
 

 

Skickas till: 

Lantmäteriet 

Samfällighetsföreningsregistret 

Box 490 

761 24 Norrtälje 

 

BLANKETT  

Ansökan om nyregistrering 

Blanketten ska användas vid ansökan om nyregistrering av Samfällighetsför-

ening. Vänligen observera att samfällighetsföreningsregistret måste upplysas 

om att en person har skyddad identitet. Annars finns risk för att identiteten 

röjs.  

1. Föreningens företagsnamn  

Föreningens företagsnamn 

      

Föreningens postadress 

      

Postnummer och ort 

      

Län 

      

Kommun 

      

Föreningens kontaktperson 

För- och efternamn 

      

Föreningens telefon 

      

 Medgivande att registrera före-

ningens telefonnummer i registret 

 Föreningens e-postadress 

      

 Medgivande att registrera före-

ningens e-postadress i registret 

 

Föreningen är bokföringsskyldig (behöver bara uppges om föreningen valt 

brutet räkenskapsår) 

 Ja   Nej 

2. Namn på alla i styrelsen 

Alla ledamöter och suppleanter i styrelsen ska tas med. Antalet styrelsemed-

lemmar och suppleanter framgår av stadgarna. 

Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se 
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Saknas utrymme – fortsätt på löst blad! 

Ordförande och styrelseledamöter 

Ordförande 

      

Personnummer 

      

Postadress 

      

Postnummer 

      

Ort 

      

För- och efternamn 

      

Personnummer 

      

Postadress 

      

Postnummer 

      

Ort 

      

För- och efternamn 

      

Personnummer 

      

Postadress 

      

Postnummer 

      

Ort 

      

För- och efternamn 

      

Personnummer 

      

Postadress 

      

Postnummer 

      

Ort 
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För- och efternamn 

      

Personnummer 

      

Postadress 

      

Postnummer 

      

Ort 

      

För- och efternamn 

      

Personnummer 

      

Postadress 

      

Postnummer 

      

Ort 

      

För- och efternamn 

      

Personnummer 

      

Postadress 

      

Postnummer 

      

Ort 

      

Styrelsesuppleanter 

För- och efternamn 

      

Personnummer 

      

Postadress 

      

Postnummer 

      

Ort 
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För- och efternamn 

      

Personnummer 

      

Postadress 

      

Postnummer 

      

Ort 

      

För- och efternamn 

      

Personnummer 

      

Postadress 

      

Postnummer 

      

Ort 

      

För- och efternamn 

      

Personnummer 

      

Postadress 

      

Postnummer 

      

Ort 

      

Sekreterare och kassör (om utsedda) 

Sekreterare 

      

Kassör 

      

3. Firmatecknare 

Kryssa för de alternativ som gäller nedan. 

 Föreningen tecknas av styrelsen 

 Föreningen tecknas av två ledamöter tillsammans (i förening) 

 Föreningen tecknas av ledamöterna var för sig 

Fyll i namn, personnummer och postadress på den eller de som utsetts till 

firmatecknare i rutan nedan, om särskilda personer utsetts 
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För- och efternamn Personnummer 

Postadress 

Postnummer Ort 

För- och efternamn Personnummer 

Postadress 

Postnummer Ort 

4. Bilagor till ansökan (Obligatoriskt)

  En bestyrkt kopia av protokoll från sammanträdet för bildandet av Sam-

fällighetsförening. 

  En bestyrkt kopia av antagna stadgar. 

5. Registreringsavgift

Avgiften ska betalas in på Lantmäteriets bankgiro 805-7028, Swish 

123 322 2734 eller betalas i förskott enligt begäran till Lantmäteriet på 

blankett Samfällighetsföreningsregistret, Registreringsavgift signatur in-

nan registreringen kan utföras. 

Ange datum för betal-

ningen och vad ni an-

gett för referens på be-

talningen 

6. Underskrift

Ansökan ska vara undertecknad av styrelseledamot, firmatecknare eller den 

som har hållit i ett sammanträde för bildande av föreningen. I det fall ett 

ombud undertecknar ansökan ska handling som visar ombuds behörighet bi-

fogas ansökan.  

Jag försäkrar på heder och samvete följande: 

• Att den som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant eller

firmatecknare inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

https://insikten.lm.se/globalassets/verksamhetsstyrning/blanketter/registreringsavgift_signatur.xlsx
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• Att uppgifterna i anmälan om de personer som har utsetts till styrel-

seledamot, styrelsesuppleant eller firmatecknare stämmer överens 

med de beslut som föreningen har fattat. 

• Att den som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant eller 

firmatecknare har åtagit sig uppdraget. 

 

Ort och datum 

      

Namnteckning 

 

Namnförtydligande 

      

E-post: 

      

 

 

 

 

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. 

 

 

  

https://www.lantmateriet.se/personuppgifter
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SÅ HÄR FYLLER DU I BLANKETTEN  

(Siffrorna i rubrikerna nedan hänvisar till motsvarande fält i blanketten)  

 

1. Föreningens företagsnamn  

Var noga med att du anger det korrekta föreningsnamnet.  

2. Namn på alla i styrelsen  

Alla namn på de som är med i styrelsen, postadress och personnummer (om 

sådant saknas, något annat identifieringsnummer, det vill säga samordnings-

nummer eller födelsedatum) till samtliga ledamöter, suppleanter och firma-

tecknare ska fyllas i. Observera att antalet ledamöter och suppleanter ska 

överensstämma med vad som framgår av stadgarna.  

3. Firmatecknare  

I blanketten anger du en eller flera personer som har utsetts till firmateck-

nare (som särskilda personer utsetts), samt kryssar i ett av alternativen. En 

beslutför styrelse i en samfällighetsförening har alltid rätt att teckna före-

ningen och är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. 

Om inte annat har beslutats i stadgarna eller på föreningsstämman får styrel-

sen utse särskild firmatecknare. Styrelsen kan när som helst återkalla ett be-

myndigande för en särskild firmatecknare enligt 34 § lagen (1973:1150) om 

förvaltning av samfälligheter. 

4. Bilagor till ansökan 

En bestyrkt kopia av protokoll från bildandesammanträde samt bestyrkt ko-

pia av antagna stadgar måste bifogas till ansökan. Observera att namnet på 

föreningen måste stämma helt överens på ansökan, protokollet och i stad-

garna.  

5. Registreringsavgifter och betalning  

Registreringsavgifter regleras i avgiftsförordningen (1992:191) och förord-

ningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister. Registre-

ring kan inte ske förrän avgiften bokförts på Lantmäteriets bankgiro 

805-7028 eller Swish 123 322 2734.  

Betald avgift återbetalas inte såvida föreningen inte återkallar ärendet. 

Notera att om ärendet återkallas prövas inte ärendet i sak.  

Föreningens företagsnamn och eventuellt organisationsnummer ska anges som 

referens vid betalningen.  

6. Underskrift 

Ansökan ska vara undertecknad av styrelseledamot eller firmatecknare. 

Sammanträdesledaren kan istället för styrelseledamot eller firmatecknare 

underteckna ansökan om föreningsbildning sker i samband med förrättning i 

Lantmäteriets regi enligt fastighetsbildningslagen eller anläggningslagen. 
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