
 

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN 1 (2) 

  Aktbilaga A 
 

 
Ansökan 
 
Jag/vi ansöker om följande lantmäteriförrättning: 
 

Kommun Södertälje 

Berörd fastighet       

Önskad åtgärd  Avstyckning       Yrkar på att styckningslotten ska befrias från inteckningar  Ja  Nej 

 Fastighetsreglering      Fastighetsbestämning      Sammanläggning 

 Anläggningsförrättning      Ledningsrättsförrättning 

 Tredimensionell (3-D) fastighetsbildning      Frigörande av fastighetstillbehör 

 Sammanträde för att bilda samfällighetsförening 

Övrigt:       

Byggnader/ 
anläggning 

  Ett nytt bostadshus eller en anläggning planeras att uppföras. 

 Bifoga handlingar som styrker att det är möjligt att nyetablera, t ex förhandsbesked 

  Det finns ett befintligt bostadshus eller anläggning 
Beskrivning av 
önskad åtgärd       

Området skall 
användas till 

 Helårsbostad  Fritidsbostad  Jord- och skogsbruk  Industri 

 Annat:       

Handlingar som 
bifogas 

 Bygglov/förhandsbesked  Registreringsbevis  Förvärvstillstånd 

 Köpeavtal/Gåvoavtal etc  Bouppteckning  Kartskiss 

Övrigt:       

Förrättnings-
kostnader Kostnaderna för förrättningen skall betalas av:       

 Ja, jag tar på mig alla kostnader, även sådana kostnader som kan fördelas på andra sakägare 

Aktmottagare Kopia av de slutliga förrättningshandlingarna (akten) skall skickas till: 
      
Akten skall istället skickas digitalt (pdf) till e-postadress: 
      

Sökande 
Datum:       
 
 

Namnunderskrift 
Namnförtydligande:       

Datum:       
 
 

Namnunderskrift 
Namnförtydligande:       

                                                         Var god vänd! 

http://www.sodertalje.se/
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Datum:       
 
 

Namnunderskrift 
Namnförtydligande:       

Datum:       
 
 

Namnunderskrift 
Namnförtydligande:       

 
Här fyller ni i uppgifter om fastigheter och sakägare som berörs av förrättningen. Det kan 
vara fastighetsägare, köpare, nyttjanderättshavare och servitutshavare. 
Fastighet 
      
Namn 
      

Personnummer 
      

Adress 
      
Tfn bostad 
      

Tfn dagtid 
      

Mobilnummer 
      

Fax 
      

E-post 
      
 

Fastighet 
      
Namn 
      

Personnummer 
      

Adress 
      
Tfn bostad 
      

Tfn dagtid 
      

Mobilnummer 
      

Fax 
      

E-post 
      
 
Fastighet 
      
Namn 
      

Personnummer 
      

Adress 
      
Tfn bostad 
      

Tfn dagtid 
      

Mobilnummer 
      

Fax 
      

E-post 
      
 
Fastighet 
      
Namn 
      

Personnummer 
      

Adress 
      
Tfn bostad 
      

Tfn dagtid 
      

Mobilnummer 
      

Fax 
      

E-post 
      
 

http://www.sodertalje.se/
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