
 Aktbilaga A 

Ansökan och överenskommelse 
om fastighetsreglering 

Lantmäterimyndigheten Stadshuset, 

Lantmäterimyndigheten 

Fastighet/-er 
som berörs 

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

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

Område 
Område, nummer enligt karta Areal 

Till fastighet 

Från fastighet 

Området ska
användas till 

Ersättning 
Belopp kr 

Ersättningen skall betalas 

 Senast en månad efter

 Ingen ersättning skall 

 Ersättning är betald

Förrättnings- 
kostnader 

Förrättningskostnaderna skall be

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

Aktmottagare 
Namn och adress till aktmottaga

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

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

Övriga upp- 
lysningar  ..................................................................

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

Ansökan 
Undertecknad/-e ansö

Sökandes 
underskrifter 

Fastighet 

Namnteckning 

Adress 

Person- eller organisationsnumm

E-postadress

Sökandes 
underskrifter 

Fastighet 

Namnteckning 

Adress 

Person- eller organisationsnumm

E-postadress

Helårsbostad Fr ostad Jord- och skogsbruk Industri

Annat:
....................................
281 80

 det att

betalas

talas av

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

ren 

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

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

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

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

ker o

er 

er 

.................
itidsb
 Hässleholm 

Betalas av Betalas till 

 förrättningen vunnit laga kraft 

 

 

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

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

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

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

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

m fastighetsbildning enligt ovan

Namnförtydligande 

Telefon dagtid 

Namnteckning make/maka/sambo 

Namnförtydligande 

Telefon dagtid 

Namnteckning make/maka/sambo 

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



 Aktbilaga A 

Ansökan och överenskommelse 
om fastighetsreglering 

Lantmäterimyndigheten Stadshuset, 281 80 Hässleholm 

Lantmäterimyndigheten 

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

Sökandes 
underskrifter 

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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