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Ansökan om att bilda samfällighetsförening 

Uppdraget till Lantmäteriet består av att hålla sammanträde för att 

bilda samfällighetsförening. I uppdraget ingår också att: 

• utreda vilka fastigheter som ska ingå

• kalla till sammanträde

• ta fram protokoll och normalstadgar

• ansöka om registrering till samfällighetsföreningsregistret.

Lantmäteriet tar betalt per timme för den tid det tar att bilda föreningen samt 

för eventuella utlägg för lokalkostnad och reseersättningar. Utöver detta  

tillkommer en kostnad för registrering i Samfällighetsföreningsregistret som 

är 4 600 kr.  

Du kan läsa mer om våra avgifter på www.lantmateriet.se/bilda-samfallig-

hetsforening  

Behöver du hjälp att fylla i ansökan? Hitta instruktioner och annan 

information om din ansökan på sidan fem. 

Kommun och län 

Berörd fastighet 

Vad ska 

föreningen  

förvalta? 

 Väg 

 Övrigt 

Ange handlingar 

som bifogas 
Förslag till styrelse  

 Förslag till stadgar 

 Bilaga med upplysning om delägare  

Beslut från när samfälligheten bildades  

Kartskiss 

 Övrigt 

 Inga handlingar bifogas (kompletteras vid senare behov) 

Kontaktuppgifter och underteckning 

Här fyller du i kontaktuppgifter till alla delägare till den eller de fastigheter 

som står bakom ansökan. Samtliga delägare ska även underteckna ansökan. 

Om utrymmet för underskrifter på ansökan inte räcker till kan du bifoga  

ytterligare namnunderskrifter som en bilaga.  
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För- och Efternamn Personnummer 

Fastighet 

Postadress 

Telefonnummer E-post

Underskrift och datum 

För- och Efternamn Personnummer 

Fastighet 

Postadress 

Telefonnummer E-post

Underskrift och datum 
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För- och Efternamn Personnummer 

Fastighet 

Postadress 

Telefonnummer E-post

Underskrift och datum 

För- och Efternamn Personnummer 

Fastighet 

Postadress 

Telefonnummer E-post

Underskrift och datum 
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Om personuppgifter 

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna inform-

ation om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att 

hitta på https://www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kon-

takta Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63. 

För- och Efternamn Personnummer 

Fastighet 

Postadress 

Telefonnummer E-post

Underskrift och datum 

För- och Efternamn Personnummer 

Fastighet 

Postadress 

Telefonnummer E-post

Underskrift och datum 

https://www.lantmateriet.se/personuppgifter
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Så fyller du i ansökan 

Förklaring till fälten i ansökan: 

• Kommun och län: Kommun och län där berörda fastigheter är belägna.

• Berörd fastighet: Ange beteckningen på den fastighet som är delägare i

en gemensamhetsanläggning, samfällighet eller dylikt som föreningen

ska förvalta. Ange fastighetsbeteckning med kommun, trakt och nummer

(till exempel Gävle Norden 1:2).

• Vad ska föreningen förvalta? Ange om föreningen ska förvalta en väg

eller övrigt. Om du behöver större utrymme för att beskriva vad som

förvaltas så kan du skriva en bilaga.

• Ange handlingar som bifogas: Ange om du bifogar några handlingar

till din ansökan, till exempel stadgar. Normalstadgar finns på

www.lantmateriet.se. Titta gärna på dem för att förbereda de uppgifter

som behöver finnas med i stadgarna och om ni har ett förslag så skicka

gärna med det. Om ni har förslag på en styrelse så går det bra att skicka

med det också.

• Kontaktuppgifter och underteckning: Det räcker att det är en delä-

gande fastighet i gemensamhetsanläggningen som ansöker om bildandet

av föreningen. Samtliga delägare till den fastigheten ska underteckna an-

sökan. Om du är ombud ska du ange namnet på den person du är ombud

för. När någon undertecknar ansökan för en juridisk persons räkning ska

registreringsbevis, protokollsutdrag eller liknande bifogas. Om utrymmet

för underskrifter på ansökan inte räcker kan du bifoga ytterli-gare

namnunderskrifter som en bilaga.

Ansökan behöver undertecknas 

Glöm inte att underteckna ansökan! Ansökan ska undertecknas av samtliga 

delägare till fastigheten som ansöker om bildandet av föreningen.  

Skicka in din ansökan 

Ansökan skickas till: 

Lantmäteriet 

801 82 Gävle  

Tänk på att:  

Det finns en statlig och flera kommunala lantmäterimyndigheter. Om din 

fastighet är belägen i en kommun med kommunal lantmäterimyndighet så 

behöver du vända dig dit. Hitta vilken lantmäterimyndighet din fastighet till-

hör på www.lantmateriet.se/hittakontor  

Så behandlar vi dina personuppgifter 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på 

www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta oss på 

telefonnummer 0771-63 63 63. 

http://www.lantmateriet.se/hittakontor
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Behöver du hjälp? 

Om du behöver hjälp att fylla i ansökan kan du vända dig till Lantmäteriet 

på 0771-63 63 63 eller via www.lantmateriet.se/kontakt  

Mer information om hur en samfällighetsförening bildas finns på www.lant-

materiet.se/bilda-samfallighetsforening 
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