
BLANKETT 

Begäran om konsultation i ärenden som kan få särskild 

betydelse för det samiska folket 

1. Kontaktuppgifter till företrädare för den samiska

organisationen

För- och efternamn: C/o namn: 

Adress: Telefonnummer: 

E-postadress:

2. Vilken fastighet eller ärende gäller begäran om

konsultation?

Ange fastighetsbeteckning eller ärendenummer 

3. Vilken fråga gäller er begäran om konsultation?

Exempelvis ansökan om lagfart eller annat inskrivningsärende 

4. Skicka in begäran med post eller mejl

Om begäran om konsultation ska skickas till Lantmäteriet med post, skicka den 

till Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje 

Det går också bra att skicka begäran via mejl, skicka den då till 

fastighetsinskrivning@lm.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. 

Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se 
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[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.
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