emellertid göras i registret. Om detta
förfaringssätt har man kommit överens 2016 när förrättningsingenjörerna själva började
vidta åtgärder i lagfarts- och inteckningsregistret.

När en förrättning vunnit laga kraft, frigörs inteckningen från det outbrutna området till den
del som gäller den bildade styckningsfastigheten. Om det outbrutna området överlåtits
från ett samfällt område, avförs anteckningen som inskrivits i det samfällda området; en
registerteknisk upplösning behöver inte göras för inteckningar fastställda i
delägarlägenheterna eftersom de inte utgör "bildningsfastigheter" för ett registertekniskt
samfällt område och inteckningarna syns därmed inte på gravationsbevis för en fastighet
som bildas av det samfällda området. Om en fastighet som bildats av ett outbrutet område
som överlåtits av ett samfällt område inte befrias från inteckningarna i samfällighetens
delägarfastigheter, ska en anteckning om inteckningen göras för styckningsfastigheten.
Ett motsvarande förfarande kan också komma i fråga i samband med vissa andra
fastighetsförrättningar. Se 131 § fastighetsbildningslagen: Överföring och bildande till
lägenhet av andelar i samfällda områden och 134 § fastighetsbildningslagen: Avskiljande
till samfällt område eller fogande till samfällt område.

6.17.3. Registrering av arrenderätt och andra särskilda rättigheter vid
rätt objekt
Om det vid en fastighetsförrättning har konstaterats att en inskriven arrenderätt eller någon
annan särskild rättighet efter förrättningen gäller någon annan fastighet eller registerenhet
än den som inskrivningen gäller, ska en förtydligande anteckning göras i registret. En
typisk situation är att man vid styckning eller klyvning upptäcker att arrendeområdet endast
ligger på en av de bildade fastigheternas område.

6.17.4. Sammanslagning av fastigheter
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En anteckning om ett beslut om sammanslagning av fastigheter ska göras genast utan att
invänta besvärstidens utgång. Om man vid sammanslagningen varit tvungen att reglera
inteckningar eller särskilda rättigheter, ska fastighetsregisterföraren göra anteckningarna
om ändringar i företräde. Av beslutet ska framgå om sammanslagningen grundar sig på 1
punkten (skadefrihetsbedömning) eller 2 punkten (avtal) i 214 § 2 mom.
fastighetsbildningslagen. Inteckningar och särskilda rättigheter som belastar en
sammanslagen fastighet ska vara enhetliga när sammanslagningen sker.
Fastighetsregisterföraren kan även anteckna den genom sammanslagning bildade
fastigheten i registret utan att invänta att besvärstiden har löpt ut på de grunder som
närmare uppräknas i 217 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen, och då behöver ovan
beskrivna "interimsbeslut" om sammanslagning inte antecknas, utan slutliga anteckningar
kan göras genast.
När sammanslagningen antecknats i fastighetsregistret antecknas ett förtydligande av
lagfart för den sammanslagna lägenheten. Dessutom görs behövliga anteckningar för
inteckningar och särskilda rättigheter om de har fått samma företräde efter ändringen eller
om ett avtal över företrädesordningen slutits.
Efter sammanslagningen belastar inteckningar och andra inskrivningar som har fastställts
i de fastigheter som slagits samman enligt 218 § den fastighet som har bildats genom
sammanslagningen (men dock inte ett sådant av fastigheten överlåtet outbrutet område
som ska sammanslås som inte före sammanslagningen belastats av inteckningar eller
inskrivningar i fastigheten). I de fall som avses i 214 § 2 mom. 1 punkten har alla
inteckningar och andra inskrivningar som belastar den fastighet som bildats genom
sammanslagningen samma företrädesrätt, om vilket inskrivningsmyndigheten ska göra en
separat anteckning. I anteckningen konstateras således att de tidigare inteckningarna nu
har samma företräde.
I de fall som avses i 214 § 2 mom. 2 punkten har alla inteckningar och andra inskrivningar
som belastar den fastighet som bildats genom sammanslagningen en avtalsenlig
förmånsrätt, om vilket inskrivningsmyndigheten ska göra vederbörliga anteckningar.

6.17.5. Meddelande om domstolsbeslut till inskrivningsmyndigheten
Om en domstol har ändrat förrättningsmännens eller fastighetsregisterförarens beslut i ett
ärende, ska förrättningsingenjören eller fastighetsregisterföraren göra anteckningarna i
registret.

6.17.6. Stomfastighet
På grund av fastigheternas inbördes pantansvar ska vid styckning konstateras vilken av
de bildade fastigheterna som är stomfastighet (21 § fastighetsbildningslagen).
Fastighetsregisterföraren gör en anteckning om stomfastighet i fastighetsregistret. Denna
omständighet ska också framgå av gravationsbeviset.
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Stomfastigheten syns inte i registret om fastighetsbildningen har skett före år 1997.

6.18. Överföring för arkivering (JB 7:6)
Inskrivningsmyndigheten får på eget initiativ ta bort anteckningar om sådana särskilda
rättigheter och begränsningar som uppenbart upphört att gälla samt om ansökningar som
avslagits eller avvisats och andra anteckningar som uppenbart inte längre är av betydelse.
Inskrivningsmyndigheten ska vid behov ge rättsinnehavaren tillfälle att bli hörd i enlighet
med JB 6:6.
I grundförbättringen av lagfarts- och inteckningsregistret har eftersträvats att avföra
sådana anteckningar ur registret som inte längre behövs. Eftersom sådana anteckningar
ännu kan återstå att avföra förklaras nedan i avsnitt 6.19. - 6.23 i korthet innebörden av
vissa anteckningar.

6.19. Anteckningar om ansvarsfördelning
Innan JB och FNL trädde i kraft behövde inteckningar inte regleras vid olika förrättningar
gällande sammanslagning av lägenheter till skillnad från det som nu sker vid
fastighetsförrättningar enligt 17 kap. fastighetsbildningslagen. Den bildade lägenheten
blev ansvarig för inteckningarna i bildningslägenheterna (eller de outbrutna områden) i
proportion till det område, den andel eller förmån som den erhållit från respektive lägenhet.
En anteckning om detta skulle göras på det registerkort som upprättades över den bildade
lägenheten. Om lägenheten t.ex. bildats genom sammanslagning av två lägenheter skulle
av anteckningen framgå vilken kvotdel av lägenheten som ansvarar för inteckningarna i
respektive sammanslagen lägenhet (14 § F om inteckningsregister, 37/1955).
När intecknade skuldebrev byttes till pantbrev under den tioåriga övergångsperioden för
JB skulle bytet ske i proportion till kvotdelar enligt anteckningarna om
ansvarsfördelningen. Om ingen anteckning om ansvarsfördelningen hade gjorts på sin tid
kan pantbreven felaktigt ha bytts ut för hela den sammanslagna fastigheten.
Eftersom bytet till pantbrev redan slutförts kan anteckningar om ansvarsfördelningen, om
sådana ännu återstår att avföra, överföras till arkivfiler.
En anteckning med stöd av fastighetsbildningslagen om att en lägenhet som bildats av ett
samfällt område befrias från delägarlägenheternas ansvar får däremot inte avföras, se
avsnitt 6.17.1.

6.20. Anteckningar om fastighetsdomares samtycken
Den gamla lagen om skifte inom planläggningsområde förutsatte i vissa fall
fastighetsdomares samtycke till bildande av tomter och allmänna områden. Detta
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föranledde otaliga registeranteckningar om samtycken. Anteckningarna har inskrivits på
många olika sätt. Dessa anteckningar kan tas bort, men man ska samtidigt försäkra sig
om att inga inteckningar eller anteckningar "fortlöper" i strid med fastighetsdomarens
beslut om samtycke för tomter som befriats från inteckningar i bildningsfastigheten.
Borttagning kan således ske när anteckningarna reglerats så att sådana anteckningar som
tomten befriats från inte löper och sådana som tomten enligt fastighetsdomarens
avgörande ska ansvara för löper.

6.21. Reglering av legoområden
Registret kan fortfarande ha anteckningar som grundar sig på lagen om reglering av
legoområden i stad och köping (218/1962) och lagen om inlösen av vissa legoområden i
landskommunerna (361/1958). Vid regleringsförrättningar enligt dessa lagar kan man ha
beslutat om legotagarens rätt att inlösa legoområdet, vilket även kan ha gett upphov till
anteckningar om panträtt till inlösningspris eller på grundval av den förstnämnda lagen
även beslut om överföring av legoområdet eller förlängning av legoförhållandet. Om
betalning av inlösningspriset har i allmänhet regionförvaltningsverket varit skyldig att
anmäla till inskrivningsmyndigheten, så förfrågan kan göras hos regionförvaltningsverket
om anteckningar ännu återstår att avföra. När inlösning skett har man i allmänhet sökt
lagfart på inlösta områden och området har befriats från stomfastighetens ansvar, vilket
medför kontrollåtgärder innan anteckningarna avförs. (40 §, 41 § lagen om reglering av
legoområden, 56, 57, 66, 74 § F, 63 §, 67 § InlL (361/1958).
Anteckningar om beslut gällande förlängning av legoförhållanden ska inte avföras om man
inte på grundval av legoförhållandet sökt inskrivning av en särskild rättighet eller en
gammal beståndsinteckning eller om det inte utretts att legoavtalet upphört i enlighet med
19 § 5 mom. lagen om reglering av legoområden. Man bör även beakta att förmånsrätten
enligt 19 § 2 mom. i lagen har börjat den dag då regleringsförrättningen blev anhängig
eller en tidigare dag för fastställande av beståndsinteckning, vilket även borde ha beaktats
vid inskrivning av en särskild rättighet som eventuellt sökts senare. Dessutom bör man
beakta att anteckningarna kan finnas vid moderfastigheten om ett meddelande om vilket
objekt inteckningen gäller inte lämnats på sin t

6.22. Begränsningar enligt lagen om förbättring av
zigenarbefolkningens bostadsförhållanden
Begräsningar gällande ägarbostäder som grundar sig på lagen om förbättring av
zigenarbefolkningens bostadsförhållanden (713/1975) har upphävts (1201/1993), så
anteckningar enligt den lagen kan avföras eftersom anteckningarna endast gällde
ägarbostäder.
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6.23. Begränsningar enligt markanvändningslagen
Anteckningar om begränsningar som gjorts med stöd av jorddispositionslagen
(16.8.1958/353) och den föregående jordanskaffningslagen ska avföras på grundval av
94 § lagen om gårdsbruksenheter (18.2.1977/188).
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7. BESTÄMMELSER OM IKRAFTTRÄDANDE

7.1. Bestämmelser om jordabalkens ikraftträdande
7.1.1. Nya JB:s ikraftträdande
Jordabalken trädde i kraft 1.1.1997. Bestämmelser om ikraftträdandet finns i lagen om
införande av jordabalken (541/1995). Lagen innehåller olika övergångsperioder, av vilka
de längsta på tio år redan löpt ut. I anvisningarna som föregick denna handbok, Mali Laitinen - Mähönen: Lainhuudatus, erityisen oikeuden kirjaaminen ja kiinnitys, 2002, finns
en detaljerad genomgång av övergångsbestämmelserna. Eftersom övergångsperioderna
passerat finns inte längre anledning att gå igenom övergångsbestämmelserna annat än i
vissa delar.

7.1.2. Överlåtelser enligt gamla lagen
Enligt 4 § lagen om införande av jordabalken tillämpas de tidigare stadgandena på sådana
överlåtelser av fastigheter eller nyttjanderätter som har skett innan nya jordabalken trädde
i kraft. Detta gäller såväl köp, byte och gåva av fastigheter och nyttjanderätter som andra
överlåtelsebaserade rättigheter och skyldigheter för säljare och köpare samt formkrav på
köp och frågor om tredjepartskydd i anslutning till överlåtelser. Därmed kan bland annat
ett eventuellt samtycke av den nya ägaren av en stomfastighet till en inskrivningsansökan
från en som på sin tid försummat inskrivning behöva undersökas utifrån de gamla
bestämmelserna.
Enligt 6 § lagen om införande av jordabalken är sådana ägare av outbrutna områden och
innehavare av nyttjanderätt som enligt nya jordabalken är skyldiga att ansöka om
inskrivning av sina rättigheter också skyldiga att ansöka om inskrivning av rättigheter som
de har fått innan nya jordabalken trätt i kraft. Ägare av outbrutna områden hade under den
gamla lagen inte ens möjlighet att söka lagfart på sitt förvärv, men kunde dock söka
inteckning i det outbrutna området som säkerhet för avskiljningsrätten. Försummelsen att
söka inskrivning har förstås inte lett till att rätten att verka talan gått förlorad, utan
inskrivning eller lagfart eller särskild rättighet kan fortfarande sökas. Eventuella obetalda
överlåtelseskatter har preskriberats.

7.1.3. Inskrivning av bestånd för ett outbrutet områdes
avskiljningsrätt och beståndsinteckning
Enligt 6 § 3 mom. lagen om införande av jordabalken motsvarar en sådan gällande
inteckning som har fastställts innan nya jordabalken träder i kraft och som gäller den till
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ett outbrutet område anslutna avskiljningsrättens eller en särskild rättighets bestånd
(beståndsinteckning), en sådan inskrivning som avses i nya jordabalken. Av
bestämmelsen följer att en inteckning fastställd som säkerhet för ett outbrutet områdes
avskiljningsrätts bestånd motsvarar lagfart på outbrutet område. På sin tid gavs
anvisningar om att på tjänstens vägnar göra en anteckning om förtydligande av lagfart och
meddela detta till lantmäteribyrån. På grund av fastigheternas inbördes ansvarsordning är
det på sin plats att förtydligandet av lagfart utvisar dagen då beståndsinteckning i
avskiljningsrätten söktes. Den som förvärvat det outbrutna området av innehavaren av
inteckningen i avskiljningsrätten har skyldighet att söka lagfart på sitt förvärv. I dessa fall
har samtycke av stomfastighetens nya ägare inte behövts för inskrivning.

7.1.4. Samtycke av stomfastighetens nya ägare
Om en köpare av ett outbrutet område under den gamla lagen inte sökt inteckning i en
avskiljningsrätt som hade varit i kraft när nya JB trädde i kraft eller om en innehavare av
en särskild rättighet sökt inskrivning under den gamla lagen och lagfart eller inskrivning
söks nu och stomfastigheten fått en ny ägare måste man undersöka vilken lag som ska
tillämpas på behovet av samtycke från stomfastighetens nuvarande ägare. Ärendet kan
påverkas av om förvärvet av stomfastigheten skedde under den gamla eller nya lagen och
om förvärvet av det outbrutna området skedde under eller efter lagen om skifte 604/1951.
Enligt 183 § lagen om skifte förelåg avskiljningsrätt om den nya ägaren godkänt
överlåtelsen och fått stomlägenheten i sin ägo med kännedom om överlåtelsen eller var
arvinge till en sådan ägare, se även Hyvönen: Määräalan luovutuksensaajan
oikeusasemasta, 1970, s. 302 f.
Tagande av ett legoområde i besittning har på grundval av 12 § jordlegolagen 1966 och
även tidigare lagar givit legomannen skydd mot fastighetens nya ägare, se Wirilander:
Maanvuokraoikeus, 1981, s. 216 och Kartio: Esineoikeuden perusteet, 2001, s. 168.
Angående särskilda rättigheter, se även Kartio: Ovan nämnda verk, s. 138 och Wirilander:
Käyttöoikeudesta kiinteistöön, 1980, s. 196–209 och angående sytning s. 297–300, samt
Niemi: Maakaaren järjestelmät II, 2004, s. 297. Skyddet för en oinskriven särskild rättighet
var tidigare i vissa delar sämre än enligt nuvarande JB när medvetenhet i sig inte var grund
för bindning. Vad gäller arvsrättsliga förvärv har den rådande principen emellertid alltid
varit att arvingen inte ska få en bättre ställning än arvlåtaren. Dessutom angående den
viktigaste gruppen av särskilda rättigheter, jordlegorätter, har legotagaren alltid fått skydd
fr.o.m. då denne fått legoområdet i sin besittning. Bundenhet förutsatte annars
överlåtelsemottagarens
godkännande,
villkor
gällande
rättens
bestånd
i
överlåtelsehandlingen eller beståndsinteckning.

7.1.5. Urminnes hävd
Enligt 18 § lagen om införande av jordabalken gäller en sådan rätt att åberopa urminnes
hävd som har erhållits före nya jordabalkens ikraftträdande också efter lagens
ikraftträdande. Med urminnes hävd avses enligt jordabalken från år 1734 att någon besuttit
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fast egendom så länge att det inte kan utredas hur dennes fångesmän fått den. På
grundval av urminnes hävd kan man ha fått äganderätt till en fastighet eller en del därav
eller någon annan rätt till fast egendom. Sådana rätter kan numera komma i fråga främst
i Norra Finland med avseende på t.ex. fiskerätt.

7.1.6. Jord av krononatur, fast besittningsrätt
18a § lagen om införande av jordabalken har en bestämmelse om sökning av lagfart på
jord som tidigare klassificerats vara av krononatur. Ägare av sådan jord var skyldig att
söka lagfart på fastigheten inom två år efter att jordabalken trädde i kraft. Som utredning
räckte, och om sökande av lagfart försummats, räcker fortfarande att sökanden antecknats
som lägenhetens ägare i fastighetsregistret eller att ingen fast besittningsrätt belastar
jorden eller att det inte finns skäl att anta att någon har bättre rätt till fastigheten.
Dessutom stadgas i 18a § lagen om införande av jordabalken att om rätten till en ofri tomt
inskrivits såsom beståndsinteckning, motsvarar den lagfart enligt nya jordabalken. En fast
besittningsrätt ska inskrivas så som en inskrivningsbar nyttjanderätt och kan intecknas
även om besittningsrättens giltighetstid är obestämd. Rättens slutdatum kan då inte
antecknas. Ägaren av en ofri tomt har på sin tid fått den av stadens förläning med
bestående rätt och på den tiden kunde den inte överlåtas med äganderätt. Fast
besittningsrätt har i allmänhet upplåtits för en industrianläggning eller hamn genom avtal
om att företagaren får bygga den berörda anläggningen på stadens jord och hålla den så
länge som verksamheten bedrivs, se RP 214/1997 rd s. 5, Zitting-Rautiala: Esineoikeuden
oppikirja, 1982, s. 21 och Wrede-Caselius: Esineoikeuden pääpiirteet, 1945, s. 324.

7.1.7. Inteckningar
9–13 § lagen om införande av jordabalken har bestämmelser om byte av intecknade
skuldebrev till pantbrev inom tio år från den nya JB:s ikraftträdande. Om byte inte sökts
har inteckningen förfallit. Lagstadgade panträtter som uppkommit innan nya JB trädde i
kraft och som inte inskrivits skulle anmälas inom tre år vid äventyr att den lagstadgade
panträtten annars skulle förfalla. Skogsinteckningar skulle förfalla inom tre år från
ikraftträdandet om de dessförinnan inte bytts till pantbrev. Fordringsbevis gällande
hyresfordran eller annan fordran som utvisar kapitalets maximibelopp skulle också bytas
till pantbrev. Sådana inteckningar kan inte längre fastställas.

7.1.8. Tillstånd av myndigheter eller samtycke av annan
Om det enligt något lagrum för inteckning av en fastighet behövs tillstånd eller samtycke
av någon annan än ägaren, en sammanslutnings behöriga organ, en domstol eller annan
myndighet är samtycket eller tillståndet efter nya JB:s ikraftträdande enligt 19 § lagen om
införande av jordabalken i stället en förutsättning för upplåtelse av panträtt i fastigheten, i
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en kvotdel eller ett outbrutet område av den eller i nyttjanderätt till den. Skyldigheten att
kontrollera detta har således överförts från inskrivningsmyndigheten till borgenären.
Enligt den nämnda bestämmelsen, om det samtycke som enligt något lagrum behövs för
överlåtelse av en fastighet ska bevittnas av två ojäviga vittnen, räcker det efter att nya JB
trätt i kraft att samtycket bestyrks av ett köpvittne. Vad gäller formen för ett i ÄL 66 § åsyftat
samtycke av maken, se avsnitt 2.24.5 och 4.15.2.

