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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
ändring av lagen om stöd för nyskiften 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
stöd för nyskiften ändras på grund av Finlands 
anslutning till Europeiska unionen (EU) så att 
det blir möjligt att få delfinansiering av Euro
peiska unionens medel för en del av de kost
nader som nu lämnas åt de enskilda delägarna 
att betala. 

Propositionen har samband med regeringens 
proposition om godkännande av vissa bestäm
melser i fördraget om Finlands anslutning till 

Europeiska unionen samt med regeringens pro
position med förslag till lag om strukturpoli
tiska åtgärder inom jord- och skogsbruket samt 
till lagar om ändring av landsbygdsnäringslag
en och vissa andra lagar. 

Lagen avses träda i kraft samtidigt som 
fördraget om Finlands anslutning till Europeis
ka unionen. Tidpunkten för lagens ikraftträ
dande skall bestämmas genom förordning. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläget och de föreslagna 
ändringarna 

Enligt 2 § l mom. i gällande lag om stöd för 
nyskiften (24/81) skall kostnaderna för sådan 
utflyttning av lägenhet som har beslutats vid 
nyskifte samt för byggande av väg och utfö
rande av torrläggningsarbete betalas av statens 
medel. Enligt Europeiska gemenskapernas råds 
förordning nr 2085/93 (artikel 5) är det möjligt 
att med medel från Europeiska utvecklings
och garantifonden för jordbruket stöda bl.a. 
nyskiftesprojekt för att främja landsbygds- och 
miljöpolitiska syften. Därför föreslås att 2 § l 
mom. lagen om stöd för nyskiften kompletteras 
så att även Europeiska unionen kan delta i 
finansieringen av de kostnader som avses i 
momentet. 

Enligt 3 § 2 mom. i gällande lag om stöd för 
nyskiften kan då en förrättning är viktig med 
tanke på allmän fördel och då förrättningsdel
ägarnas allmänna ekonomiska ställning det 
påkallar, av de i 2 § l mom. avsedda kostnad
erna för sådan utflyttning av lägenhet som har 
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beslutats vid nyskifte samt för byggande av väg 
och utförande av torrläggningsarbete högst 
50 % kvarstå som slutlig utgift för staten. I 3 § 
3 mom. stadgas att då en i 2 mom. avsedd 
förrättning utförs på ett i lagen om främjande 
av den regionala utvecklingen (451/75) avsett 
utvecklingsområde eller på ett stödområde som 
inte hör till det, kan såsom slutlig utgift för 
staten kvarstå högst 85 % av de kostnader som 
föranleds av utförandet av de viktigaste torr
läggningsarbetena och av anlåggandet av de 
vägar som behövs för skapande av en ända
målsenlig utläggning av ägorna. 

Inom de regioner, som har godkänts som 
objekt för mål 6 enligt artiklarna l och 4 i 
protokoll nr 6 till det fördrag som den 24 juni 
1994 undertecknades om Finlands anslutning 
till Europeiska unionen, kan finansieringen 
från Europeiska unionen utgöra högst 75 %av 
totalkostnaderna för ett utvecklingsprojekt och 
minst 50 % av de offentliga kostnaderna för 
projektet. Inom regioner som omfattas av mål 
5 b kan Europeiska unionens stöd vara högst 
50 % av totalkostnaderna och minst 25 % av de 
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offentliga kostnaderna. Därför föreslås att 3 § 2 
mom. lagen om stöd för nyskiften ändras så att 
såsom slutlig utgift för staten kan kvarstå högst 
75 % av de i 2 § l mom. avsedda kostnaderna 
för nyskifte, i enlighet med vad som stadgas 
närmare genom förordning. Det föreslås att 3 § 
3 mom. upphävs. Med stöd av det nämnda 3 
mom. som enligt förslaget skall upphävas har 
numera såsom slutlig utgift för staten i prak
tiken kvarstått högst 75 %. Avsikten är att 
genom förordning stadga om den andel som 
skall kvarstå som slutlig utgift för staten i fråga 
om dels sådana nyskiften vilkas utförande 
stöds med medel från Europeiska unionen, dels 
sådana nyskiften som stöds uteslutande med 
nationella medel. 

Enligt 4 § i gällande lag om stöd för nyskif
ten kan den lantmäteriavgift som ankommer på 
delägarna sänkas med högst 50 % vid nyskiften 
som avses i 3 § 2 mom., och i sådana fall som 
avses i 3 § 3 · mom. kan lantmäteriavgiften 
sänkas ytterligare eller kan man helt avstå från 
att uppbära den. På grund av de ändringar som 
föreslagits i 3 § föreslås att 4 § ändras så att det 
blir möjligt att delvis eller helt avstå från att 
uppbära lantmäteriavgift vid sådana nyskiften 
som avses i det föreslagna 3 § 2 mom. 

Enligt 6 § l mom. i gällande lag om stöd för 
nyskiften beslutar jord- och skogsbruksminis
teriet om storleken av den del av kostnaderna 
som i enlighet med 3 § 2 och 3 mom. kvarstår 
såsom slutlig utgift för staten samt om sänk
ande av eller avstående från att uppbära i 4 § 
avsedd lantmäteriavgift Beslutet kan fattas 
redan innan frågan om verkställande av skifte 
har avgjorts slutligt. På grund av de ändringar 
som enligt förslaget företas i 3 och 4 §§ föreslås 
vissa ändringar av teknisk natur i 6 § l mom. 
På grund av en tidigare genomförd omorgani
sering av lantmäteriverket föreslås en ändring i 
6§ 2 mom. 

2. Propositionens organisatoriska 
och ekonomiska verkningar 

Syftet med propositionen är att säkerställa 
att delfmansiering kan fås från Europeiska 
unionen för nyskiftesprojekt. Propositionen har 
inga direkta organisatoriska eller ekonomiska 
verkningar. stadganden om förutsättningarna 
för stöd från Europeiska unionen skall ingå i 
den lag om strukturpolitiska åtgärder inom 
jord- och skogsbruket som föreslås i regering
ens proposition med förslag till lag om struk
turpolitiska åtgärder inom jord- och skogs
bruket samt till lagar om ändring av lands
bygdsnäringslagen och vissa andra lagar. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid jord- och skogsbruksministeriet Ut
låtande om propositionen har begärts av lant
mäteriverket. 

4. Ikraftträdande 

Lagen avses träda i kraft samtidigt som 
fördraget om Finlands anslutning till Europeis
ka unionen. Det föreslås att tidpunkten för 
lagens ikraftträdande skall bestämmas genom 
förordning. 

Enligt förslaget skall lagen tillämpas på de 
ansökningar och anhängiga ärenden som inte 
avgjorts genom lagakraftvunnet beslut före 
lagens ikraftträdande. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om ändring av lagen om stöd för nyskiften 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 16 januari 1981 om stöd för nyskiften (24/81) 3 § 3 mom. samt 
ändras 2 § l mom., 3 § 2 mom. samt 4 och 6 §§, 
av dessa lagrum 6 §sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 18 maj 1990 (450/90), som 

följer: 

2§ 
Kostnaderna för sådan utflyttning av lägen

het som har beslutats vid nyskifte samt för 
byggande av väg och utförande av torrlägg
ningsarbete betalas av statens medel. A ven 
Europeiska unionen kan delta i finansieringen 
av dessa kostnader. 

3§ 

Då en förrättning är viktig med tanke på 
allmänt intresse och då delägarnas allmänna 
ekonomiska ställning det påkallar eller då en 
förrättning verkställs inom en region som är 
berättigad till stöd från Europeiska unionen, 
kan av de kostnader som avses i 2 § l mom. 
högst 75 procent kvarstå såsom slutlig utgift 
för staten, i enlighet med vad som närmare 
stadgas genom förordning. 

4§ 
Vid nyskiften som avses i 3 § 2 mom. är det 

Helsingfors den 12 september 1994 

möjligt att helt eller delvis avstå från att 
uppbära den lantmäteriavgift som ankommer 
på delägarna. 

6§ 
Jord- och skogsbruksministeriet beslutar hur 

stor del av kostnaderna som i enlighet med 3 § 
2 mom. skall kvarstå såsom slutlig utgift för 
staten samt om att delvis eller helt avstå från 
att uppbära en lantmäteriavgift som avses i 4 §. 
Beslutet kan fattas redan innan frågan om 
verkställande av skiftet har avgjorts slutligt. 

Lantmäteribyrån beslutar om betalning av 
kostnader enligt 2 §. 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som 
bestäms närmare genom förordning. 

Denna lag tillämpas på de ansökningar och 
anhängiga ärenden som inte har avgjorts ge
nom lagakraftvunnet beslut före lagens ikraft
trädande. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Minister Ole Norrback 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av lagen om stöd för nyskiften 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 16 januari 1981 om stöd för nyskiften (24/81) 3 § 3 mom. samt 
ändras 2 § l mom., 3 § 2 mom. samt 4 och 6 §§, 
av dessa lagrum 6 §sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 18 maj 1990 (450/90), som 

följer: 

Gällande lydelse 

2§ 
Kostnader för sådan utflyttning av lägenhet, 

om vars utförande beslut har fattats vid nyskif
te, samt för byggande av väg och utförande av 
torrläggningsarbete betalas av statens medel. 

3§ 

Då förrättning är viktig med tanke på 
allmän fördel och då delägarnas i förrättningen 
allmänna ekonomiska ställning det påkallar, 
kan av de i 2 § l mom. avsedda kostnaderna 
högst 50 procent kvarstå såsom slutlig utgift 
för staten. 

Då i 2 mom. avsedd förrättning utförs på ett 
i lagen om främjande av den regionala utveck
lingen ( 451/75) avsett utvecklingsområde eller 
stödområde som inte hör till det, kan såsom 
slutlig utgift för staten kvarstå högst 85 procent 
av de kostnader som föranleds av utförandet av 
de viktigaste torrläggningsarbetena och av an
läggande! av de för skapandet av en ändamåls
enlig utläggning av ägorna erforderliga vägarna. 

4§ 
På delägarna ankommande lantmäteriavgift 

kan vid nyskiften som avses i 3 § 2 mom. 
sänkas med högst 50 procent. I fall som avses 
i 3 § 3 mom. kan lantmäteriavgiften sänkas 
ytterligare eller kan helt avstår från dess 
uppbärande. 

Föreslagen lydelse 

2§ 
Kostnaderna för sådan utflyttning av lägen

het som har beslutats vid nyskifte samt för 
byggande av väg och utförande av torrlägg
ningsarbete betalas av statens medel. Ä ven 
Europeiska unionen kan delta i finansieringen av 
dessa kostnader. 

3§ 

Då en förrättning är viktig med tanke på 
allmänt intresse och då delägarnas allmänna 
ekonomiska ställning det påkallar eller då en 
förrättning verkställs inom en region som är 
berättigad till stöd från Europeiska unionen, kan 
av de kostnader som avses i 2 § l mom. högst 
75 procent kvarstå såsom slutlig utgift för 
staten, i enlighet med vad som närmare stadgas 
genom förordning. 

(3 mom. upphävs) 

4§ 
Vid nyskiften som avses i 3 § 2 mom. är det 

möjligt att helt eller delvis avstå från att uppbära 
den lantmäteriavgift som ankommer på delägar
na. 
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Gällande lydelse 

6§ 
Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om 

storleken av den del av kostnaderna, som i 
enlighet med 3 § 2 och 3 room. kvarstår såsom 
slutlig utgift för staten, samt om sänkande eller 
avstående från att uppbära i 4 § avsedd lant
mäteriavgift. Beslut kan fattas redan innan 
frågan om skiftets verkställande slutligt har 
avgjorts. 

Lantmäteribyrån beslutar om betalning av 
kostnader enligt 2 §. 

Föreslagen lydelse 

6§ 
Jord- och skogsbruksministeriet beslutar hur 

stor del av kostnaderna som i enlighet med 3 § 
2 room. skall kvarstå såsom slutlig utgift för 
staten samt om att delvis eller helt avstå från att 
uppbära en lantmäteriavgift som avses i 4 §. 
Beslutet kan fattas redan inna;n frågan om 
verkställande av skiftet har avgjorts slutligt. 

Lantmäteribyrån beslutar om betalning av 
kostnader enligt 2 §. 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som 
bestäms närmare genom förordning. 

Denna lag tillämpas på de ansökningar och 
anhängiga ärenden som inte har avgjorts genom 
lagakraftvunnet beslut före lagens ikraftträdan
de. 




