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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 5 och 9 §§ lagen om lantmäteriavgift 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att stadgandet 
om tidpunkten för uppbörden av lantmäteriav
giften i lagen om lantmäteriavgift ändras. I dag 
uppbärs lantmäteriavgiften sedan förrättningen 
har antecknats i jord- eller fastighetsregistret. 
Avsikten med denna proposition är att tidiga
relägga tidpunkten för uppbörden så att lant-

mäteriavgiften uppbärs genast efter att besvärs
tiden för förrättningen gått till ända, eller i det 
fall att besvär anförts över förrättningen genast 
när besvären blivit avgjorda och avgörandet 
vunnit laga kraft. Lagen avses träda i kraft så 
snart den har antagits och blivit stadfäst. 

MOTIVERING 

l. Nuläget och de föreslagna änd
ringarna 

Lantmäteriavgiften utgör en ersättning till 
staten för lönekostnaderna för de personer vid 
lantmäteribyrån som deltar i en lantmäteriför
rättning eller ett lantmäteriuppdrag samt för 
vissa andra kostnader som förrättningen eller 
uppdraget medför. Enligt 9 § (1265/89) lagen 
om lantmäteriavgift uppbärs lantmäteriavgiften 
i dag sedan förrättningen har antecknats i jord
eller fastighetsregistret eller, om förrättningen 
inte föranleder anteckning i nämnda register, 
sedan den har vunnit laga kraft. 

Lantmäteribyrån sörjer för utförandet av en 
lantmäteriförrättning. När förrättningen är 
slutförd och besvärstiden har gått till ända 
samt förrättningen är fårdig att skickas till 
kartverks- och dataservicebyrån för granskning 
och anteckning i registret har alla de kostnader 
som läggs till grund för lantmäteriavgiften 
bildats. Om besvär anförts över den slutförda 
förrättningen är alla de kostnader som bestäm
mer storleken på lantmäteriavgiften klara efter 
det att besvären blivit avgjorda och avgörandet 
vunnit laga kraft och eventuella ändringar 
gjorts i förrättningen till följd av avgörandet. 
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Enligt 8 § lagen om lantmäteriavgift bestäm
mer lantmäteriförrättningens förrättningsingen
jör lantmäteriavgiften. Räkningen över lantmä
teriavgiften sätts upp i lantmäteribyrån. I prak
tiken skrivs räkningen vid samma tid som de 
slutliga åtgärderna i förrättningen äger rum 
och sänds till kartverks- och dataservicebyrån 
samtidigt som förrättningen. Enligt 8 § förord
ningen om lantmäteriavgift uppbärs avgiften av 
kartverks- och dataservicebyrån. För övrigt har 
denna byrå ingenting att göra med räkningen 
över lantmäteriavgiften. 

År 1990 tog det i medeltal drygt tre månader 
från det att förrättningen hade sänts från 
lantmäteribyrån för registrering till dess att den 
antecknades i jord- eller fastighetsregistret. 
Uppbörden av lantmäteriavgiften drar således 
onödigt ut på tiden genom att den är kopplad 
till antecknaodet av förrättningen i registret. 
För att uppbörden av lantmäteriavgifterna 
skall påskyndas föreslås därför en ändring av 
9 § så att lantmäteriavgiften uppbärs då be
svärstiden för förrättningen har löpt ut i det 
fall att inga besvär anförts över förrättningen. 
Om besvär har anförts över förrättningen skall 
enligt förslaget lantmäteriavgiften uppbäras ef
ter det att besvären blivit avgjorda och avgö-
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randet vunnit laga kraft. Det föreslagna för
farandet gör det möjligt att skicka räkningen 
över lantmäteriavgiften för betalning samtidigt 
som förrättningen sänds för anteckning i re
gistret. Detta förfarande sparar även arbetstid 
då den del av personalen vid kartverks- och 
dataservicebyrån som sköter uppbörden av 
avgiften inte längre behöver kontrollera när 
förrättningen blir antecknad i registret. Om 
uppbörden sker tidigare än vad i dag är fallet 
förbättras möjligheterna att kontrollera hur 
intäkterna flyter in hos lantmäteribyråerna. 

Dessutom föreslås en ändring av teknisk 
natur i 5 § l mom. genom vilken hänvisningen 
till 12 § slopas eftersom den på grund av 
lagändringen av den 22 december 1989 
(1265/89) blivit felaktig. 

2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Staten vinner uppskattningsvis 0,5 milj. mk 
per år, dels i form av räntor, dels på grund av 
minskade arbetskostnader i kartverks- och da
taservicebyråerna, om tidpunkten för uppbör
den av lantmäteriavgiften tidigareläggs. 

3. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart den har 
antagits och blivit stadfäst. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om ändring av 5 och 9 §§ lagen om lantmäteriavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 5 § l mom. och 9 § lagen den 2 maj 1972 om lantmäteriavgift (320/72), 
av dessa lagrum 9 § sådan den lyder i lag av den 22 december 1989 (1265/89), som följer: 

5 § 
En lägenhet som påförts lantmäteriavgift 

utgör från den dag då förrättningen vunnit laga 
kraft pant för lantmäteriavgiften och för ränt
an på den. Avgiften och räntan får, oberoende 
av hur länge de har varit obetalda, tas ut ur 
lägenheten med samma förmånsrätt som gäller 
för offentligrättsliga prestationer som avser en 
fastighet. 

9 § 
Lantmäteriavgiften uppbärs efter att besvärs-

Helsingfors den 13 december 1991 

tiden har löpt ut, om besvär inte har anförts 
över förrättningen. Om besvär har anförts över 
förrättningen uppbärs lantmäteriavgiften sedan 
beslutet med anledning av besvären har vunnit 
laga kraft. 

Denna lag träder i kraft den l 
19 . 

Lagen tillämpas på lantmäteriförrättningar 
och lantmäteriuppdrag som slutförs efter 
ikraftträdandet. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Jord- och skogsbruksminister Martti Pura 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av 5 och 9 §§ lagen om lantmäteriavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 5 § l mom. och 9 § lagen den 2 maj 1972 om lantmäteriavgift (320/72), 
av dessa lagrum 9 § sådan den lyder i lag av den 22 december 1989 (1265(89), som följer: 

Gällande lydelse 

5 § 
Lägenhet som påförts lantmäteriavgift utgör 

från den dag, då förrättningen vunnit laga 
kraft, pant för lantmäteriavgiften och för ne
dan i 12 § avsedd ränta, och avgiften jämte 
ränta får, oberoende av hur länge de varit 
obetalda, uttagas ur lägenheten med samma 
förmånsrätt som angående för fastighet utgåen
de offentligrättsliga utskylder är stadgat. 

9 § 
Lantmäteriavgiften uppbärs sedan förrätt

ningen har antecknats i jord- eller fastighetsre
gistret eller, om förrättningen inte föranleder 
anteckning i jord- eller fastighetsregistret, se
dan den har vunnit laga kraft. 

Föreslagen lydelse 

5 § 
En lägenhet som påförts lantmäteriavgift 

utgör från den dag då förrättningen vunnit laga 
kraft pant för lantmäteriavgiften ochför räntan 
på den. Avgiften och räntan får, oberoende av 
hur länge de han varit obetalda, tas ut ur 
lägenheten med samma förmånsrätt som gäller 
för offentligrättsliga prestationer som avser en 
fastighet. 

9 § 
Lantmäteriavgiften uppbärs efter att besvärs

tiden har löpt ut, om besvär inte har anförts över 
förrättningen. Om besvär har anförts över för
rättningen uppbärs lantmäteriavgiften sedan be
slutet med anledning av besvären har vunnit laga 
kraft. 

Denna lag träder i kraft den l 
19 . 

Lagen tillämpas på lantmäteriförrättningar 
och lantmäteriuppdrag som slutförs efter ikraft
trädandet. 


