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ÄNDRINGSANMÄLAN 
 

Blanketten är avsedd för anmälan från samfällighetsförening (hit räknas även vägförening, 
vägsamfällighet och LGA-samfällighet) av styrelsens sammansättning, ändring av stadgar, adresser 
m.m. Efter denna blankett följer två sidor med information om de uppgifter som ska fyllas i. 
 

Organisationsnummer Föreningens 
namn 

      
      

Föreningens säte; län och kommun Föreningens 
fullständiga 
postadress 

c/o 

      
      

Datum Kontaktperson 

 

Datum för 
stämmobeslut/ 
årsmöte 

            

Telefon dagtid Datum för 
styrelsebeslut             

Avgiften för stadgeändring, fusion eller ombildning betalas in på Lantmäteriets  
plusgiro 1 56 73-7 samtidigt med anmälan. Information om avgiften finns på sidan två 
i det dokument som följer efter blanketten. 

Skriv in det datum då avgiften betalades nedan. 

Registrerings-
avgift  

 

 

Datum för 
inbetalning 

Betalt datum: 

      

Ordförande Adress 

            
Sekreterare Adress 

            
Kassör Adress 

            
Övrig ledamot Adress 

            
Övrig ledamot Adress 

            
Övrig ledamot Adress 

            
Styrelsesuppleant Adress 

            
Styrelsesuppleant Adress 

            
Styrelsesuppleant Adress 

            
Styrelsesuppleant Adress 

Styrelsens 
samman-
sättning 

            
 
Saknas utrymme – fortsätt på löst blad! 
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Ange namn, ett eller flera, som har utsetts till firmatecknare 

      

      

      

Kryssa i gällande alternativ: 

 1. Firman tecknas av styrelsen 
 2. Firman tecknas av ledamöterna två i förening (tillsammans) 
 3. Firman tecknas av ledamöterna var för sig 
 4. Firman tecknas enligt beslut 

Firmatecknare 

 5. Registrerad firmateckning ska inte ändras 

 Stadgeändring: Två bestyrkta kopior av stämmoprotokollet ska bifogas. 
Vid ändring av hela stadgeformuläret för samfällighetsföreningar, vägföreningar och 
vägsamfälligheter bifogas även två exemplar av de nya stadgarna. Se även 
informationen som kommer efter blanketten. 

 Fusion: Kopia av stämmoprotokoll från överlåtande förening, två kopior 
av den övertagande föreningens stämmoprotokoll där stadgeändring 
redovisas samt kopia av fusionsavtalet ska bifogas. 

 Upplösning: Kopia av stämmoprotokollet och skifteshandlingarna 
bifogas. 

 Adressändring och nya eller ändrade uppgifter i övrigt: 

Sätt kryss för det 
som anmälan 
avser. 
 
Notera vilka 
bilagor som ska 
bifogas. 
 
 
 
 
Väg med 
statsbidrag (i 
förekommande fall) 

Statsbidragsnummer: 

      

Undertecknad försäkrar härmed att ingen av de angivna styrelseledamöterna är underårig eller har förvaltare enligt 
11 kap 7 § föräldrabalken 
 
Ort och datum 
 
      

Underskrift 

Namnteckning 

.............................................................................................… 

Namnförtydligande 

 
……………………………………………. 

Upplysningar Avgiften ska betalas in på Lantmäteriets plusgiro 156 73-7 innan registrering 
av stadgeändringen kan utföras. Information om avgiften finns på sidan två i det 
dokument som följer efter denna blankett. 

Observera att föreningens namn och det län där föreningen är belägen ska 
anges vid betalningen. 

Vad ska bifogas Till anmälan bifogas kopia av årsmötesprotokoll samt styrelseprotokoll med 
ledamöternas funktion i styrelsen (styrelsens konstituering). Se även 
efterföljande information. Samtliga kopior ska vara bestyrkta! 

Adressen till 
Lantmäterikontoret 

På Lantmäteriets hemsida (www.lantmateriet.se) klicka i rutan ”kontakta 
oss”. Längst ner på sidan klicka på länken Kontaktuppgifter till 
lantmäterikontor i respektive län Du kan också ringa till Lantmäteriets 
kundcenter 0771-63 63 63 och fråga efter adressen. 

http://www.lantmateriet.se/
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ANMÄLAN TILL SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGSREGISTRET (SFR) 
 
Adress till Lantmäterikontoret 
På Lantmäteriets hemsida (www.lantmateriet.se) klicka på kontakta oss. Längst ner på sidan klicka 
du på länken Kontaktuppgifter till lantmäterikontor i respektive län 
Du kan också ringa till Lantmäteriets kundcenter 0771-63 63 63 och 
fråga efter adressen. 
 

Vägföreningar, vägsamfälligheter och LGA-samfälligheter   
För vägsamfällighet eller vägförening gäller samma regler som för samfällighetsföreningar. 
LGA-samfälligheter ingår också i samfällighetsföreningsregistret. Dessa föreningar ska därför anmäla 
ändringar till samfällighetsföreningsregistret. 
 

Ändringar 
Styrelsen ska anmäla ändringar till samfällighetsföreningsregistret, se 39 och 52 §§ lagen 
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Uppgifterna om er förening i 
samfällighetsföreningsregistret ska uppdateras efter varje föreningsstämma (årsmötet).  
Anmälan ska göras även om inga ändringar har skett i styrelsens sammansättning. Det är viktigt att 
datum för föreningsstämma införs i samfällighetsföreningsregistret för att upplysa om hur aktuella 
uppgifterna i registret är. 
 

Handlingar som skall bifogas anmälan: 

1. Nyregistrering  
 Bestyrkt kopia av protokollet från det sammanträde då föreningen bildades. 
 Två bestyrkta kopior av föreningens stadgar ska bifogas. En av kopiorna kan ersättas med 

originalet. Detta skickas åter till föreningen efter registreringen 

2. Ändrad styrelse 
 Bestyrkt kopia av stämmoprotokollet och konstituerande styrelsemöte. 

 
Uppgifterna om er förening i samfällighetsföreningsregistret ska uppdateras efter varje 
föreningsstämma (årsmötet). I ändringsanmälan ange samtliga ledamöter och suppleanter. 

3. Ändring av föreningens stadgar 
 Två bestyrkta kopior av stämmoprotokollet då beslut fattades om ändring av stadgarna. 

 
Vid ändring av hela stadgeformuläret för samfällighetsföreningar, vägföreningar och 
vägsamfälligheter bifogas även två bestyrkta kopior av de nya stadgarna.  

4. Firmatecknare 

●  Bestyrkt kopia av styrelseprotokollet.  
 

En beslutför styrelse i en samfällighetsförening har i sin helhet alltid rätt att teckna föreningens 
firma och är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. Om inte annat har 
beslutats i stadgarna eller på föreningsstämman får styrelsen utse särskild firmatecknare. 
Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande att teckna föreningens firma enl. 34 § 
lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.  
I ändringsanmälan ange en eller flera som har utsetts till firmatecknare, samt kryssa i ett av 
alternativen. 

http://www.lantmateriet.se/
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5. Ombildning 
LGA-samfällighet eller bysamfällighet, enligt 1921 års lag om förvaltning av bysamfälligheter,  
som ska ombildas till samfällighetsförening: 
 

●  Bestyrkt kopia av stämmoprotokollet från det sammanträde då ombildningen beslutades. 
●  Två bestyrkta kopior av den nya föreningens stadgar.  

6. Fusion 
●  Bestyrkt kopia av fusionsavtalet 
●  Bestyrkt kopia av stämmoprotokollet från överlåtande förening 
●  Stadgeändring för övertagande förening, se punkt 3 ovan 
 
Fusion innebär att två eller flera föreningar läggs ihop och bildar en ny förening. 

7. Upplösning av förening eller marksamfällighet 
●  Bestyrkt kopia av skifteshandlingarna om tillgångarna har skiftats. 
●  Bestyrkt kopia av protokollet från likvidationssammanträdet. 
 

 

Avgifter 
  
Avgift tas ut när ny förening skall registreras i samfällighetsföreningsregistret, vid fusion och 
ombildning samt när en föreningsstyrelse anmäler stadgeändring. 
 
Alla andra ändringar, som en styrelse anmäler till registret, registreras utan avgift.  
 
Avgift för registerutdrag tas ut om utdraget beställs utan samband med registreringsärende.  
 
Bestämmelser om avgifter finns i 10-11 §§ förordningen om förande av samfällighetsföreningsregister 
och i 10 - 14 och 20 §§ avgiftsförordningen (1992:191). 
Avgiften ska betalas till Lantmäteriet då ansökan skickas in.  
 

Åtgärd Avgift 

Ansökan om registrering av ny förening 3 700 kr 

Anmälan om ändrade stadgar, fusion eller 
ombildning 

700 kr 

Registerutdrag 180 kr 

 
Registrering kan inte utföras förrän registreringsavgiften bokförts på  
Lantmäteriets postgiro 1 56 73-7. 
Föreningens namn och länstillhörighet måste anges vid betalningen för att Lantmäteriets ska kunna 
spåra er inbetalning.  
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