Inskrivning Direkt v2.1.1 - teknisk beskrivning

Dokumentversion 1.1

Gränssnittsdefinition
Verifiering
WSDL

http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v2
.1/inskrivning-2.1.1-ver.wsdl

XML-schema

http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v2
.1/inskrivning-2.1.1.xsd

Produktion
WSDL

http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v2
.1/inskrivning-2.1.1.wsdl

XML-schema

http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v2
.1/inskrivning-2.1.1.xsd

Frågor och svar
Hämta inskrivning

GetInskrivningRequest
Hämta Inskrivningsinformation med något av nedanstående sökbegrepp. Max 250 ID:n kan skickas in per fråga.
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Hämta Inskrivningsinformation med angiven identifierare
(UUID).

InskrivningRegisterenhetFilter

Hämta Inskrivningsinformation med angiven identifierare för
registerenhet.

IncludeData

Hämta valda delar av föreningen i svaret.

InskrivningRegisterenhetFilter
Hämta Inskrivningsinformation med angiven identifierare för registerenhet.

Fält

Beskrivning

objektidentitet

Hämta Inskrivningsinformation med angiven identifierare för
registerenhet (UUID).

fastighetsnyckel

Hämta Inskrivningsinformation med angiven identifierare för
registerenhet (fastighetsnyckel).

IncludeData
Anger vilka delmängder som ska hämtas.
Fält

Beskrivning

basinformation

Hämta IRFastighet, PagaendeArende, Omrade och Gruppinfo
rmation.

agare

Hämta Agande.

senasteFang

Hämta senaste Fang

historikAgande

Hämta alla Fastighetsagandeforandring och alla TidigareAg
ande

avtalsrattighet

Hämta alla Avtalsrattighet

inteckning

Hämta Inteckning.

anteckning

Hämta Anteckning

tomtrattsupplatelse

Hämta Tomtrattsupplatelse.

total

Hämta allt.

Exempel
<GetInskrivningRequest
xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v2.1">
<objektidentitet>12345678-1234-1234-1234-123456789abc</objektidentitet>
<IncludeData>
<total>true</total>
</IncludeData>
</GetInskrivningRequest>

Exempel
<GetInskrivningRequest
xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v2.1">
<InskrivningRegisterenhetFilter>
<fastighetsnyckel>123456789</fastighetsnyckel>
<fastighetsnyckel>234567890</fastighetsnyckel>
<fastighetsnyckel>345678901</fastighetsnyckel>
</InskrivningRegisterenhetFilter>
<IncludeData>
<basinformation>true</basinformation>
<historik>true</historik>
</IncludeData>
</GetInskrivningRequest>

Exempel
<GetInskrivningRequest
xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v2.1">
<InskrivningRegisterenhetFilter>
<objektidentitet>12345678-9123-4567-8912-3456789abcde</objektidentitet>
</InskrivningRegisterenhetFilter>
<IncludeData>
<total>true</total>
</IncludeData>
</GetInskrivningRequest>

Svar
Basinformation

Tomträttsupplåtelse

Inteckning

Avtalsrättighet

Anteckning

Ägande
I tjänsten redovisas ägande med InskrivetAgande (Agande och TidigareAgande). Förändring i ägande redovisas med Fastighetsaga
ndeforandring.
Det finns följande val av delmängd rörande ägande i tjänsten:
agare
senasteFang
historikAgande
Vid val av delmängden agare fås InskrivetAgande tillbaka i svaret.
Vid val av delmängderna senasteFang och historikAgande fås Fastighetsagandeforandring tillbaka i svaret.
Kopplingen från Fang och Overlatelse till InskrivetAgande redovisas med referenser i form av ett UUID.

Referenser
I tjänsten finns ett antal referenser:
Avserreferens
InskrivenBelastningsreferens
Inteckningsreferens
Dessa innehåller referens till ett utbytesobjekt. I de fall utbytesobjektet hör till en annan fastighet redovisas en referens den fastigheten.
Referensen till fastigheten används till att med en ny fråga hämta utbytesobjektet.

Inskrivningsinformation
Sammanhållande objekt för inskrivningsinformation
Fält

Beskrivning

Registerenhetsreferens

Referens till den registerenhet inskrivningsinformationen hör till.

IRFastighet
Omrade
PagaendeArende
Gruppinformation
Tomtrattsupplatelse
Belastar

UtstrackningsoktI
Anteckning
Agande
TidigareAgande
Fastighetsagandeforandring

Registerenhetsreferens
Referens till registerenhet
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

fastighetsnyckel

En unik kod som består av max 9 tecken och identifierar
registerenhet i Fastighetsregistret.

beteckning

En redovisningsenhets beteckning består av registerområdets namn,
traktnamn och ett registernummer. Registernumret skall bestå av
bokstäverna ga eller s och enhetsnumret, åtskilda genom kolon.

typ

Anger typ: Fastighet, Samfällighet eller Gemensamhetsanläggning.

IRFastighet
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

aldreForhallande

Innehåller hänvisning till historiska inskrivningsåtgärder.

allvarligtFelIR

Inskrivningsinformaionen innehåller allvarliga felaktigheter.

oklaraInskrivningsforhallanden

Viss inskrivningsinformation är felaktig eller outredd.

senasteAndringInskrivningsdelen

Tidpunkt för senaste ändring av inskrivningsinformationen.

aktualitetsdatum

Datum som visar aktualitet för fastighetens inskrivningsinformation.

PagaendeArende
Information om att förvaltningsobjektet ingår i en pågående förrättning.
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

aktualitetsdatum

Anger den inskrivningsdag som föregår den dag pågående ärendet
registrerades.

pagaendeArendetyp

Anger vilken typ av handläggningsärende fastigheten ingår i.

Registerenhetsreferens

Referenser till övriga registerenheter som påverkas av ärendet.

Omrade
Ajourförande fastighetsinskrivningskontor
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

inskrivningskontor

Kontorbeteckning inom fastighetsinskrivning.

omradesaktualitet

Anger datum för inskrivningskontorets senaste inskrivningsdag.

Gruppinformation
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

gruppinformationstyp

Anger vilken typ av gruppinformation sam avses.
Avtalsrättighetsgruppinformation eller Lagfartsgruppinformation.

gruppinformation

Text som ger ytterligare upplysning.

Tomtrattsupplatelse
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

inskrivningsdag

Den inskrivningsdag inskrivningen tillhör.

dagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på inskrivning.

aktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya inskrivningar.

beslut

De olika slags beslut som kan fattas i ett ärende.

NyttBeslut
uppskovsdatum

Datum som beslutat uppskov gäller till.

overklagande

Överklagande av beslut.

andamal

Syfte varför tomträtt uppläts.

inskrankning

Villkor som inskränker möjligheten att upplåta rättigheter i en tomträtt.

ursprungligtStartdatum

Datum då första avgäldsperiod startar.

Avgald

Avgäld beskriver från när avgälden gäller, vilken summa och valuta
som gäller samt hur länge den gäller i år.

FramtidaAvgald

Avgäld beskriver från när avgälden gäller, vilken summa och valuta
som gäller samt hur länge den gäller i år.

aldreTomtratt

Tomträtt som upplåtits enligt lag före 1954-01-01.

uppsagningsperiodar

Antal år efter uppsägningsdatum som fastighetsägaren inte har rätt
att säga upp tomträttsavtalet.

uppsagningsdatum

Datum när fastighetsägaren tidigast kan säga upp tomträttsavtalet.

upplatelsedatum

Det datum som enligt avtalet anger när tomträttsupplåtelsen börjar
gälla i fastigheten.

Tomtrattsupplatelseanmarkning

NyttBeslut (Tomträttsupplåtelse)
Fält

Beskrivning

beslutetsInskrivningsdag

Den inskrivningsdag beslutet tillhör.

beslutetsDagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på beslut.

beslutetsAktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya beslut.

Avgald (Tomträttsupplåtelse)
Fält
startdatum
avgift
periodlangdar

Beskrivning

Belopp (Tomträttsupplåtelse, Avgäld)
Fält

Beskrivning

valuta

Beskriver vilken valuta summan är angiven i.

summa

Anger vilken summa som avses.

Framtida Avgald (Tomträttsupplåtelse)
Fält

Beskrivning

startdatum
avgift
periodlangdar

Belopp (Tomträttsupplåtelse, Framtida Avgäld)
Fält

Beskrivning

valuta

Beskriver vilken valuta summan är angiven i.

summa

Anger vilken summa som avses.

Tomträttsupplåtelseanmärkning
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

inskrivningsdag

Den inskrivningsdag inskrivningen tillhör.

dagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på inskrivning.

aktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya inskrivningar.

beslut

De olika slags beslut som kan fattas i ett ärende.

NyttBeslut
uppskovsdatum

Datum som beslutat uppskov gäller till.

overklagande

Överklagande av beslut.

anmarkning

Text som ger ytterligare upplysning om tomträttsupplåtelsen.

NyttBeslut (Tomträttsupplåtelseanmärkning)
Fält

Beskrivning

beslutetsInskrivningsdag

Den inskrivningsdag beslutet tillhör.

beslutetsDagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på beslut.

beslutetsAktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya beslut.

Avgald
Fält

Beskrivning

startdatum
Avgift
periodlangdar

Avgald (Framtida)
Fält

Beskrivning

startdatum
Avgift
periodlangdar

Belopp
Fält

Beskrivning

valuta

Beskriver vilken valuta summan är angiven i.

summa

Anger vilken summa som avses.

Belopp (Framtida)
Fält

Beskrivning

valuta

Beskriver vilken valuta summan är angiven i.

summa

Anger vilken summa som avses.

Belastar
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

foretradesordning

Ordning i vilken inteckningar och/eller avtalsrättigheter gäller i
förhållande till varandra.

InskrivenBelastning

Inteckning
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

inskrivningsdag

Den inskrivningsdag inskrivningen tillhör.

dagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på inskrivning.

aktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya inskrivningar.

beslut

De olika slags beslut som kan fattas i ett ärende.

NyttBeslut
uppskovsdatum

Datum som beslutat uppskov gäller till.

overklagande

Överklagande av beslut.

likaratt

Pekar ut vilka inteckningar eller avtalsrättigheter som har lika rätt.

Belastar
AvsagUrsprungligen
Inskrivningshandelse
Belopp
pantbrevstyp

Anger vilken typ av panthandling som utfärdas efter
Fastighetsinskrivningens beslut eller efter konvertering.

oklarInteckning

Anger om information om en viss inteckning är felaktig eller oklar i
inskrivningsregistret.

interregionalInteckning

Inteckning som belastar fastigheter som tillhör olika tekniska kontor.

Inteckningsanmarkning
Innehavsanteckning

NyttBeslut (Inteckning)
Fält

Beskrivning

beslutetsInskrivningsdag

Den inskrivningsdag beslutet tillhör.

beslutetsDagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på beslut.

beslutetsAktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya beslut.

Belopp (Inteckning)
Fält

Beskrivning

valuta

Beskriver vilken valuta summan är angiven i.

summa

Anger vilken summa som avses.

Inskrivningshandelse
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

inskrivningsdag

Den inskrivningsdag inskrivningen tillhör.

dagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på inskrivning.

aktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya inskrivningar.

beslut

De olika slags beslut som kan fattas i ett ärende.

NyttBeslut
uppskovsdatum

Datum som beslutat uppskov gäller till.

overklagande

Överklagande av beslut.

inskrivningshandelsetyp

Anger typ av inteckningshändelse som inteckning är utsatt för.

akthanvisning

Hänvisar till akten för anteckningen "Ansökan om sammanläggning".

Paverkar

NyttBeslut (Inskrivningshandelse)
Fält

Beskrivning

beslutetsInskrivningsdag

Den inskrivningsdag beslutet tillhör.

beslutetsDagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på beslut.

beslutetsAktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya beslut.

InskrivenBelastningsreferens
Fält

Beskrivning

inteckning

Identitet för inteckning

avtalsrattighet

Identitet för avtalsrättighet

Registerenhetsreferens

Inteckningsanmarkning

Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

inskrivningsdag

Den inskrivningsdag inskrivningen tillhör.

dagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på inskrivning.

aktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya inskrivningar.

beslut

De olika slags beslut som kan fattas i ett ärende.

NyttBeslut
uppskovsdatum

Datum som beslutat uppskov gäller till.

overklagande

Överklagande av beslut.

inteckningsanmarkning

Text enligt föreskrift

ovrigAnmarkning

Text som inte preciseras i föreskrift.

NyttBeslut (Inteckningsanmärkning)
Fält

Beskrivning

beslutetsInskrivningsdag

Den inskrivningsdag beslutet tillhör.

beslutetsDagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på beslut.

beslutetsAktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya beslut.

Innehavsanteckning
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

inskrivningsdag

Den inskrivningsdag inskrivningen tillhör.

dagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på inskrivning.

aktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya inskrivningar.

beslut

De olika slags beslut som kan fattas i ett ärende.

NyttBeslut
uppskovsdatum

Datum som beslutat uppskov gäller till.

overklagande

Överklagande av beslut.

organisationsnamn

Juridisk persons namn .

efternamn

Fysisk persons familjenamn.

fornamn

Fysisk persons förnamn.

utdelningsadress

Postadressegment som identifierar avlämningsställets belägenhet
och som består av antingen geografiskt lokaliserat avlämningsställe
eller administrativt avlämningsställe.

postnummer

Numerisk beteckning för sortering av post inom Sverige.

postkod

Alfanumerisk beteckning för sortering av post utanför Sverige.

postort

Postadresselement som innehåller ortnamn för postadressering.

land

Postadresselement för det land i vilket avlämningsstället är beläget.

landskod

Beteckning på länder.

NyttBeslut (Innehavsanteckning)
Fält

Beskrivning

beslutetsInskrivningsdag

Den inskrivningsdag beslutet tillhör.

beslutetsDagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på beslut.

beslutetsAktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya beslut.

Avtalsservitut
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

inskrivningsdag

Den inskrivningsdag inskrivningen tillhör.

dagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på inskrivning.

aktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya inskrivningar.

beslut

De olika slags beslut som kan fattas i ett ärende.

NyttBeslut
uppskovsdatum

Datum som beslutat uppskov gäller till.

overklagande

Överklagande av beslut.

likaratt

Pekar ut vilka inteckningar eller avtalsrättigheter som har lika rätt.

Inskrivningshandelse
avtalsservitutsandamal

Beskriver avtalsservitutets ändamål.

ovrigtAndamal

Beskrivning i klartext av ändamål.

Avtalsrattighetsanmarkning

NyttBeslut (Avtalsservitut)
Fält

Beskrivning

beslutetsInskrivningsdag

Den inskrivningsdag beslutet tillhör.

beslutetsDagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på beslut.

beslutetsAktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya beslut.

Avtalsnyttjanderatt
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

inskrivningsdag

Den inskrivningsdag inskrivningen tillhör.

dagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på inskrivning.

aktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya inskrivningar.

beslut

De olika slags beslut som kan fattas i ett ärende.

NyttBeslut
uppskovsdatum

Datum som beslutat uppskov gäller till.

overklagande

Överklagande av beslut.

likaratt

Pekar ut vilka inteckningar eller avtalsrättigheter som har lika rätt.

Inskrivningshandelse
avtalsnyttjanderattsandamal

Ändamål som avses med avtalsnyttjanderätten.

ovrigtAndamal

Beskrivning av övrigt ändamål.

Avtalsrattighetsanmarkning

NyttBeslut (Avtalsnyttjanderatt)
Fält

Beskrivning

beslutetsInskrivningsdag

Den inskrivningsdag beslutet tillhör.

beslutetsDagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på beslut.

beslutetsAktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya beslut.

Elkraftratt
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

inskrivningsdag

Den inskrivningsdag inskrivningen tillhör.

dagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på inskrivning.

aktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya inskrivningar.

beslut

De olika slags beslut som kan fattas i ett ärende.

NyttBeslut
uppskovsdatum

Datum som beslutat uppskov gäller till.

overklagande

Överklagande av beslut.

likaratt

Pekar ut vilka inteckningar eller avtalsrättigheter som har lika rätt.

Inskrivningshandelse
Avtalsrattighetsanmarkning

NyttBeslut (Elkraftratt)
Fält

Beskrivning

beslutetsInskrivningsdag

Den inskrivningsdag beslutet tillhör.

beslutetsDagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på beslut.

beslutetsAktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya beslut.

Avkomstratt
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

inskrivningsdag

Den inskrivningsdag inskrivningen tillhör.

dagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på inskrivning.

aktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya inskrivningar.

beslut

De olika slags beslut som kan fattas i ett ärende.

NyttBeslut
uppskovsdatum

Datum som beslutat uppskov gäller till.

overklagande

Överklagande av beslut.

likaratt

Pekar ut vilka inteckningar eller avtalsrättigheter som har lika rätt.

Belastar

Inskrivningshandelse
Avtalsrattighetsanmarkning

NyttBeslut (Avkomstratt)
Fält

Beskrivning

beslutetsInskrivningsdag

Den inskrivningsdag beslutet tillhör.

beslutetsDagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på beslut.

beslutetsAktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya beslut.

Avtalsrattighetsanmarkning
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

inskrivningsdag

Den inskrivningsdag inskrivningen tillhör.

dagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på inskrivning.

aktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya inskrivningar.

beslut

De olika slags beslut som kan fattas i ett ärende.

NyttBeslut
uppskovsdatum

Datum som beslutat uppskov gäller till.

overklagande

Överklagande av beslut.

anmarkning

Ytterligare upplysning i fritext

NyttBeslut (Avtalsrattighetsanmarkning)
Fält

Beskrivning

beslutetsInskrivningsdag

Den inskrivningsdag beslutet tillhör.

beslutetsDagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på beslut.

beslutetsAktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya beslut.

UtstrackningSoktI

Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

foretradesordning

Ordning i vilken inteckningar gäller i förhållande till varandra.

Inteckningsreferens

Inteckningsreferens
Fält

Beskrivning

inteckning

Identitet för inteckning

Registerenhetsreferens

Anteckning
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

inskrivningsdag

Den inskrivningsdag inskrivningen tillhör.

dagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på inskrivning.

aktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya inskrivningar.

beslut

De olika slags beslut som kan fattas i ett ärende.

NyttBeslut
uppskovsdatum

Datum som beslutat uppskov gäller till.

overklagande

Överklagande av beslut.

anteckningstyp

Beskriver kortfattat vad anteckningen avser.

anteckningstext

Komplett beskrivning av anteckning.

Anteckningsanmarkning
Belastar
Avser

NyttBeslut (Anteckning)
Fält

Beskrivning

beslutetsInskrivningsdag

Den inskrivningsdag beslutet tillhör.

beslutetsDagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på beslut.

beslutetsAktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya beslut.

Anteckningsanmarkning
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

inskrivningsdag

Den inskrivningsdag inskrivningen tillhör.

dagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på inskrivning.

aktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya inskrivningar.

beslut

De olika slags beslut som kan fattas i ett ärende.

NyttBeslut
uppskovsdatum

Datum som beslutat uppskov gäller till.

overklagande

Överklagande av beslut.

anmarkning

Övrig text som ej beskrivs i föreskrift

NyttBeslut (Anteckningsanmarkning)
Fält

Beskrivning

beslutetsInskrivningsdag

Den inskrivningsdag beslutet tillhör.

beslutetsDagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på beslut.

beslutetsAktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya beslut.

Avserreferens
Fält

Beskrivning

Registerenhetsreferens
inskrivetAgande

Identitet för lagfart eller tomträtt

inteckning

Identitet för inteckning

avtalsrattighet

Identitet för avtalsrättighet

Lagfart (InskrivetAgande / Tidigare Agande)
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

inskrivningsdag

Den inskrivningsdag inskrivningen tillhör.

dagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på inskrivning.

aktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya inskrivningar.

beslut

De olika slags beslut som kan fattas i ett ärende.

NyttBeslut
uppskovsdatum

Datum som beslutat uppskov gäller till.

overklagande

Överklagande av beslut.

BeviljadAndel

Bråk är ett tal T/N som beskriver förhållandet mellan T och N ( T=
täljare och N= nämare ). Dessa tal kan här vara väldigt stora.

Agare
Lagfartsanmarkning

Tomtrattsinnehav (InskrivetAgande / Tidigare Agande)
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

inskrivningsdag

Den inskrivningsdag inskrivningen tillhör.

dagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på inskrivning.

aktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya inskrivningar.

beslut

De olika slags beslut som kan fattas i ett ärende.

NyttBeslut
uppskovsdatum

Datum som beslutat uppskov gäller till.

overklagande

Överklagande av beslut.

BeviljadAndel

Bråk är ett tal T/N som beskriver förhållandet mellan T och N ( T=
täljare och N= nämare ). Dessa tal kan här vara väldigt stora.

Agare
Tomtrattsinnehavsanmarkning

NyttBeslut (Lagfart)
Fält

Beskrivning

beslutetsInskrivningsdag

Den inskrivningsdag beslutet tillhör.

beslutetsDagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på beslut.

beslutetsAktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya beslut.

Brak (Lagfart)
Fält

Beskrivning

taljare
namnare

InskrivenPerson
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

efternamn

Fysisk persons familjenamn.

fornamn

Det förnamn som används som tilltalsnamn för fysisk person.

organisationsnamn

Juridisk persons namn.

IDnummer

Utgörs av personnummer, organisationsnummer,
samordningsnummer eller skattenummer/GD-nummer som
identifierar person.

Person
Organisation
UtlandskAgare

Person
Fält

Beskrivning

personnummer

Personnummer

fornamn

Anger personens förnamn

mellannamn

Anger personens mellannamn

efternamn

Anger personens efternamn

tilltalsnamn

Personens tilltalsnamn

Adress
SarskildAdress
Utlandsadress

Organisation
Fält

Beskrivning

organisationsnummer

Anger organisationsnummer

organisationsnamn

Anger organisationens namn

juridiskForm

Anger organisationens juridiska form

Adress
Utlandsadress

Adress (Person)
Fält

Beskrivning

coAdress

Anger folkbokföringsadress: Care of

utdelningsadress1

Anger folkbokföringsadress: Utdelningsadress 1

utdelningsadress2

Anger folkbokföringsadress: Utdelningsadress 2

postnummer

Anger folkbokföringsadress: Postnummer

postort

Anger folkbokföringsadress: Postort

SarskildAdress (Person)
Fält

Beskrivning

coAdress

Anger särskild postadress: Care of

utdelningsadress1

Anger särskild postadress: Utdelningsadress 1

utdelningsadress2

Anger särskild postadress: Utdelningsadress 2

postnummer

Anger särskild postadress: Postnummer

postort

Anger särskild postadress: Postort

Utlandsadress (Person)
Fält

Beskrivning

utdelningsadress1

Anger utlandsadress: Utdelningsadress 1

utdelningsadress2

Anger utlandsadress: Utdelningsadress 2

utdelningsadress3

Anger utlandsadress: Utdelningsadress 3

utdelningsadress4

Anger utlandsadress: Utdelningsadress 4

land

Anger utlandsadress: Land

Adress (Organisation)
Fält

Beskrivning

coAdress

Anger officiell svensk adress : Care of

utdelningsadress1

Anger officiell svensk adress : Utdelningsadress 1

utdelningsadress2

Anger officiell svensk adress : Utdelningsadress 2

postnummer

Anger officiell svensk adress : Postnummer

postort

Anger officiell svensk adress : Postort

Utlandsadress (Organisation)
Fält

Beskrivning

utdelningsadress1

Anger officiell utländsk adress : Utdelningsadress 1

utdelningsadress2

Anger officiell utländsk adress : Utdelningsadress 2

utdelningsadress3

Anger officiell utländsk adress : Utdelningsadress 3

utdelningsadress4

Anger officiell utländsk adress : Utdelningsadress 4

land

Anger officiell utländsk adress : Land

UtlandskAgare
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

annatID

ID på utländsk person, juridisk eller fysisk.

utdelningsadress

Postadressegment som identifierar avlämningsställets belägenhet
och som består av antingen geografiskt lokaliserat avlämningsställe
eller administrativt avlämningsställe.

postkod

Alfanumerisk beteckning för sortering av post utanför Sverige.

postort

Postadresselement som innehåller ortnamn för postadressering.

land

Postadresselement för det land i vilket avlämningsstället är beläget.

landskod

Beteckning på länder.

Lagfartsanmarkning
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

inskrivningsdag

Den inskrivningsdag inskrivningen tillhör.

dagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på inskrivning.

aktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya inskrivningar.

beslut

De olika slags beslut som kan fattas i ett ärende.

NyttBeslut
uppskovsdatum

Datum som beslutat uppskov gäller till.

overklagande

Överklagande av beslut.

lagfartsanmarkning

Text enligt föreskrift.

ovrigAnmarkning

Text som inte är preciserad i föreskrift.

gemensamBostadSambo

Person som lagfaren ägare, eller tomträttshavare, stadigvarande
sammanbor med och där fastigheten har införskaffats i syfte att
utgöra deras gemensamma bostad.

tvistAvgjordTillFormanFor

Till vems förmån tvist avgjorts.

NyttBeslut (Lagfartsanmarkning)
Fält

Beskrivning

beslutetsInskrivningsdag

Den inskrivningsdag beslutet tillhör.

beslutetsDagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på beslut.

beslutetsAktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya beslut.

NyttBeslut (Tomtrattsinnehav)
Fält

Beskrivning

beslutetsInskrivningsdag

Den inskrivningsdag beslutet tillhör.

beslutetsDagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på beslut.

beslutetsAktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya beslut.

Brak (Tomtrattsinnehav)
Fält

Beskrivning

taljare
namnare

Tomtrattsinnehavsanmarkning
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

inskrivningsdag

Den inskrivningsdag inskrivningen tillhör.

dagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på inskrivning.

aktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya inskrivningar.

beslut

De olika slags beslut som kan fattas i ett ärende.

NyttBeslut
uppskovsdatum

Datum som beslutat uppskov gäller till.

overklagande

Överklagande av beslut.

tomtrattsinnehavsanmarkning

Text enligt föreskrift.

ovrigAnmarkning

Text som inte är preciserad i föreskrift.

gemensamBostadSambo

Person som lagfaren ägare, eller tomträttshavare, stadigvarande
sammanbor med och där fastigheten har införskaffats i syfte att
utgöra deras gemensamma bostad.

tvistAvgjordTillFormanFor

Till vems förmån tvist avgjorts.

NyttBeslut (Tomtrattsinnehavsanmarkning)
Fält

Beskrivning

beslutetsInskrivningsdag

Den inskrivningsdag beslutet tillhör.

beslutetsDagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på beslut.

beslutetsAktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya beslut.

Fastighetsagandeforandring
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

Kopeskilling
Fang
Overlatelse

Kopeskilling
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

PreliminarKopeskillingFastEgendom
OmraknadPreliminarKopeskilling

KopeskillingFastEgendom
OmraknadKopeskilling
Mellangift
KopeskillingLosEgendom
kopeskillingstyp

Klassificering av vad köpeskillingen avser.

Omfattar

Referenser till övriga registerenheter som omfattas av köpeskillingen.

PreliminarKopeskillingFastEgendom
Fält

Beskrivning

valuta

Beskriver vilken valuta summan är angiven i.

summa

Anger vilken summa som avses.

OmraknadPreliminarKopeskilling
Fält

Beskrivning

valuta

Beskriver vilken valuta summan är angiven i.

summa

Anger vilken summa som avses.

KopeskillingFastEgendom
Fält

Beskrivning

valuta

Beskriver vilken valuta summan är angiven i.

summa

Anger vilken summa som avses.

OmraknadKopeskilling
Fält

Beskrivning

valuta

Beskriver vilken valuta summan är angiven i.

summa

Anger vilken summa som avses.

Mellangift
Fält

Beskrivning

valuta

Beskriver vilken valuta summan är angiven i.

summa

Anger vilken summa som avses.

KopeskillingLosEgendom
Fält

Beskrivning

valuta

Beskriver vilken valuta summan är angiven i.

summa

Anger vilken summa som avses.

Fang
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

inskrivningsdag

Den inskrivningsdag inskrivningen tillhör.

dagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på inskrivning.

aktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya inskrivningar.

beslut

De olika slags beslut som kan fattas i ett ärende.

NyttBeslut
uppskovsdatum

Datum som beslutat uppskov gäller till.

overklagande

Överklagande av beslut.

AndelFang

Bråk är ett tal T/N som beskriver förhållandet mellan T och N ( T=
täljare och N= nämare ). Dessa tal kan här vara väldigt stora.

fangesar

När fånget skedde.

fangesmanad

När fånget skedde.

fangesdag

När fånget skedde.

fangesart

Typ av handling som fånget grundas på.

fangeskod

Underlag för Skattemyndighetens och SCB:s klassificering av förvärv.

forvarvstyp

Förvärv av område eller utrymme av en fastighet alternativt förvärv av
en fastighet med undantag av område eller utrymme i avvaktan på
fastighetsbildning.

omradesbeskrivning

Beskrivning av det område eller utrymme som ska frånskiljas
fastighet.

Lagfartsanmarkning
Tomtrattsinnehavsanmarkning
inskrivetagande

Identitet för lagfart eller tomträttsinnehav

Brak (Fang)
Fält
taljare
namnare

NyttBeslut (Fang)

Beskrivning

Fält

Beskrivning

beslutetsInskrivningsdag

Den inskrivningsdag beslutet tillhör.

beslutetsDagboksnummer

Verksamhetsmässig identitet på beslut.

beslutetsAktnummer

Unik verksamhetsmässig identitet på nya beslut.

Overlatelse
Fält

Beskrivning

objektidentitet

Globalt unik identitet för utbytesobjekt.

objektversion

Anger vilken version objektet har.

versionGiltigFran

Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla
reda på versioner (avser ej informationens giltighet och
beslutsdatum).

AndelOverlatelse

Bråk är ett tal T/N som beskriver förhållandet mellan T och N ( T=
täljare och N= nämare ). Dessa tal kan här vara väldigt stora.

inskrivetagande

Identitet för lagfart eller tomträttsinnehav

Brak (Overlatelse)
Fält

Beskrivning

taljare
namnare

Exempel
<InskrivningResponse
xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v2.1"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
gml:id="response">
<gml:boundedBy xsi:nil="true"/>
<InskrivningMember>
<Inskrivningsinformation gml:id="ID_280064263">
<gml:boundedBy xsi:nil="true"/>
<Registerenhetsreferens>
<objektidentitet>db7c7db7-0270-f3a0-e040-ed8f5b434759</objektidentitet>
<fastighetsnyckel>280064263</fastighetsnyckel>
<beteckning>ÖSTERHAMN LJUSNE 7:171</beteckning>
<typ>Fastighet</typ>
</Registerenhetsreferens>
<IRFastighet>
<objektidentitet>81dd5398-c48a-4a74-9cbb-16b918101394</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<aldreForhallande>T68/201,T80/14155,I80/14164,I80/14165,I81/2616,I80/14166</aldreForha
llande>
<allvarligtFelIR>false</allvarligtFelIR>
<oklaraInskrivningsforhallanden>false</oklaraInskrivningsforhallanden>

<senasteAndringInskrivningsdelen>1999-05-21T11:00:00+02:00</senasteAndringInskrivnings
delen>
<aktualitetsdatum>2012-08-16+02:00</aktualitetsdatum>
</IRFastighet>
<Omrade>
<objektidentitet>e2fedc73-5fa8-43a1-a038-27875cf247fe</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<inskrivningskontor>Hässleholm</inskrivningskontor>
<omradesaktualitet>2012-08-16+02:00</omradesaktualitet>
</Omrade>
<Tomtrattsupplatelse>
<objektidentitet>5ad16724-7fc1-4ce0-84fa-4e3cd46f6d13</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<inskrivningsdag>1980-12-10+01:00</inskrivningsdag>
<dagboksnummer>80/14002</dagboksnummer>
<beslut>Beviljad</beslut>
<andamal>BOSTAD</andamal>
<inskrankning>Annan rättighet än panträtt eller nyttjanderätt får ej
upplåtas</inskrankning>
<ursprungligtStartdatum>1981-01-01+01:00</ursprungligtStartdatum>
<Avgald>
<startdatum>1981-01-01+01:00</startdatum>
<Avgift>
<valuta>SEK</valuta>
<summa>2831</summa>
</Avgift>
<periodlangdar>10</periodlangdar>
</Avgald>
<aldreTomtratt>false</aldreTomtratt>
<uppsagningsperiodar>40</uppsagningsperiodar>
<uppsagningsdatum>2041-01-01+01:00</uppsagningsdatum>
<upplatelsedatum>1980-11-01+01:00</upplatelsedatum>
<Tomtrattsupplatelseanmarkning>
<objektidentitet>2380796c-1cb2-4d85-b66c-c42712517cbb</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<dagboksnummer>89/10590</dagboksnummer>
<beslut>Beviljad</beslut>
<anmarkning>NY AVGÄLD</anmarkning>
</Tomtrattsupplatelseanmarkning>
<Tomtrattsupplatelseanmarkning>
<objektidentitet>518ee361-e029-40ce-a7a7-43f9af40f40e</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<dagboksnummer>99/2535</dagboksnummer>
<beslut>Beviljad</beslut>
<anmarkning>NY AVGÄLD</anmarkning>
</Tomtrattsupplatelseanmarkning>
</Tomtrattsupplatelse>
<Belastar>
<objektidentitet>41fd7c81-7f21-4743-9855-c257c2ffdb37</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<foretradesordning>2</foretradesordning>
<Inteckning>
<objektidentitet>469961cf-314d-470f-bb9b-f0a0bfcc1500</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<inskrivningsdag>1994-08-15+02:00</inskrivningsdag>
<dagboksnummer>94/9185</dagboksnummer>
<beslut>Beviljad</beslut>
<Belopp>
<valuta>SEK</valuta>

<summa>132100</summa>
</Belopp>
<pantbrevstyp>Skriftligt pantbrev</pantbrevstyp>
<oklarInteckning>false</oklarInteckning>
<interregionalInteckning>false</interregionalInteckning>
<AvsagUrsprungligen>
<Registerenhetsreferens>
<objektidentitet>db7c7db7-0270-f3a0-e040-ed8f5b434759</objektidentitet>
<fastighetsnyckel>280064263</fastighetsnyckel>
<beteckning>ÖSTERHAMN LJUSNE 7:171</beteckning>
<typ>Fastighet</typ>
</Registerenhetsreferens>
</AvsagUrsprungligen>
</Inteckning>
</Belastar>
<Belastar>
<objektidentitet>0fcc1102-e63a-4f1a-8735-5b977b3f5081</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<foretradesordning>1</foretradesordning>
<Inteckning>
<objektidentitet>25038cfb-5007-4ef0-af66-ca5858b03fc6</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<inskrivningsdag>1994-08-15+02:00</inskrivningsdag>
<dagboksnummer>94/9183</dagboksnummer>
<beslut>Beviljad</beslut>
<Belopp>
<valuta>SEK</valuta>
<summa>375000</summa>
</Belopp>
<pantbrevstyp>Skriftligt pantbrev</pantbrevstyp>
<oklarInteckning>false</oklarInteckning>
<interregionalInteckning>false</interregionalInteckning>
<AvsagUrsprungligen>
<Registerenhetsreferens>
<objektidentitet>db7c7db7-0270-f3a0-e040-ed8f5b434759</objektidentitet>
<fastighetsnyckel>280064263</fastighetsnyckel>
<beteckning>ÖSTERHAMN LJUSNE 7:171</beteckning>
<typ>Fastighet</typ>
</Registerenhetsreferens>
</AvsagUrsprungligen>
</Inteckning>
</Belastar>
<Agande>
<Lagfart>
<objektidentitet>e6c33f01-7c7c-4cb2-8810-88631ff90ccb</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<inskrivningsdag>1968-03-27+01:00</inskrivningsdag>
<dagboksnummer>68/201</dagboksnummer>
<beslut>Beviljad</beslut>
<BeviljadAndel>
<taljare>1</taljare>
<namnare>1</namnare>
</BeviljadAndel>
<Agare>
<objektidentitet>d1e1b6bc-e981-475a-86b7-2d8ec07db1f0</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<organisationsnamn>ÖSTERHAMNS KOMMUN</organisationsnamn>
<IDnummer>212000-2353</IDnummer>
<Organisation>

<organisationsnummer>212000-2353</organisationsnummer>
<organisationsnamn>ÖSTERHAMNS KOMMUN</organisationsnamn>
<juridiskForm>82</juridiskForm>
<Adress>
<postnummer>48033</postnummer>
<postort>ÖSTERHAMN</postort>
</Adress>
</Organisation>
</Agare>
<Lagfartsanmarkning>
<objektidentitet>27da2523-6394-4872-820f-94cb94e803bd</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<dagboksnummer>83/11660</dagboksnummer>
<beslut>Beviljad</beslut>
<lagfartsanmarkning>Anmärkning</lagfartsanmarkning>
</Lagfartsanmarkning>
</Lagfart>
<Tomtrattsinnehav>
<objektidentitet>bb5d8542-b46e-4bf0-a1a0-425a54d45c54</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<inskrivningsdag>1992-06-17+02:00</inskrivningsdag>
<dagboksnummer>92/7000</dagboksnummer>
<beslut>Beviljad</beslut>
<BeviljadAndel>
<taljare>1</taljare>
<namnare>1</namnare>
</BeviljadAndel>
<Agare>
<objektidentitet>88238bcf-9c43-4803-acda-104885de857f</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<efternamn>ANDREW</efternamn>
<fornamn>HANS ERIK</fornamn>
<IDnummer>19900604-2395</IDnummer>
<Person>
<personnummer>19900604-2395</personnummer>
<fornamn>Hans Erik</fornamn>
<efternamn>ANDREW</efternamn>
<tilltalsnamn>Hans Erik</tilltalsnamn>
<Adress>
<utdelningsadress1>HÄLLBO 9265</utdelningsadress1>
<postnummer>32034</postnummer>
<postort>DALNÄS</postort>
</Adress>
<Utlandsadress>
<utdelningsadress1>P_UA_LAND</utdelningsadress1>
</Utlandsadress>
</Person>
</Agare>
</Tomtrattsinnehav>
</Agande>
<Fastighetsagandeforandring>
<objektidentitet>3ecc18be-b524-4fc8-801e-dc0c3db7db2d</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<Fang>
<objektidentitet>8e6972c6-57bb-4a01-a9a3-4021d3c0ce93</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<dagboksnummer>98/5448</dagboksnummer>
<beslut>Beviljad</beslut>
<inskrivetAgande>bb5d8542-b46e-4bf0-a1a0-425a54d45c54</inskrivetAgande>

</Fang>
</Fastighetsagandeforandring>
<Fastighetsagandeforandring>
<objektidentitet>b19f7539-6bbe-4952-80d3-f4082d918054</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<Kopeskilling>
<objektidentitet>e1ce9b26-dfa2-474b-8ee5-668cc063c6d3</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<KopeskillingFastEgendom>
<valuta>SEK</valuta>
<summa>480000</summa>
</KopeskillingFastEgendom>
<kopeskillingstyp>Avser hela fastigheten</kopeskillingstyp>
</Kopeskilling>
<Fang>
<objektidentitet>4aa59e06-ad3a-46a6-b338-c9d8b9aefbfa</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<inskrivningsdag>1992-06-17+02:00</inskrivningsdag>
<dagboksnummer>92/7000</dagboksnummer>
<beslut>Beviljad</beslut>
<fangesdag>1992-04-28+02:00</fangesdag>
<fangesart>Köp</fangesart>
<inskrivetAgande>bb5d8542-b46e-4bf0-a1a0-425a54d45c54</inskrivetAgande>
</Fang>
</Fastighetsagandeforandring>
<Fastighetsagandeforandring>
<objektidentitet>df534a13-2c80-4206-a877-09c7f60bc407</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<Fang>
<objektidentitet>01c8fa2e-3de1-4b64-bbcd-18ca95dd5d65</objektidentitet>
<objektversion>1</objektversion>
<inskrivningsdag>1968-03-27+01:00</inskrivningsdag>
<dagboksnummer>68/201</dagboksnummer>
<beslut>Beviljad</beslut>
<AndelFang>
<taljare>1</taljare>
<namnare>1</namnare>
</AndelFang>
<fangesdag>1968-03-12+01:00</fangesdag>
<fangesart>Köp</fangesart>
<inskrivetAgande>e6c33f01-7c7c-4cb2-8810-88631ff90ccb</inskrivetAgande>
</Fang>
</Fastighetsagandeforandring>
</Inskrivningsinformation>
</InskrivningMember>

</InskrivningResponse>

Begränsningar
Följande begränsningar gäller för varje fråga:
GetInskrivningRequest
Begränsning

Maxvärde

Antal objektidentitet-id:n.

250 st

Antal fastighetsnyckel-id:n.

250 st

