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BLANKETT 

Fullmakt för ombud 

Fullmaktsgivare 

Uppgifter om dig som ger fullmakt. 

För- och Efternamn Personnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefon, dagtid Telefon, kvällstid 

Ombud 

Uppgifter om den/de fysiska personer som du ger fullmakt till. 

För- och Efternamn Personnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefon, dagtid Telefon, kvällstid 



LANTMÄTERIET 

2(2) 

Ombudets 

behörighet 
Ombudet får företräda mig vid hela  

förrättningen avseende fastigheten/fastigheterna: 

enligt ansökan om lantmäteriförrättning 

den (datum):   

eller 

Ombudet får inte företräda mig vid hela  

förrättningen avseende fastigheten/fastigheterna: 

enligt ansökan om lantmäteriförrättning 

den (datum):   

utan behörigheten begränsas på följande sätt: 

Hur lång tid ska 

fullmakten gälla? 
Tillsvidare

Till och med (datum):

Underskrift fullmaktgivare 

Underskrift av dig som ger fullmakt 

Ort och datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

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

	Fullmaktsgivare
	Ombud
	Underskrift fullmaktgivare
	Om personuppgifter




Accessibility Report


		Filename: 

		5 Fullmakt gör ombud_A_B.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
	Föroch Efternamn: 
	Personnummer: 
	Adress: 
	Postnummer och ort: 
	Telefon dagtid: 
	Telefon kvällstid: 
	Föroch Efternamn_2: 
	Personnummer_2: 
	Adress_2: 
	Postnummer och ort_2: 
	Telefon dagtid_2: 
	Telefon kvällstid_2: 
	Tillsvidare Till och med datum: 
	Ort och datum:  
	Namnförtydligande: 
	Ombud som får företräda mig vid hela förrättningen: 
	ombudet får inte företräda mig vid hela förrättningen: 
	utan behörighet begränsas på följande sätt: 
	Hur lång tid ska fullmakten gälla?: Tillsvidare
	enligt ansökan om lantmäteriförrättning den: (skriv datum): 
	enligt ansökan om lantmäteriförrättning den: (skriv datum) 2: 


