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Beställare 
 
Kommun: ___________________________________________ 
 
Kontaktperson: __________________________________________________________ 
 
Kontaktpersonens e-postadress: _______________________________________________ 
 
 
Uppgifterna beställs på följande sätt: 
 

 
Uppgifter i lagfartsbevis med alla personuppgifter 

• uppgifterna behövs för följande myndighetsuppgifter eller på basis av följande lag: 
 
__________________________________________________________________________ 

Uppgifter i lagfartsbevis utan personbeteckning 
 

• uppgifterna behövs för följande myndighetsuppgifter eller på basis av följande lag: 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Uppgifter i lagfartsbevis utan personuppgifter 
 

 
 
 
 
De obligatoriska punkterna i beställningen har markerats med (*). 
 
 
 
Uppgifter i lagfartsbevis 
 
 

1. Beställning av lagfartsuppgifter för ett enskilt objekt 

 
Ange fastighetsbeteckning eller beteckning för outbrutet område, max. 10 st. (beteckningarna kan 
också skickas i en separat bilaga (txt)) (*): (*): 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Hämta (*): 

• både giltiga och upphörda objekt 
• endast giltiga objekt 
• endast upphörda objekt 
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2. Beställning av lagfartsuppgifter i hela kommunens område 

 
Ange kommun (max. 1 st.) (*): __________________________________ 
 
Hämta (*): 

• både registerenheter och outbrutna områden 
• registerenheter 
• outbrutna områden 

 
Typer av registerenheter som ska hämtas (*): 

• alla 
• endast de som valts 

 Lägenhet 
 Statens skogsmark 
 Inlösningsenhet 
 Kronofiske 
 Område avskilt för allmänt behov 
 Fristående tillandning 
 Allmänt vattenområde 
 Samfällt område 
 Samfälld skog 
 Väg- eller biområde 
 Indraget väg- eller biområde 
 Tomt 
 Allmänt område 
 Samfällt vattenområde 
 Samfällt jordområde 
 Skyddsområdesfastighet 
 Väg- eller biområde med vägrätt 
 Väg- eller biområde med äganderätt 
 Allmänna områdets tilläggsområde 
 Gemensam särskild förmån 

 
Hämta (*): 

• både giltiga och upphörda objekt 
• endast giltiga objekt 
• endast upphörda objekt 

 
 
Avgränsning: 
Jordareal minst ___________________ 
 
Jordareal högst ___________________ 
 
 
Avskiljningstidpunkt för denna beställning (*): 
 
Endast en gång, ange datum:_______________ 
 
 
Regelbundet 



       2015 

 vissa veckodagar (t.ex. mån, ons eller mån–fre): _________________ 
 eller 
 en viss dag varje månad (t.ex.1 eller 15): __________________ 
 eller 
 första vardagen varje månad (antingen mån, tis, ons, tors eller fre): ______________ 
 
 
 

3. Beställning av lagfartsuppgifter om sådana registerenheter eller outbrutna områden där 
det skett en fastighetsöverlåtelse 

 
Ange kommun (en eller flera) (*): _____________________________________________________ 
 
Hämta (*): 

• både registerenheter och outbrutna områden 
• registerenheter 
• outbrutna områden 

 
Typer av registerenheter som ska hämtas (*): 

• alla 
• endast de som valts 

 Lägenhet 
 Statens skogsmark 
 Inlösningsenhet 
 Kronofiske 
 Område avskilt för allmänt behov 
 Fristående tillandning 
 Allmänt vattenområde 
 Samfällt område 
 Samfälld skog 
 Väg- eller biområde 
 Indraget väg- eller biområde 
 Tomt 
 Allmänt område 
 Samfällt vattenområde 
 Samfällt jordområde 
 Skyddsområdesfastighet 
 Väg- eller biområde med vägrätt 
 Väg- eller biområde med äganderätt 
 Allmänna områdets tilläggsområde 
 Samfälld särskild förmån 

 
Hämta (*): 

• både giltiga och upphörda objekt 
• endast giltiga objekt 
• endast upphörda objekt 

 
 
Avgränsning: 
Jordareal minst ___________________ 
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Jordareal högst ___________________ 
 
 
Hämta: 

• både objekt som lagfarits och som inte lagfarits 
• endast objekt som inte lagfarits 

 
Typ av överlåtelse (*): 

• alla 
• endast de som valts 

 Köp 
 Byte 
 Gåva 
 Avvittring 
 Apport 
 Exekutiv auktion 
 Arvsskifte 
 Skiftesavtal 
 Annat förvärv 
 Auktion 
 Föravtal 

Ange överlåtelsedatum, börjar (*) ________________________ 
 
Ange överlåtelsedatum, slutar (*) ________________________ 
(OBS! Tidsperioden kan vara max. 1 månad) 
 
Hämta: 

• endast giltiga överlåtelser 
• endast upphörda överlåtelser 

 
Avskiljningstidpunkt för denna beställning (*): 
 
Endast en gång, ange datum:_______________ 
 
 
 

4. Beställning av lagfartsuppgifter över ändrade objekt 

 
Ange kommun (en eller flera) (*): _____________________________________________________ 
 
 
Hämta (*): 

• både registerenheter och outbrutna områden 
• registerenheter 
• outbrutna områden 

Typer av registerenheter som ska hämtas (*): 
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• alla 
• endast de som valts 

 Lägenhet 
 Statens skogsmark 
 Inlösningsenhet 
 Kronofiske 
 Område avskilt för allmänt behov 
 Fristående tillandning 
 Allmänt vattenområde 
 Samfällt område 
 Samfälld skog 
 Väg- eller biområde 
 Indraget väg- eller biområde 
 Tomt 
 Allmänt område 
 Samfällt vattenområde 
 Samfällt jordområde 
 Skyddsområdesfastighet 
 Väg- eller biområde med vägrätt 
 Väg- eller biområde med äganderätt 
 Allmänna områdets tilläggsområde 
 Samfälld särskild förmån 

 
Hämta (*): 

• både giltiga och upphörda objekt 
• endast giltiga objekt 
• endast upphörda objekt 

 
 
Avgränsning: 
Jordareal minst ___________________ 
 
Jordareal högst ___________________ 
 
 
Hämta de objekt där följande ändringshändelse har skett (*): 
 
Ändringshändelse i lagfarts- och inteckningsregistret: 

• Ändring av lagfart, godkänd lagakraftvunnen (nytt godkänt avgörande under en angiven 
period) 

• Ändring av lagfart (vilken ändring som helst) 

Ändringshändelse i fastighetsregistret: 

• Nytt objekt (registreringsdatum tillagts) 
• Upphört objekt (datum för upphörande tillagts) 
• Ändring i registerenhetens lokaliseringskommun 

 
Ange ändringsdatum, börjar (*) ________________ 
 
Ange ändringsdatum, slutar (*) ________________ 
Hämta de objekt där ändringshändelsens art av ärende har varit:  
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• Lagfart 
• Förtydligande lagfart 
• Registrering av äganderätt 
• Anteckning av förvaltande myndighet/inrättning 
• Rättelse av lagfart 
• Korrigering av avgörande 

 
Avskiljningstidpunkt för denna beställning: 
 
Endast en gång, ange datum:_______________ 
 
Regelbundet 
 vissa veckodagar (t.ex. mån, ons eller mån–fre): _____________ 
 eller 
 en viss dag varje månad (t.ex.1 eller 15): _____________ 
 eller 
 första vardagen varje månad (antingen mån, tis, ons, tors eller fre): ______________ 


