Skickas till:
Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje
BLANKETT

Ansökan om rättelse
1. Fastighet/tomträtt
Ange fastighetens/tomträttens officiella beteckning inklusive kommun, till
exempel Gävle Torp 1:1.
Kommun:

Fastighet/tomträtt (namn och nummer):

Om ansökan gäller fler fastigheter ange dessa i fältet ”5. Övriga upplysningar” nedan.

2. Sökande
Den som är fastighetsägare och har lagfart eller är tomträttsinnehavare.
Namn:

Personnummer:

Om ansökan gäller fler sökande ange dessa i fältet ”5. Övriga upplysningar” nedan.

3. Kontaktperson/Ombud
Namn/Företag:

Personnummer/Ingivarnummer: *

Adress:

Postnummer och ort:

Telefon dagtid:

E-post:

*Finns ingivarnummer (kundnummer) registrerat hos Lantmäteriet behöver adressuppgifter
inte anges.

4. Rättelse
Om du vill ha eventuell återbetalning insatt på bankgiro- eller plusgirokonto,
ange detta nedan. I annat fall skickas en utbetalningsavi ut.
Bankgiro/plusgiro:

*) Observera att återbetalning inte kan ske till vanligt bank-/personkonto.
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LANTMÄTERIET

Jag begär rättelse av (ange vilken uppgift som ska rättas, exempelvis
lagfaren ägare, köpeskilling):

Förklara varför du/ni anser att uppgiften är felaktig, exempelvis vi skrev fel
köpeskilling i köpebrevet, rätt köpeskilling anges i köpekontraktet, angivit fel
fastighetsbeteckning eller andelar:

Skicka med de handlingar som du/ni stödjer din/er förklaring på och skriv in
nedan vad varje handling visar. Märk även varje handling med samma nummer
som nedan.
1)
2)
3)
4)
5)

5. Övriga upplysningar
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Tänk på att
•

Vid rättelse av inteckning behöver du först registrera digitala panter till
Fastighetsinskrivningen. Gäller rättelsen skriftliga pantbrev måste de skickas
in via post till Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje.

•

Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63
under vardagar mellan 09.00-16.00.

•

För mer information och ansökningsblanketter, se www.lantmateriet.se

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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