Ändringar i FDSfast-registerföringen i februari 2020
Dessa ändringar tas i bruk 11.2.2020.
Obs! Uppgifterna i detta ändringsmeddelande motsvarar situationen vid ibruktagandet !
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Historiska uppgifter om väglaget

Den nya Smallworld-applikationsmiljön
Smallworld-applikationsmiljön
I den nya applikationsmiljön öppnas alla utskrifter och blanketter i webbläsaren Internet
Explorer. För att kopiera innehållet i fälten i fönstren används tangentkombinationerna
CTRL + C (kopiera) och CTRL + V (klistra in).
Det finns några egenskaper i miljön, bl.a. fönstrens menyer kan bli flytande överst och
fönstren öppnas bakom de öppna fönstren.
Anvisningar för Citrix-miljön i FDSfast-registerföringsapplikationen finns på
Lantmäteriverkets webbplats:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2019/04/KTJkii-rekisterinpito-jaKunta-tiedostosiirto.pdf

Basverktyg
Lagakraftvunnet råmärke
Råmärket får ett förrättningsnummer när förrättningen registreras. I en förrättning som är
öppen har ett råmärke som lagts till ännu inget förrättningsnummer. Råmärken klassificeras
fr.o.m. 2/2020 i tre klasser:
•

•
•

"Lagakraftvunnet vid fastighetsförrättning": råmärket har byggts eller uppgåtts vid en
förrättning efter 11.2.2020, RSK-tal ≤ 0,30 m, källmaterial "Fastighetsförrättning
(2020 ->)" och råmärket har ett förrättningsnummer.
"Uppmätt": RSK-tal ≤ 0,50 m, källmaterial "Fastighetsförrättning", råmärket har ett
förrättningsnummer.
Övriga råmärken; terrängmätning, berör inte förrättningen.

Klassificeringen visas i rubriken i fönstret "Råmärke". Texten skrivs ut automatiskt enligt
råmärkets källmaterialkod, RSK-tal och förrättningsuppgift. Det är möjligt att ändra ett
lagakraftvunnet råmärkes läge och övriga uppgifter endast vid en fastighetsförrättning.
"Kontrollera registreringsdugligheten..." ger ett felmeddelande, om RSK-talet för ett råmärke
som byggts vid förrättningen är ≤ 0,3 m och "Fastighetsförrättning (2020 ->)" inte valts som
källmaterial.

Ersättande av lagakraftvunnet råmärke med nytt råmärke
Det går inte att lägga till eller ändra lagakraftvunna råmärken i kortvariga händelser.

Sökvillkor för råmärken
Följande nya sökvillkor har lagts till i sökvillkoren för råmärken.
•

Endast punkter som finns i lager. Söker endast punkter som finns i lager.
Tilläggssökvillkoret syns bara om punkter som finns i lager valts med i sökfönstret.

Gamla orto(flyg)bilder tas i bruk
I oktober 2019 togs gamla orto(flyg)bilder åter i bruk i produktionen. Bilderna kan hämtas via
"Ortobilder" på mellanbladet "Synlighet". Valet "Metadata" skriver ut på kartan
fotograferingsåret och höjdmodellen för vald ortobild, "Bladindelning" hämtar indexkartan till
huvudkartfönstret
Bilderna har sorterats i katalogen enligt fotograferingsår i stigande ordning. Om årtalet
saknas, finns det ingen ortobild från det året. Om infraröda ortobilder tagits i området,
öppnas de i katalogen genom att välja årtal under rubriken "Infraröd ortobild".
Via vyn öppnas även beställningsortobilder och infraröda beställningsortobilder samt
naturkatastrofsortobilder över Åland.

Fönstrets "Nyttjanderättsenheter" nya utformning
Med utformningen " Beteckning, namn, väglag, datum för ikraftträdande och längd" skrivs ut
väglagets beteckning och namn. väglaget och väglagets kontaktpersons namn och adress,
datum för ikraftträdande och vägens längd.

Utskrift
Gravationsbevis över flera valda fastigheter
I fönstret "Enhetslista" är det möjligt att skriva ut ett utdrag eller gravationsbevis över alla i
fönstret valda fastigheter med en funktion.
Enheter hämtas och väljs från enhetslistan. I fönstret "Utdrag > Utdrag över enheter" väljs
utdragsmall och utdragen skrivs ut för förhandsgranskning.

Utdrag över samfällt område
Båda kontaktpersonerna skrivs ut på utdraget, om båda kontaktpersonerna har lagrats.

Registerutdrag över enskild väg
Väglagets kontaktperson och väglagets stadgar skrivs ut på utdraget, om de har lagrats på
nyttjanderättsenheten.
•

1074 Väglagets stadgar

Utdrag över samfälld skog
Ingen kontaktperson skrivs ut på utdraget.

Ändringar i kodlistan
Två nya förrättningsslag togs i bruk 1.1.2020
•
•

1623 Sammanslagning av samfällda områden (tidigare 1621 Bildande av samfällt område,
förrättningsslaget förblir i kraft)
1601 Sammanslagning av samfällda skogar

Följande förrättningsslag upphävdes 1.1.2020
•
•
•
•

1410 Skifte av vattenområde -> verkställs med förrättningsslag 1430 Skifte av samfällt
område
1040 Samklyvning -> verkställs med förrättningsslag 1030 Klyvning
1470 Tvångsägobyte -> verkställs med förrättningsslag 1480 Ägobyte
1554 Bildande av andel i samfällda till lägenhet - > verkställs med förrättningsslag 1552
Överföring av andel i samfällt område

1.1.2020 Följande namn på förrättningsslag ändrades enligt Lag om enskilda vägar
(560/2018)
•
•
•

1080 Enskild vägförrättning -> 1080 Förrättning av enskild väg
1170 Lokal vägförrättning -> 1170 Lokal förrättning av enskild väg
1171 Lokal vägförrättning (budg.) ->1171 Lokal förrättning av enskild väg (budg.)

Det svenskspråkiga namnet enskild vägförrättning byts ut så att det följer lagen
•

1080 Förrättning av enskild väg

Fr.o.m. 02/2020 tillsatta råmärkens källmaterialkoder
•
•

60 Fastighetsförrättning (2020 ->)
61 Punktförråd för fastighetsförrättning (2020 ->)

Följande kodvärde har ändrats:
•

31 Punktförråd för lantmäteriförrättning -> 31 Punktförråd för fastighetsförrättning

Fr.o.m. 02/2020 tillsatt källmaterialkod för fastighetsrå
•

60 Fastighetsförrättning (2020 ->)

Historiska uppgifter om väglaget
Ett väglag som tagits bort från en registrerad nyttjanderättsenhet lagras som en historisk
uppgift. Ett väglag som tagits bort syns i registervyn när man väljer omfattande uppgifter
("Vy > Uppgifternas utformning > Omfattande"). För en nyttjanderättsenhet läggs till åtgärden
"Avlägsnande av förvaltningsorgan från nyttjanderättsenhet".

