L A N T M Ä T E R I E T

ANSÖKAN i inskrivningsärende STÄLLFÖRETRÄDARE

Plats för stämpel

Skicka ansökan till:
Adress dit ansökan ska skickas visas här när du fyller i blanketten via dator och har Javascript aktiverat.

Fyller du inte i blanketten elektroniskt kan du hämta adressuppgifter på Inskrivning kontakta oss eller kontakta Lantmäteriets kundcenter på
telefon 0771-63 63 63.

1. Fastighet/tomträtt

(fastighetens officiella beteckning, till exempel Gävle Torp 1:1)

Kommun:

Fastighet/tomträtt:

Om ansökan avser fler fastigheter ange dessa i fältet "5. Övriga upplysningar".

2. Ny ställföreträdare

(den som önskar åtgärd som ansökan avser)

Namn:

Personnummer/organisationsnummer:

Om ansökan har fler sökande ange dessa i fältet "5. Övriga upplysningar".

3. Sökande/Kontaktperson/Ingivare

(mottagare av faktura, bevis och originalhandlingar som returneras)

Namn:

Personnummer/ingivarnummer*:

Adress:

Telefon dagtid:

Postnummer och postort:

* Finns ingivarnummer registrerat hos Lantmäteriet behöver adressuppgifter ej anges.

4. Ägare
Namn:

Personnummer/organisationsnummer:

Vid fler ägare ange dessa i fältet "5. Övriga upplysningar".

Var god vänd!

L A N T M Ä T E R I E T

5. Övriga upplysningar

6. Underskrift av sökanden
Jag anmäler härmed att ägarna till ovanstående fasta egendom – som är taxerad som jordbruksfastighet – utsett mig till
ställföreträdare enligt Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter.
Enligt ovan angivna lag svarar ställföreträdaren för den löpande förvaltningen av fastigheten enligt de riktlinjer och
anvisningar som delägarna meddelar. Lagen ger dock inte behörighet att överlåta fastigheten eller del av den, att
inteckna eller pantsätta fastigheten eller att upplåta nyttjanderätt eller annan rättighet i fastigheten för längre tid än fem
år eller för någons livstid. Inte heller har ställföreträdaren behörighet att upplåta nyttjanderätt i fastigheten om avtalet
kan bli förlängt på begäran av nyttjanderättshavaren. Det innebär att om ställföreträdaren ska kunna göra något av detta
behöver han/hon någon annan form av behörighet, till exempel en fullmakt från delägarna.
Härmed intygar jag på heder och samvete att bestämmelserna i Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda
jordbruksfastigheter har iakttagits vid valet av ställföreträdare.

Underskrift

Namnförtydligande

