Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

BLANKETT

Ansökan om lagfartssammanträde
1. Fastighet
Ange fastighetens officiella beteckning inklusive kommun, till exempel
Gävle Torp 1:1.
*Obligatoriska fält.
Kommun: *
Fastighet (namn
och nummer): *
Om ansökan gäller fler fastigheter ange dessa i fältet ”6. Övriga upplysningar” nedan.

2. Sökande
Den eller de som har förvärvat fastigheten.
Den eller de vars lagfart är beroende av att föregående ägares förvärv av fastigheten utreds och beviljas lagfart.
*Obligatoriska fält.
Namn/Företag/Dödsbo*

Personnummer/Organisationsnummer*

Namn/företag/Dödsbo*

Personnummer/Organisationsnummer*

Om ansökan gäller fler sökanden ange dessa i fältet ”6. Övriga upplysningar” nedan.
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3. Kontaktuppgifter till sökande
Om det finns flera sökanden ska deras kontaktuppgifter anges i fältet ”5.
Övriga upplysningar” eller på ett lösblad.
Namn:

Telefon dagtid:

Adress:

E-post:

Postnummer:

Ort:

4. Ombud/ställföreträdare
Om någon annan än sökanden ska sköta kontakten med Lantmäteriet, ange
namn och kontaktuppgifter nedan. Lämna detta fält blankt om du varken har
ställföreträdare eller ombud.
Namn:

Telefon dagtid:

Adress:

E-post

Postnummer:

Ort:

5. Beskriv vad som har hänt. När har fastigheten förvärvats och hur? Alternativt varför förvärvshandlingen är bristfällig?
Denna redogörelse kan även lämnas på separat lösblad.
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6. Övriga upplysningar
Skriv in övriga upplysningar

7. Namn och adress på eventuella personer som kan
lämna ytterligare upplysningar
Om det finns personer som har upplysningar kring förvärvet eller har kännedom om omständigheter kring överlåtelsen så ska de kallas till lagfartssammanträdet. Det kan också vara personer som till exempel närvarat vid överlåtelsen eller andra som ärendet kan antas angå. Berätta också varför du anser att personen bör kallas till sammanträdet.
Namn:

Adress:

Telefonnummer:

E-post

Skriv kort varför du anser att personen bör kallas till sammanträdet:
Namn:

Adress:

Telefonnummer:

E-post

Skriv kort varför du anser att personen bör kallas till sammanträdet:

8. Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande
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Tänk på att
•
•

Bifoga det material som finns i ärendet, till exempel kopia på förvärvshandling, bouppteckning eller testamente av betydelse
Bifoga utdrag från Skatteverket som visar taxerad ägare av fastigheten under de 10 åren närmast före året ansökan görs.

OM PERSONUPPGIFTER

I samband med din ansökan kommer Lantmäteriet att behandla de personuppgifter
vi fått från dig. När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna
information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att
hitta på hemsidan www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta
Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63.
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