
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på medgivande 

 

 

 

Medgivande till ansökan om inteckning  

Jag godkänner att min make/maka/partner alternativt före detta 

make/maka/partner ansöker om inteckning i fastigheten Gävle Torp 1:1.  

 

Ort och datum 

 

__________________________________ 

Underskrift 

 

___________________________________ 

Namnförtydligande 

 

Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se 

 


	Medgivande till ansökan om inteckning



Tillgänglighetsrapport
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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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