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BLANKETT 

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggning genom 

styrelsebeslut (24 a § anläggningslagen, AL) 

På denna blankett ska samfällighetsföreningens styrelse anmäla när styrelsen har beslu-

tat om ändrade andelstal i enlighet med ert anläggningsbeslut. Om någon fastighet ska 

gå med i eller gå ur gemensamhetsanläggningen ska ni i stället göra en överenskom-

melse och använda en annan blankett. På lantmateriet.se/andraandelstal kan ni läsa om 

olika sätt att ändra andelstal, avgift för Lantmäteriets handläggning med mera. 

Skicka blanketten till: Lantmäteriet Fastighetsbildning, 801 82 Gävle. 

(I vissa kommuner finns en kommunal lantmäterimyndighet. Då ska blanketten i stället 

skickas dit. Se lantmateriet.se/hittakontor.) 

Personuppgifter och sekretess 

Lantmäteriet sparar personuppgifter om dig. Du kan läsa om hur vi behandlar person-

uppgifter på lantmateriet.se/personuppgifter, eller ringa vårt kundcenter på 0771-63 63 

63. Alla handlingar som skickas till Lantmäteriet blir allmänna handlingar vilket nor-

malt innebär att vem som helst har rätt att se dem. Har du skyddade personuppgifter el-

ler anser att en uppgift omfattas av sekretess? Ring vårt kundcenter och be att få prata

med en sekretesshandläggare, innan du skickar in uppgiften eller handlingen.

Kommun och län 

Gemensamhets-

anläggning 

(t.ex. Berga ga:1) 

Samfällighets- 

förening 
Föreningens namn och organisationsnummer: 

Kontaktuppgifter Telefon: 

E-post:

Postadress: 

Kontaktperson: 

Bilagor som 

måste skickas 

med 

Bilaga för andelstal 

 på Lantmäteriets mall (sidan 3)  

som eget dokument 

(en bilaga för varje sektion om gemensamhetsanläggningen är inde-

lad i sektioner) 

https://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/hittakontor
file://///Lantm/Data/Division_F/Systemförvaltning/9%20Temp%20och%20personliga%20mappar/Mallarna%20i%20Trossen/Pågående%20Mallar/Ansökan%20ÖKAL%20och%20ÄDAL/lantmateriet.se/personuppgifter
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 Styrelseprotokoll från mötet där ni beslutade om ändrade andel-

stal (undertecknat och justerat) 

Lämpligt att 

skicka med 
 Stämmoprotokoll eller liknande som visar vem som har behö-

righet att teckna samfällighetsföreningens firma. 

Underskrift Underskrift av samfällighetsföreningens firmatecknare: 

 

Namnförtydligande:       
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Bilaga för andelstal 

Detta är ett exempel på hur denna bilaga kan se ut. Ni kan även beskriva ändringarna av 

andelstal i ett separat dokument med motsvarande information, om denna mall inte pas-

sar föreningens förutsättningar eller om ni behöver mer utrymme. Om anläggningen är 

indelad i så kallade sektioner, gör en bilaga per sektion. 

Fyll i de fastigheter som får ändrade andelstal, samt vilka andelstal de har före och efter 

ändringen. 

Ni ska fylla i kolumnerna för både utförande och drift även om ni har samma andelstal 

för dessa. (Är ni osäkra på om ni har samma eller olika andelstal för utförande och drift? 

Se ert anläggningsbeslut.) 

Fastighet Andelstal 

före 

ändringen 

– utförande 

Andelstal 

efter 

ändringen 

– utförande 

Andelstal 

före 

ändringen  

– drift 

Andelstal 

efter 

ändringen 

– drift 
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Vad är orsaken till att ni behöver ändra andelstalen? 

Andelarna ska vara fördelade i enlighet med ert anläggningsbeslut. 
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