
 

 

Skickas till: 

Lantmäteriet 

Fastighetsinskrivning 

761 80 Norrtälje 

 

BLANKETT  

Ansökan om inskrivningsärende 

 

Anmälan om intresse enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv 

för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.  

  

Den sökande föreningen anmäler att hyresgästerna i nedanstående fastig-

het/tomträtt har intresse av att förvärva fastigheten/ tomträtten. Anmälan 

ska antecknas i fastighetsregistret. 

1. Fastighet  

Ange fastighetens officiella beteckning inklusive kommun, till exempel Gävle 

Torp 1:1. 

Kommun: 

      

Fastighet (namn och nummer): 

      

Kommun: 

      

Fastighet (namn och nummer): 

      

Om ansökan gäller fler fastigheter/tomträtter ange dessa i fältet ”5. Övriga upplysningar” ne-

dan. 

2. Sökande  

Förening: 

      

Organisationsnummer: 

      

Adress: 

      

Telefon dagtid: 

      

Postnummer och ort: 

      

E-post: 
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3. Fakturamottagare 

Även mottagare av underrättelse och originalhandlingar. Handlingar i original 

skickas tillbaka i ett separat kuvert. Om dessa ska skickas till annan person/ 

adress, ange detta i fältet ”5. Övriga upplysningar”. 

Namn/förening/företag/: 

      

Personnummer/organisations- 

nummer/ingivarnummer: * 

      

Adress: 

      

c/o Adress: 

      

Telefon dagtid: 

      

Postnummer och ort: 

      

E-post: 

      

*Finns ingivarnummer (kundnummer) registrerat hos Lantmäteriet behöver adressuppgifter 

inte anges. 

4. Ombud/kontaktperson 

Namn: 

      

Telefon dagtid: 

      

Adress: 

      

E-post: 

      

Postnummer: 

      

Ort: 

      

5. Övriga upplysningar 
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6. Intyg av styrelsen

Härmed intygas att det totala antalet lägenheter i egendomen inklusive lokallä-

genheter är: 

Antal lägenheter: 

(Garage, lager och andra lägenheter som i första hand används som förvaringsutrymmen har 

inte räknats med) 

Vidare intygas att hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenhet-

erna skriftligen har förklarat sig intresserade av ombildningen, att dessa hyres-

gäster är medlemmar i föreningen samt är folkbokförda på fastigheten (om de 

är bostadshyresgäster och anmälan avser ombildning till bostadsrätt). 

Slutligen intygas att, om anmälan avser småhusenhet, samtliga lägenheter som 

omfattas av anmälan hyrs för något annat ändamål än fritidsändamål. 

7. Underskrift

Ansökan ska undertecknas av hela föreningens styrelse. 

Datum Datum 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Datum Datum 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Datum Datum 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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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 in-

formation om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta 

på hemsidan www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcen-

ter på telefonnummer 0771-63 63 63. 

Bildruta 1 Information om att ta emot myndighetspost digitalt. Detta genom att skaffa en digital brevlåda 

och tjänsten Mina meddelanden. 

Tänk på att 

• Registreringsbevis för föreningen ska bifogas. Registreringsbeviset

får inte vara äldre än ett år.

• Intygandet ska undertecknas av hela föreningens styrelse.

• En inskriven intresseanmälan gäller i två år från ansökningsdagen. Om

hembud lämnas gäller anmälan i två år från den dag hembudet lämna-

des.

• Endast en intresseanmälan kan vara antecknad i registret åt gången.

Detta innebär att en ny intresseanmälan får antecknas tidigast på den

inskrivningsdag då den tidigares giltighet upphört.

• Om två eller flera fastigheter är samtaxerade måste ansökan avse alla

fastigheter i den samtaxerade enheten. Om intresseanmälan avser flera

fastigheter som inte är samtaxerade ska varje fastighet intygas separat.

• Förutom vanlig post går det också bra att skicka in ansökan till Lantmä-

teriet, Fastighetsinskrivning via e-post fastighetsinskrivning@lm.se el-

ler fax 0176-126 20. (Observera att varje inskrivningsdag slutar

klockan 12.00).

• Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon

0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

http://www.lantmateriet.se/personuppgifter
mailto:fastighetsinskrivning@lm.se

	1. Fastighet
	2. Sökande
	3. Fakturamottagare
	4. Ombud/kontaktperson
	5. Övriga upplysningar
	6. Intyg av styrelsen
	7. Underskrift
	Om personuppgifter

	Tänk på att



Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		Intresseanmälan bostadsrättsföreningar.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 0

		Manuellt godkänd: 2

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 2

		Godkänt: 28

		Underkänt: 0
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