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Lag
om ändring av 6 och 8 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informa-

tionstjänster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster

(453/2002) 6 och 8 §, sådana de lyder, 6 § delvis ändrad i lagarna 902/2013 och 376/2016
samt 8 § delvis ändrad i lag 902/2013, som följer:

6 §

Utlämnande av uppgifter som informationstjänst och begränsning av behandling

Lantmäteriverket ska ge möjlighet för var och en att vid Lantmäteriverket avgiftsfritt få
läsa de uppgifter som finns i fastighetsdatasystemet och att göra anteckningar om dem.
Mot avgift lämnas uppgifter ut i form av utdrag, intyg, bevis och andra utskrifter samt med
hjälp av teknisk anslutning. Om inte särskilda skäl föranleder något annat, kan en kopia
av uppgifterna ges i elektronisk form mot avgift.

Utdrag, intyg, bevis och andra utskrifter samt i 1 mom. avsedda kopior kan ges av kom-
muner, Lantmäteriverket och magistrater samt med stöd av beslut som Lantmäteriverket
meddelat även av andra myndigheter som har en teknisk anslutning till fastighetsdatasys-
temet.

På en sådan myndighets vägnar som avses i 4 § får Lantmäteriverket med hjälp av tek-
nisk anslutning lämna ut uppgifter ur fastighetsdatasystemet till justitieförvaltningsmyn-
digheter, regionförvaltningsverk, närings-, trafik- och miljöcentraler, kommuner, Skatte-
förvaltningen, förundersökningsmyndigheter, myndigheter som sköter fastighetsbild-
ningsuppgifter, myndigheter inom folkbokföringsförvaltningen och köpvittnen. Lantmä-
teriverket får dessutom på ansökan bevilja tillstånd att få och förmedla uppgifter med hjälp
av teknisk anslutning. Uppgifter får lämnas ut och förmedlas till den som behöver uppgif-
ter för samhällsplanering, fastighetsförmedling, fastighetsvärdering eller beviljande av
och tillsyn över kredit eller för något annat jämförbart ändamål som har samband med
fastigheter. I användningstillståndet kan det tas in villkor om grunden för sökning av upp-
gifter samt om annan användning av systemet och övervakning av detta. Tillstånd behövs
dock inte för erhållande och förmedling av uppgifter om fastighetsbeteckning och fastig-
hetsindelning med hjälp av teknisk anslutning.

Bestämmelser om överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella or-
ganisationer finns i kapitel V i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning).

Artikel 18.1 i den förordning som nämns i 4 mom. tillämpas inte på fastighetsdatasys-
temet.
RP 26/2018
JsUB 8/2018
RSv 115/2018
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8 §

Skadeståndsansvar

Den som orsakats skada på grund av ett fel eller en brist i uppgifter som lämnats ut ur
fastighetsdatasystemet har rätt att få ersättning av den som lämnat ut uppgiften i enlighet
med vad som bestäms i denna paragraf.

Då uppgifter lämnas ut ur fastighetsdatasystemet och någon orsakas skada ska den som
lämnat ut uppgiften ansvara för

1) en skada som orsakas av ett fel eller en brist i en uppgift enligt fastighetsregisterla-
gen, i enlighet med vad som bestäms i 11 § i fastighetsregisterlagen,

2) en skada som orsakas av ett fel eller en brist i en uppgift enligt lagfarts- och inteck-
ningsregistret, i enlighet med vad som bestäms i 7 kap. 4 § i jordabalken (540/1995), samt

3) en skada som orsakas av ett fel eller en brist i en uppgift enligt någon annan lag eller
förordning, i enlighet med vad som bestäms i skadeståndslagen (412/1974), om inte något
annat bestäms särskilt i fråga om någon uppgift.

Den som lämnat ut en uppgift ska höra den som producerat uppgiften före avgörandet
av ett ärende som gäller en ersättning enligt 2 mom.

Om ett fel eller en brist i en uppgift som lämnats ut ur fastighetsdatasystemet har orsa-
kats av ett fel eller en brist i en uppgift som överförts till fastighetsdatasystemet eller av
försummelse av skyldigheten enligt 4 §, är det offentliga samfundet i fråga skyldigt att er-
sätta den som lämnat ut uppgiften för det skadestånd som denne betalt.

Om felaktigheten hos en uppgift i fastighetsdatasystemet orsakas av verksamhet enligt
5 § 1 mom. inom Lantmäteriverket, som svarar för fastighetsdatasystemets förvaltning,
ansvarar Lantmäteriverket i enlighet med 2 mom. i denna paragraf för sådan skada som
felet orsakat den som lämnat ut uppgiften.

Bestämmelser om ersättande av en skada som orsakats av överträdelse av Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseen-
de på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) finns dock i den förord-
ningen.

————
Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

Helsingfors den 18 januari 2019
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