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Välkommen till Bostadsdatakvällen

Program

- Vad är bostadsdatasystemet?

- Överföring av aktieboken till
bostadsdatasystemet

- Vad händer efter överföringen av
aktieboken?

- Kaffepaus

- Demonstration av överföringstjänsten

215.3.2023



Vad är bostadsdatasystemet?
• Ett elektroniskt register som

lanserats 2019 och som samlar
information om lägenheter.
• Administreras av Lantmäteriverket
• Bostadsdatasystemet gäller endast

bostadsaktiebolag och ömsesidiga
fastighetsaktiebolag.

315.3.2023
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Bostadsdatasystemet
1.3.2023:

19 300 bostäder
320 500 aktiegrupper
5 600 nya bostäder
13 700 överförda bostäder

Bostadsdatasystemet
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Vad är bostadsdatasystemet?
• Förbättrar uppgifternas tillgänglighet

och pålitlighet

• Underlättar och besparar på arbetet
inom bostadshandel och skötseln av
husbolaget

• Möjliggör ett brett utbud av e-tjänster

515.3.2023



Bostadsdatasystemets
utveckling
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Husbolagens aktieböcker

Lägenheternas ägaruppgifter*

Informationstjänster för ägande, pantsättningar och begränsningar

Digitala registreringstjänster för ägande, pantsättningar och begränsningar

Administrativa och finansiella uppgifter om husbolagen

2019-
2023

2023

2024

2025

*övergångstid fram till år 2033



Ömsesidiga fastighetsaktiebolag

715.3.2023

• Nya (bildade efter 2019) hör automatiskt till
bostadsdatasystemet

• Frivilligt för gamla bolag
• Kräver ändring I bolagsordnongen
• Bolagets juridiska form till ömsesidigt fastighetsaktiebolag
• Bestämmelse I bolagsordningen om att bolaget ingår I

bostadsdatasystemet
• Obligatoriska strukturerade uppgifter om bolagsordningen

till PRS
När ändringen är registrerad I handelsregistret kan aktieboken
överföras till bostadsdatasystemet



ÖVERFÖRING AV AKTIEBOKEN TILL
BOSTADSDATASYSTEMET

815.3.2023



1.1.2019
Gamla husbolag

1. Bostadsaktiebolagen måste överföra
underhållet av aktieboken till

bostadsdatasystemet före utgången av
2023. Ömsesidiga fastighetsaktiebolag

kan välja att ingå i bostadsdatasystemet
(kräver ändring av bolagsordningen).

2. Efter överföringen av aktieboken måste
varje aktieägare ansöka om registrering
av äganderätten hos Lantmäteriverket.

Aktiebrevet i pappersform makuleras på
Lantmäteriverket samtidigt som
äganderätten inskrivs i registret.

Nya husbolag
• Bostadsaktiebolag och ömsesidiga

fastighetsaktiebolag

• Omedelbart underhåll av aktieboken i
bostadsdatasystemet.

• Aktiebrev i pappersform trycks inte
längre.

• Elektronisk ägaranteckning

• När ägaren byts ansöker den nya ägaren
om registrering av äganderätten.

915.3.2023



Innan överföringen - husbolaget
• Har styrelsen fattat beslut om överföringen av

aktieboken?
• datum

• PRS handelsregister och FODS-tjänsten
• Husbolagets juridiska form
• Disponent eller styrelseordförande? Fullmakt?
• Husbolagets kontaktuppgifter

• Aktieboken och bolagsordningen
• Aktieboken – bolagsordningen
• Begränsningar?
• Ömsesidigt aktiebolag – ändringarna?

1015.3.2023



Innan överföringen – aktieägaren
Se till att:

• du vet var det fysiska aktiebrevet finns

• du är antecknad som ägare i husbolagets aktiebok

• husbolaget har uppdaterade kontaktuppgifter till dig,
bland annat för att skicka kallelse till bolagsstämman.

• Överföringen av ditt husbolag till bostadsdatasystemet
innebär inga direkta åtgärder för dig som aktieägare

1115.3.2023



Överföringen av aktieboken

1215.3.2023

• Aktieboken ska överföras till bostadsdatasystemet senast den 31.12.2023 ->
kostnadsfritt

• Disponenten eller styrelseordföranden kan göra överföringen av aktieboken

• Fullmakt -> suomi.fi-fullmaktstjänst

• Stödet för överföringen av aktieboken
• Telefontjänst kl 9-12
• Webblankett
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Husbolagens situation- Åland –28.2.2023
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9,1



VAD HÄNDER EFTER ÖVERFÖRINGEN AV
AKTIEBOKEN?
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Skyldigheter som överförs från husbolaget till
Lantmäteriverket
• https://osakehuoneistorekisteri.fi/sv/efter-

overforing

• Bolaget är inte längre skyldigt att utreda
byten av lägenhetsägare

• Överlåtelseskatten
• Bolaget behöver inte längre administrera

kontaktuppgifter för ägarna

1515.3.2023



Skyldigheter som husbolaget bevarar eller nya
skyldigheter

• https://osakehuoneistorekisteri.fi/sv/efter-overforing

• Husbolaget övervakar att en aktieägare inte utövar sina
rättigheter förrän ägandet har registrerats

• Husbolaget ska lagra uppgifter om aktieägare i aktieboken i tio
år räknat från det senaste ägarbytet före överföringen av
aktieboken

• Disponentintyg
• Inlösen
• Ändring i bolagsordningen

1615.3.2023



Övrigt om informationtjänster

• Du kan få reda på om bolaget har överfört aktieboken genom att fråga husbolaget eller
disponenten. Dessa uppgifter ska också anges i disponentintyget.

• Du kan också fråga Lantmäteriverkets kundtjänst om ditt husbolags läge.

• Utskrifter från bostadsdatasystemet: aktiebok och aktielägenhetsutskrift

• Tilläggsinformation och beställningsformulär från Lantmäteriverkets hemsida

• Aktieboken är tillgänglig om den har överförts till bostadsdatasystemet.
• Aktielägenhetsutskriften är tillgänglig när aktiegruppen har en elektronisk

ägaranteckning.

30.11.2022 SIDA 17



Överföringstjänsten som informationstjänst
• Aktieboken fås från överföringstjänsten

• Disponenten eller styrelseordföranden har tillgång
• Kan även ge fullmakt till någon annan -> Suomi.fi
• “Hantering av uppgifter i husbolagets aktiebok och

godkännande av överföring”

• Aktiebok: födelsedatum och addresser

Lantmäteriverket meddelar husbolaget om registrering av
ägande

1815.3.2023



Aktieboken
• Uppgifter om husbolaget, aktielägenheterna och deras

ägare

• Två versioner:
• Aktiebok för husbolagets bruk
• Offentlig aktiebok

• Överföringstjänsten – avgiftsfritt

• Lantmäteriverkets kundservice - avgiftsbelagt

• Bolaget som informationskälla om uppgifterna har
meddelats av bostadsaktiebolaget.

1915.3.2023



Varför syns inte
ägaruppgifterna i aktieboken?

• Överlåtelseskatten har inte blivir betald
• Spärrmarkering
• Ändring I bolagsordningen

2015.3.2023



Excempel på aktiebokutskrift för husbolag
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Exempel på aktielägenhetsutskrift
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Överföring av aktieboken för ett gammalt bolag &
registrering av äganderätt för aktieägare

3/15/2023 23

• Aktieägaren har 10 år på sig att
registrera sin äganderätt



Så här ansöker du om registrering av din äganderätt:
https://www.suomi.fi/service/blankett/ansokan-for-att-registrera-aganderatten-till-aktielagenheten-lantmateriverket/eb391b3c-f219-4adb-a4a7-008b615fdfda

• Fyll i och skriv ut ansökan om registrering av
äganderätten till aktielägenheten.

• Bifoga det ursprungliga aktiebrevet + andra bilagor.

• Skicka ansökan med bilagor per post eller lämna in dem
på Lantmäteriverkets kundserviceställe.

• Lantmäteriverket tar ut en avgift på 63 euro för
registrering (år 2023).

• Aktiebrevet förstörs hos lantmäteriverket
• Returnering av aktiebrevet = 11 euro (2023)
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Ansökningsblankett för registrering av äganderätt

2515.3.2023



Mer information https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/bostadsdatasystemet



I gemensam riktning


