
Lantmäterimyndigheten  
I HUDDINGE KOMMUN 

 
Ansökan om 

lantmäteriförrättning 
1 (4) 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefon (växel) E-post 
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 Lantmäterimyndigheten 
i Huddinge kommun 
141 85  HUDDINGE 

Information för blanketten Ansökan om lantmäteriförrättning 

Denna blankett kan användas för att ansöka om: 
 Avstyckning 

 Fastighetsreglering 

 Fastighetsbestämning 

 Sammanläggning 

 Klyvning 

 Anläggningsförrättning 

 Ledningsförrättning 

 Särskild gränsutmärkning 

När blanketten skickas in, bifoga om det finns: 
 Beviljat bygglov 

 Förvärvstillstånd 

 Strandskyddsdispens 

 Förhandsbesked om bygglov 

 Överlåtelsehandling 

 Karta 

Ni kan, i stället för att fylla i en blankett, kontakta Lantmäterimyndigheten 
per telefon. En färdig ansökan skickas då ut för underskrift. 

 

Instruktion  Siffrorna hänvisar till siffrorna i blanketten! 
1) Kommun där berörda fastigheter är belägna. 
2) Ange önskad åtgärd: 
Avstyckning  Avskiljning av ett visst område från en fastighet 

för att bilda en egen fastighet. 
Inteckningsfri  Vid avstyckning kan prövas om den nya  
avstyckning  fastigheten befrias från penninginteckningar. 



Lantmäterimyndigheten  
I HUDDINGE KOMMUN 

 
Ansökan om 

lantmäteriförrättning 
2 (4) 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefon (växel) E-post 
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Fastighetsreglering Överföring av mark mellan fastigheter, 
bildande av servitut m.m. 

Fastighetsbestämning Bestämmande av var gränsen går mellan 
fastigheter m.m. 

Sammanläggning Sammanföring av flera fastigheter, som ägs av 
samma personer, till en ny fastighet. 

Klyvning  Uppdelning av fastighet som ägs av flera per-
soner, så att var och en får en egen fastighet. 

Anläggningsförrättning Bildande av gemensamhetsanläggning för att 
bygga och sköta gemensamma anläggningar, 
t.ex. gemensam väg. 

Ledningsförrättning Säkerställande av en rätt för ägaren av en 
ledning att anlägga och underhålla ledningen 
på annans mark. 

Särskild gränsutmärkning Utmärkning av gränsrör som försvunnit eller ej 
tidigare markerats. 

3) Ange hur området ska användas. 
4) Skriv en mer detaljerad beskrivning om det behövs eller andra 

uppgifter som är viktiga för förrättningen. 
5) Ange registerbeteckningar på de fastigheter som är berörda av den 

åtgärd som Ni söker. 
6) Lantmäteriets kostnader debiteras enligt tidsåtgång eller fast pris. 

Om ansökan återkallas eller om det inte kan fullföljas av annan orsak 
debiteras ersättning för den tid som lagts ned på ärendet. Ange vem 
eller vilka som ska betala dessa kostnader och hur kostnaderna ska 
fördelas mellan Er. 

7) Ange vem förrättningshandlingarna ska sändas till, aktmottagaren. 
8) Ange vilka handlingar som bifogas. 
9) Fastighetens registerbeteckning och lagfaren ägares eller sökandens 

namnteckning, personummer, telefonnummer, adress samt adress 
till arbetsplats eller annan adress där ägare/sökande vistas dagtid. 
För att söka förrättning måste ett avtal finnas om man inte är 
fastighetsägare. Om fastigheten har flera ägare ska samtliga ägare 
skriva under ansökan. När någon undertecknar ansökan för en 
juridisk persons räkning bör registreringsbevis, protokollsutdrag 
eller dylikt bifogas. 

10) Makes/makas/sambos samtycke krävs om den gemensamma 
bostaden berörs eller om egendomen är giftorättsgods. 
Makes/makas/sambos samtycke krävs också om fastighetens värde 
ändras i väsentlig utsträckning. 
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1) Kommun 
HUDDINGE 

Datum 
      

2) Önskad åtgärd 
     Avstyckning      Den nya tomten/de nya tomterna önskas fria från inteckningar 
 

      Fastighetsreglering      Fastighetsbestämning     Sammanläggning                         Särskild gränsutmärkning 
 
     Klyvning      Anläggningsförrättning     Ledningsförrättning Annat (anges nedan) 

 

3) Området ska användas till 
     Helårsbostad      Fritidsbostad     Jord- eller skogsbruk Annat (anges nedan) 

      
4) Närmare beskrivning av åtgärden/åtgärderna och andra upplysningar 

      

5) Fastighetsbeteckning(ar) på berörd(a) fastighet(er) 

      

 

6) Förrättningskostnaderna betalas av 

      

 

7) Namn och adress(er) för aktmottagare 

      

 

8) Följande handlingar bifogas 
     Beviljat bygglov     Förvärvstillstånd             Strandskyddsdispens           Förhandsbesked om bygglov 
 
     Karta     Registreringsbevis             Protokollutdrag           Överlåtelsehandling (original 
                                                                                                                                                          eller vidimerad kopia) 
 
     Övrigt (anges nedan) 

      
 

 

Underskrift 1: 

9) Fastighet 

      
Telefonnummer dagtid 

      
 E-postadress 

      
Personnummer/Organisationsnummer 
      

 Postadress 
      

 Adress arbete eller annan adress dagtid 
      

 Namnteckning ägare/sökande 10) Makes/makas/sambos underskrift 

 Namnförtydligande: 
      

Namnförtydligande: 
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Underskrift 2: 

9) Fastighet 

      
Telefonnummer dagtid 

      
 E-postadress 

      
Personnummer/Organisationsnummer  
      

 Postadress 
      

 Adress arbete eller annan adress dagtid 
      

 Namnteckning ägare/sökande 10) Makes/makas/sambos underskrift 

 Namnförtydligande: 
      

Namnförtydligande: 
      

Underskrift 3: 

9) Fastighet 

      
Telefonnummer dagtid 

      
 E-postadress 

      
Personnummer/Organisationsnummer 
      

 Postadress 
      

 Adress arbete eller annan adress dagtid 
      

 Namnteckning ägare/sökande 10) Makes/makas/sambos underskrift 

 Namnförtydligande: 
      

Namnförtydligande: 
      

 

Underskrift 4: 

9) Fastighet 

      
Telefonnummer dagtid 

      
 E-postadress 

      
Personnummer/Organisationsnummer 
      

 Postadress 
      

 Adress arbete eller annan adress dagtid 
      

 Namnteckning ägare/sökande 10) Makes/makas/sambos underskrift 

 Namnförtydligande: 
      

Namnförtydligande: 
      

 


	Datum: 
	Närmare beskrivning av åtgärdenåtgärderna och andra upplysningar: 
	Fastighetsbeteckningar på berörda fastigheter: 
	6 Förrättningskostnaderna betalas av: 
	Namn och adresser för aktmottagare: 
	Följande handlingar bifogas Beviljat bygglov Förvärvstillstånd Strandskyddsdispens Förhandsbesked om bygglov Karta Registreringsbevis Protokollutdrag Överlåtelsehandling original eller vidimerad kopia Övrigt anges nedan: 
	Fastighet: 
	Telefonnummer dagtid: 
	Epostadress: 
	PersonnummerOrganisationsnummer: 
	Postadress_2: 
	Adress arbete eller annan adress dagtid: 
	Namnförtydligande: 
	Namnförtydligande_2: 
	Fastighet_2: 
	Telefonnummer dagtid_2: 
	Epostadress_2: 
	PersonnummerOrganisationsnummer_2: 
	Postadress_3: 
	Adress arbete eller annan adress dagtid_2: 
	Namnförtydligande_3: 
	Namnförtydligande_4: 
	Fastighet_3: 
	Telefonnummer dagtid_3: 
	Epostadress_3: 
	PersonnummerOrganisationsnummer_3: 
	Postadress_4: 
	Adress arbete eller annan adress dagtid_3: 
	Namnförtydligande_5: 
	Namnförtydligande_6: 
	Fastighet_4: 
	Telefonnummer dagtid_4: 
	Epostadress_4: 
	PersonnummerOrganisationsnummer_4: 
	Postadress_5: 
	Adress arbete eller annan adress dagtid_4: 
	Namnförtydligande_7: 
	Namnförtydligande_8: 
	Avstyckning: Off
	Inteckning: Off
	Fastighetsreglering: Off
	Fastighetsbestämning: Off
	Sammanläggning: Off
	Särskild gränsutmärkning: Off
	Klyvning: Off
	Anläggningsförrättning: Off
	Ledningsförrättning: Off
	Jord- eller skogsbruk: Off
	Fritidsbostad: Off
	Helårsbostad: Off
	Beviljat bygglov: Off
	Karta: Off
	Förvärvstillstånd: Off
	Registreringsbevis: Off
	Strandskyddsdispens: Off
	Protokollutdrag: Off
	Förhandsbesked bygglov: Off
	Överlåtelsehandling: Off
	Övrigt: Off
	Annan åtgärd: Off
	Annan användning: Off


