
BLANKETT 

Ansökan om vägförrättning 

Adressen dit du ska skicka ansökan hittar du på www.lantmateriet.se/hittakontor 

Vi ansöker härmed om lantmäteriförrättning avseende väg för: 

Önskad åtgärd  Skapa ny gemensamhetsanläggning som ska omfatta: 

befintlig väg, se bifogad kartskiss.

väg som ska nyanläggas, se bifogad kartskiss. 

vägtyp:

vägklass:   

 Ändra (omprövning) eller ta bort  gemensamhetsanläggning av: 

vägsamfällighet, se bifogad kartskiss.  

gemensamhetsanläggning avseende befintlig väg, se bifogad

kartskiss.
Gemensamhetsanläggningen förvaltas av

samfällighetsförening.  

Bestämma giltighet och omfattning av gemensamhetsanläggning

 Övrigt: 

Tid för utförande  Anläggningen är befintlig 

 Anläggningen ska anläggas 

Ange den tid inom vilken anläggningen ska vara utförd:   

Närmare  
beskrivning av 
åtgärden 
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Ska någon 
ersättning 
bestämmas? 

 Ja, ersättning ska bestämmas och Lantmäterimyndigheten får 

avgöra ersättningens storlek. 

 Ja, ersättning ska betalas i enlighet med bifogad

överenskommelse.
 Nej, ingen ersättning ska utgå. 

 Annat:   

Hur ska  
gemensamhets-
anläggningen  
förvaltas? 

 Delägarförvaltning 

 Samfällighetsförening 

 Det finns en befintlig samfällighetsförening som ska förvalta 

gemensamhetsanläggningen. 

Ange vilken: 

 Jag/vi begär även att en samfällighetsförening bildas för 

förvaltningen av gemensamhetsanläggningen 

(vägen/vägsystemet). 

Kommun: 

Berörda fastigheter: 

Handlingar som 
bifogas  

Stämmoprotokoll alternativt beslutsprotokoll från föreningens

styrelse 

 Stadgar 

 Fullmakt(er) 

 Överenskommelser 

 Kartor 

 Projekteringshandlingar  Fastighetsägarförteckning 

 Beslutshandlingar rörande statsbidrag 

Övrigt som bifogas: 
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Lokal för sam-
manträde  

Finns tillgång till möteslokal för lantmäterisammanträde? 

 Ja, förrättningshandläggare kan boka lokal enligt följande:  

Adress:   

Kontaktperson: 

Tel: 

 Ja, sökanden kan ordna lokal när det är dags för sammanträde 

 Nej 

Förrättnings-
kostnader  

 Kostnaderna för förrättningen ska fördelas i enlighet med 

kommande beslut av lantmäterimyndigheten. 

 Kostnaderna för förrättningen ska betalas av: 

 Kostnaderna för förrättningen ska betalas i enlighet 

med bifogad handling/överenskommelse 

Aktkopia Kopia av de slutliga förrättningshandlingarna (akten) 

ska skickas: (Kryssa för minst ett alternativ) 

 Digitalt via e-post 

Ange e-postadress: 

 I undantagsfall via normal postgång 

Ange namn och adress: 

Byggnad på 
fastighet 

Fastigheterna som berörs: 

Fastighet:   

Kontaktperson:   Tel: 

Fastighet:   

Kontaktperson: Tel: 

Fastighet:   

Kontaktperson: Tel: 

Fastighet:   

Kontaktperson: Tel: 
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Sökandes underskrifter 

Sökande: 

Datum: 

……………………………………. 

Namnunderskrift 

Sökande: 

Datum: 

…………………………………… 

Namnunderskrift 

Sökande: 

Datum: 

……………………………………. 

Namnunderskrift 

Sökande: 

Datum: 

…………………………………… 

Namnunderskrift 

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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Här fyller ni i ytterligare uppgifter till kontaktpersoner. 

Fastighet 

För- och efternamn (För ombud

anges vem man är ombud för)
Personnummer/Organisationsnummer

Postadress Adress arbete eller annan adress dagtid 

Telefon bostad Telefon arbetsplats

E-postadressMobiltelefon

Fastighet 

För- och efternamn (För ombud

anges vem man är ombud för)
Personnummer/Organisationsnummer

Postadress Adress arbete eller annan adress dagtid 

Telefon bostad Telefon arbetsplats

E-postadressMobiltelefon
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Fastighet 

För- och efternamn (För ombud

anges vem man är ombud för)
Personnummer/Organisationsnummer

Postadress Adress arbete eller annan adress dagtid 

Telefon bostad Telefon arbetsplats

E-postadressMobiltelefon

Fastighet 

För- och efternamn (För ombud

anges vem man är ombud för)
Personnummer/Organisationsnummer

Postadress Adress arbete eller annan adress dagtid 

Telefon bostad Telefon arbetsplats

E-postadressMobiltelefon
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