Aktbilaga A

Stadsbyggnadskontoret
Lantmäterimyndigheten

•
•
•

Ansökan om lantmäteriförrättning
Datum ......................................................

Ansökan om avstyckning av överlåtet område skall göras
inom 6 mån från det att köpehandling e. dyl. undertecknades. Även förvärvaren får ansöka om avstyckning.
Företrädare för bolag, förening e. dyl. skall bifoga registreringsbevis eller protokollsutdrag.
Om ansökan görs genom ombud skall fullmakt bifogas.

Ansökan skickas till:
Lantmäterimyndigheten
Box 41
221 00 LUND
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-35 75 00

Önskad
åtgärd

Avstyckning

Yrkar på att styckningslotten befrias från inteckningar

Ja

Nej

Fastighetsreglering

Fastighetsbestämning

Sammanläggning

Klyvning

Anläggningsförrättning

Ledningsförrättning

Särskild gränsutmärkning

Sammanträde för att bilda samfällighetsförening

Annat
Närmare beskrivning av åtgärden, berörda fastigheter och eventuella andra upplysningar:

Området ska
användas till

Helårsbostad

Fritidsbostad

Jord-eller skogsbruk

Annat, ange vad ........................................................

Följande handlingar bifogas

Beviljat bygglov

Förvärvstillstånd

Strandskyddsdispens

Förhandsbesked om bygglov

Registreringsbevis

Protokollsutdrag

Överlåtelsehandling (original el vidimerad kopia)

Industri

Karta

Övrigt

Förrättningskostnader

För lantmäteriförrättning utgår avgift enligt timtaxa. Avgift utgår till viss del även om det som ansökan avser
inte går att genomföra (avvisande, inställda ärenden).

Kopia av karta
och handlingar

Sänds till:

Förrättningskostnaderna betalas av:

Extra kopia av karta och handlingar sänds till:
Betalas av:

Underskrifter

Samtliga sökande ska skriva under denna ansökan.
Om någon fastighet har flera delägare ska samtliga skriva under ansökan.
Handläggningen underlättas om också alla andra som berörs av förrättningen skriver under.
Sökande:

Fastighetsbeteckning:

Sökande:

Fastighetsbeteckning:

Sökande:

Fastighetsbeteckning:

Sökande:

Fastighetsbeteckning:

Make/makas/sambos underskrift:

Fastighetsbeteckning:

fortsättning nästa sida >>

Personuppgifter

Namn

Personnummer

Bostadsadress

Telefon, bostaden

Postadress

Telefon, arbete/mobil

Ägare till följande fastigheter el delar av fastigheter
e-postadress
Namn

Personnummer

Bostadsadress

Telefon, bostaden

Postadress

Telefon, arbete/mobil

Ägare till följande fastigheter el delar av fastigheter
e-postadress

Andra som
berörs

Namn

Personnummer

Bostadsadress

Telefon, bostaden

Postadress

Telefon, arbete/mobil

Ägare till följande fastigheter el delar av fastigheter
e-postadress
Namn

Personnummer

Bostadsadress

Telefon, bostaden

Postadress

Telefon, arbete/mobil

Ägare till följande fastigheter el delar av fastigheter
e-postadress
Namn

Personnummer

Bostadsadress

Telefon, bostaden

Postadress

Telefon, arbete/mobil

Ägare till följande fastigheter el delar av fastigheter
e-postadress

Övriga
upplysningar

Stadsbyggnadskontoret

SKRIV UT

Bygglovsavdelningen

Information om hur Lunds kommun behandlar
personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt
Dataskyddsförordningen/GDPR är den personuppgiftsansvarige.
Personuppgiftsansvarig: Byggnadsnämnden i Lunds kommun
Organisationsnummer: 212000-1132
Adress: Box 41
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se
Telefon: 046 - 359 50 00

Dataskyddsombud
Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som nås
via: dataskyddsombud@lund.se eller på telefon 046-359 60 81.

Typer av personuppgifter som behandlas
Vi behandlar dessa typer av personuppgifter om dig:
Namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, postadress,
fastighetsbeteckning.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen
Detta är anledningen till att dina personuppgifter behandlas:
Vi behöver samla in personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende.
Uppgifterna används också för att utvärdera kommunens service samt överförs
till skatteverket och SCB i syfte att föra statistik.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?
Från dig själv
Från annan än dig själv:
Registersökning i de fall ansökan inte är korrekt ifylld.

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter
Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska
kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta
åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal
Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig
förpliktelse)
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen
som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person

1(2)

2(2)

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
Annan laglig grund (väljs endast när särskilda kategorier av
personuppgifter, även kända som känsliga personuppgifter, behandlas):

Vem får ta del av dina personuppgifter?
Följande får ta del av dina personuppgifter:
Behöriga handläggare på stadsbyggnadskontoret samt medborgarcenter på
Lunds kommun.

Tredje land
Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje land (land
utanför EU/EES).
Vi kommer att föra över dina uppgifter till tredje land (land utanför
EU/EES) om du har samtyckt till att dina personuppgifter (foton/filmer)
får publiceras på sociala medier kan uppgifterna komma att överföras till
tredje land.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet
med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna
kommer sedan att hanteras enligt de lagar och regler som gäller för
kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och
gallringsbeslut.
Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna
handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter hur
som helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga eller
dataskyddsombudet för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas
av oss
•
•
•
•
•
•

Begära tillgång till dina personuppgifter
Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina
personuppgifter
Invända mot behandling av dina personuppgifter
Begära dataportabilitet
Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan
du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke
gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde.
Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna
handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter.

