
Aktbilaga A 

Ansökan

Lantmäterimyndigheten Stadshuset, 281 80 Hässleholm

Lantmäterimyndigheten 

Fastighet/-er 
som berörs 
(1) 

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Åtgärder 
(2)  Avstyckning  Styckningslotten ska befrias från inteckningar  Tredimensionell fastighetsbildning 

 Fastighetsreglering  Anläggningsförrättning  Särskild gränsutmärkning 

 Klyvning  Ledningsförrättning  Frigörande av fastighetstillbehör 

 Sammanläggning  Fastighetsbestämning  Ägarlägenhetsförrättning 

 Sammanträde för att bilda samfällighetsförening Bildande av servitut 

 Annan förrättning:  ........................................................................................................................................................................................................................  

Beskrivning 
av åtgärden. 
Bifoga gärna 
Kartskiss 
(3) 

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................  

Området ska 
användas till 
 (4) 

Helårsbostad Jord- eller skogsbruk

Fritidsbostad Industri

Annan förrättning:  ....................................................................................................................................................................................................................... 

Förrättnings- 
kostnader 
(5) 

Förrättningskostnaderna ska betalas av 

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................  

Aktmottagare 
(6) 

Namn och adress som förrättningshandlingarna skall skickas till 

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................  

Handlingar 
som bifogas 
(7) 

Överlåtelsehandling Beviljat bygglov Förvärvstillstånd

Registreringsbevis Förhandsbesked bygglov Karta

 Övrigt:  .................................................................................................................................................................................................................................................. 

Sökandes 
underskrifter 
(8) 

Fastighet 

Namnteckning Namnförtydligande 

Adress 

Person- eller organisationsnummer Telefon dagtid 

E-postadress Namnteckning make/maka/sambo 

Sökandes 
underskrifter 
(8) 

Fastighet 

Namnteckning Namnförtydligande 

Adress 

Person- eller organisationsnummer Telefon dagtid 

E-postadress Namnteckning make/maka/sambo 



Aktbilaga A 

Ansökan

Lantmäterimyndigheten Stadshuset, 281 80 Hässleholm   

Lantmäterimyndigheten 

Detta extrablad används då flera är inblandade än som ryms på första sidan av ansökningsblanketten 

Sökandes 
underskrifter 
(8) 

Fastighet 

Namnteckning Namnförtydligande 

Adress 

Person- eller organisationsnummer Telefon dagtid 

E-postadress Namnteckning make/maka/sambo 

Fastighet 

Namnteckning Namnförtydligande 

Adress 

Person- eller organisationsnummer Telefon dagtid 

E-postadress Namnteckning make/maka/sambo 

Fastighet 

Namnteckning Namnförtydligande 

Adress 

Person- eller organisationsnummer Telefon dagtid 

E-postadress Namnteckning make/maka/sambo 

Fastighet 

Namnteckning Namnförtydligande 

Adress 

Person- eller organisationsnummer Telefon dagtid 

E-postadress Namnteckning make/maka/sambo 

Fastighet 

Namnteckning Namnförtydligande 

Adress 

Person- eller organisationsnummer Telefon dagtid 

E-postadress Namnteckning make/maka/sambo 

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan eller annat
registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). 

Läs mer på https://www.hassleholm.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter.html
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Ansökan

Lantmäterimyndigheten Stadshuset, 281 80 Hässleholm    

Lantmäterimyndigheten 

Information om blanketten 

Blanketten används för att ansöka om lantmäteriförrättning. Ansökan skickas till Lantmäterimyndigheten 
som sedan påbörjar handläggningen. 

Kontakta helst Lantmäterimyndigheten innan ansökan skickas in. Vi kan då hjälpa till med innehållet i 
ansökan, upprätta överenskommelser m.m. vilket kan underlätta den fortsatta handläggningen.

Siffrorna hänvisar till siffrorna i blanketten 

(1) Ange alla fastigheter som berörs av förrättningen. 

(2) Åtgärderna innebär: 

Avstyckning 
Ett visst område från en fastighet avskiljs, för att bilda en egen fastighet. 

Styckningslotten ska befrias från inteckningar 
Styckningslotten kan befrias från inteckningar – Inteckningsfri avstyckning 

Fastighetsreglering 
Mark överförs mellan fastigheter, servitut bildas m.m. 

Klyvning 
En fastighet som ägs av flera personer delas upp, så att var och en får en egen fastighet. 

Sammanläggning 
Flera fastigheter med samma ägare läggs ihop till en ny fastighet. 

Sammanträde för att bilda samfällighetsförening 
Genom sammanträdet kan en samfällighetsförening bildas som får till uppgift att förvalta 
en gemensamhetsanläggning. 

Anläggningsförrättning 
Gemensamhetsanläggning inrättas för att bygga och sköta gemensamma anläggningar, 
t.ex. gemensam väg.

Ledningsförrättning 
Ägaren av en ledning får rätt att anlägga och underhålla ledningen på annans mark. 

Fastighetsbestämning  
Bestämning av var gränsen går mellan fastigheter m.m. 

Tredimensionell (3-D) fastighetsbildning 
Avgränsande av fastighet i höjd och djupled så att olika våningsplan och anläggningar 
utgör  
separata fastigheter som kan ha olika ägare. 

Särskild gränsutmärkning 
Fastigheters befintliga gränser som är rättsligt klara, kan märkas ut med nya 
gränsmarkeringar  
på marken. 

Frigörande av fastighetstillbehör 
Överförande av byggnader eller andra anläggningar som hör till en fastighet till en annan 
fastighet utan att fysiskt flytta anläggningen. Även möjligt att frigöra ledningar som hör 
till 
en fastighet, för att de därefter ska utgöra lös egendom. 

Ägarlägenhetsförrättning 
Lägenheter i ett flerbostadshus bildar egna fastigheter med full äganderätt. 
För gemensamma utrymmen bildas gemensamhetsanläggningar. 
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Lantmäterimyndigheten 

Information om blanketten 

Siffrorna hänvisar till siffrorna i blanketten

(3) Skriv en mer detaljerad beskrivning om det behövs eller andra uppgifter som är viktiga 
för förrättningen. 

(4) Ange hur området ska användas. 

(5) Förrättningskostnaden debiteras enligt tidsåtgång eller fast pris. Ange vem eller vilka som 
skall betala dessa kostnader och hur kostnaderna skall fördelas mellan Er. Om ansökan 
återkallas eller om det inte fullföljas av annan orsak debiteras ersättning för den tid som 
lagts ned på ärendet. 

(6) Ange vem förrättningshandlingarna ska sändas till. 

(7) Ange vilka handlingar som bifogas med ansökan. 
- Köpeavtal, gåvoavtal eller annan överlåtelsehandling i original eller vidimerad (bestyrkt)
kopia.
- Registreringsbevis
- Bygglov/förhandsbesked
- Förvärvstillstånd
- Karta
- Övrigt t.ex. strandskyddsdispens, registreringsbevis, fullmakt, överenskommelse och
bouppteckning.

(8) Den som äger eller har köpt fastighet eller del av fastighet som berörs av förrättningen 
får skriva under ansökan.  

Makes/makas/sambos samtycke krävs om den gemensamma bostaden berörs eller om 
egendomen är giftorättsgods. Makes/makas/sambos samtycke krävs också om 
fastighetens värde ändras mycket.  

När någon undertecknar överenskommelsen för en juridisk persons räkning ska 
registreringsbevis, protokollsutdrag eller dylikt bifogas.     
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