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Insändes till:
Lantmäterimyndigheten
Östersunds kommun
831 82 ÖSTERSUND
Plats för ankomststämpel

Anmälan om ändrat andelstal i gemensamhetsanläggning (24 a § AL) i Östersunds kommun:

Gemensamhetsanläggning
Här anges den registerbeteckning som upptagits i fastighetsregistret för aktuell gemensamhetsanläggning

Samfällighetsförening
Här anges namnet på den samfällighetsförening som ansvarar för förvaltningen av aktuell gemensamhetanläggning

Samfällighetsföreningens postadress
c/o
Adress

Postadress

Kontaktperson
Namn

Telefon

E-post

Nytt andelstal
Styrelsen har beslutat om ändring av andelstal på grund av att fastighets användningssätt ändrats stadigvarande. Ändringen
berör följande fastighet/fastigheter.

Fastighet

Ägare

Postadress
Besöksadress
Lantmäterimyndigheten Rådhuset
Östersunds kommun
831 82 ÖSTERSUND
OS1001 Utgåva 02 2004.08 www.formpipe.se

Telefon
063-14 30 00
Telefax
063-14 33 00

Sektion

e-postadress
samhallsbyggnad@ostersund.se

Andelstal
Utförande
Drift

Internetadress
www.ostersund.se
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Giltighetstid
Nya andelstal gäller från den dag då lantmäterimyndigheten infört ändringen i fastighetsregistret.

Lantmäterikostnader
Kostnaden för registrering av styrelsens beslut om ändring av andelstal betalas av samfällighetsföreningen.

Bilagor till denna anmälan
Bestyrkt kopia av, eller utdrag ur, protokoll med styrelsens beslut bifogas.

Underskrifter Anmälan ska undertecknas av styrelsen eller av utsedd firmatecknare.
Datum

Datum

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnteckning

Namnteckning

Datum

Datum

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnteckning

Namnteckning

Lantmäterimyndighetens registrering Uppgifterna har förts in i fastighetsregistret
Datum

För lantmäterimyndigheten

Information
Styrelsen för en samfällighetsförening får i vissa fall enligt reglerna i 24a § anläggningslagen
(AL) besluta om ändring av andelstal på grund av att en fastighets användningssätt ändras
stadigvarande. Vilka ändringar som får göras framgår av det anläggningsbeslut som meddelas
av lantmäterimyndigheten.
Styrelsen ska genast underrätta berörd(a) fastighetsägare om beslutet. Vidare ska styrelsen
snarast möjligt anmäla beslutet till lantmäterimyndigheten för införing i fastighetsregistret
(FR). Beslutet får tillämpas först när sådan införing skett i FR.
Registreringen är belagd med avgift enligt 2 § i förordningen om avgifter vid
lantmäteriförrättningar.
Anmälan sker till lantmäterimyndigheten genom att samfällighetsföreningen skickar in:

Ifylld och undertecknad blankett för anmälan om ändrat andelstal i
gemensamhetsanläggning.

Bestyrkt kopia av, eller utdrag ur, styrelseprotokoll med beslut om ändringen.
Om ansökan görs genom ombud eller firmatecknare skall fullmakt/beslut om firmatecknare
bifogas. Företrädare för bolag, förening eller dylikt skall bifoga registreringsbevis eller
protokollsutdrag.

Postadress
Besöksadress
Lantmäterimyndigheten Rådhuset
Östersunds kommun
831 82 ÖSTERSUND
OS1001 Utgåva 02 2004.08 www.formpipe.se

Telefon
063-14 30 00
Telefax
063-14 33 00

e-postadress
samhallsbyggnad@ostersund.se

Internetadress
www.ostersund.se

