Aktbilaga A

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
261 80 Landskrona
ANSÖKAN
Förrättning

1. Berörd/a fastighet/er
Fastighet 1

Fastighet 2

2. Åtgärd
Avstyckning

Fastighetsreglering

Fastighetsbestämning

Sammanläggning

Klyvning

Annan förrättning

3. Fördelning av förrättningskostnader
Förrättningskostnaderna skall betalas av:

Andel i procent

och av:

Andel i procent

4. Aktmottagare
Namn

Telefon

Utdelningsadress

Postnr

Ort

Övriga upplysningar

Handlingar som bifogas denna ansökan

5. Underskrifter
Datum

Fastighet

Telefon dagtid

Ägares underskrift

Makes/makas/sambos underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Datum

Fastighet

Telefon dagtid

Ägares underskrift

Makes/makas/sambos underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Tel. 0418 47 00 00
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LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
261 80 Landskrona

Information om behandling av personuppgifter
• Personuppgiftsansvarig är Stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämnden och
Landskrona stads dataskyddsombud nås genom Landskrona stads växel på
telefonnummer 0418 – 47 00 00.
• Vi behöver behandla uppgifter om dig för att genomföra lantmäteriförrättning. Vid en
lantmäteriförrättning hämtar vi personuppgifter från Lantmäteriets fastighetsregister. De
uppgifter vi behandlar är fastighetsbeteckning, person-/organisationsnummer samt
kontaktuppgifter för att kunna nå dig. Den rättsliga grunden för behandlingen är
myndighetsutövning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), lagen (2000:224) om
fastighetsregister samt förordning (2000:308) om fastighetsregister. Efter avslutad
förrättning registreras resultatet i Lantmäteriets fastighetsregister.
• Eftersom uppgifter i ett lantmäteriärende utgör en allmän handling kan de komma att
lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen.
• Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi behöver dem för att kunna uppfylla
avtalsförpliktelser och gällande lagstiftning.
• Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter eller att i vissa fall få dina uppgifter
rättade eller raderade förutsatt att det inte står i strid med offentlighetsprincipen. Du har
också rätt att i vissa fall begära begränsning av eller invända mot behandling av dina
personuppgifter.
• Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
• Om du inte tillåter att dina uppgifter registreras innebär detta att vi inte kan behandla din
ansökan.
För övrig information var vänlig besök www.landskrona.se/personuppgifter.
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Information om blanketten

ANSÖKAN FASTIGHETSBILDNING
Blanketten Ansökan förrättning 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.
Fastighetsreglering: Mark överförs mellan fastigheter, servitut bildas m. m.
Fastighetsbestämning: Bestämning av var gränsen går mellan fastigheter etc.
Sammanläggning: Flera fastigheter med samma ägare läggs ihop till en ny fastighet.
Klyvning: En fastighet som ägs av flera personer delas upp så att var och en får en
egen fastighet.
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.

(3)

Förrättningskostnader debiteras enligt tidsåtgång eller fast pris. Ange vem eller vilka
som skall betala dessa kostnader och hur kostnaderna skall fördelas.
Om ansökan återkallas eller om förrättningen inte kan fullföljas av annan orsak
debiteras ersättning för den tid som lagts ner på ärendet.

(4)

Ange vem förrättningshandlingarna skall sändas till, aktmottagaren.

(5)

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 skall
registreringsbevis, protokollsutdrag eller dylikt bifogas.
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