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Beslutade den 3 juni 2020
Med stöd av 3 och 26 §§ inskrivningsförordningen (2000:309) föreskriver
Lantmäteriet att 2, 3 och 5 §§ i föreskrifterna LMFS 2017:4 om digital
ansökan i inskrivningsärenden ska ha följande lydelse.
2§

Följande beteckningar används med nedan angiven betydelse.

Elektronisk handling

Upptagning för automatiserad behandling
som utfärdaren har gett ett slutligt innehåll.

E-legitimation

Intyg i elektronisk form av en utfärdare
som kopplar ihop en publik nyckel med en
innehavare och bekräftar vem innehavaren
är samt en privat nyckel som förvaras tillsammans med intyget. Utfärdaren förser
intyget med sin avancerade elektroniska
stämpel. E-legitimationen är en identitetshandling i elektronisk form, som vid
elektronisk kommunikation används för
legitimering, underskrift eller bådadera.

Elektronisk underskrift/
Elektronisk signatur

En elektronisk motsvarighet till en underskrift på papper.

Elektroniskt original/

En elektronisk handling som har försetts
med en elektronisk utställarangivelse så att
det kan kontrolleras med ett tekniskt förfarande om handlingen är äkta.

Bestyrkt elektroniskt original

Ett elektroniskt original som har försetts
med ett elektroniskt undertecknat eller
stämplat intyg om att underskriften respektive stämpeln är äkta.

Elektronisk kopia

En avbild av ett pappersoriginal eller ett
elektroniskt original som avses visa både
texten i originalet, originalets utseende och
andra betydelsebärande element, t.ex. bilder
som ingår som en del i framställningen.
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Bestyrkt elektronisk kopia

En elektronisk kopia som försetts med ett
elektroniskt undertecknat eller stämplat intyg om att kopian överensstämmer med
originalet.

Begrepp som i övrigt används i dessa föreskrifter har samma innebörd som i Edelegationens vägledning Elektroniska original, kopior och avskrifter av lydelse
den 7 juni 2012
Legitimering och elektroniska underskrifter
3 § Den som använder sig av denna tjänst ska legitimera sig genom sådan elegitimation som framgår av 2 § och som vid tidpunkten för ärendets ingivande
godtas i e-tjänsten för digital ansökan i inskrivningsärenden. Den som ger in
ansökan (ingivaren) ska elektroniskt skriva under ansökan med stöd av sådan elegitimation.
Även bestyrkanden och handlingar som bifogas ansökan och som kräver en eller,
i förekommande fall, flera elektroniska underskrifter ska skrivas under
elektroniskt med stöd av sådan e-legitimation.

5 § Ansökan som ges in elektroniskt enligt denna föreskrift får endast lämnas in
till det elektroniska mottagningsställe som det anvisas till i Lantmäteriets vid var
tidpunkt gällande föreskrift om mottagningsställe för elektroniska handlingar.
Ansökan ska vidare ges in i enlighet med vad som övrigt gäller enligt
användarvillkor, Lantmäteriets föreskrifter och övriga författningar.

___________________________

Denna föreskrift träder i kraft den 1 augusti 2020.
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