
 

 

 

 

  

  

Fastighetsbeteckning för samtliga fastigheter taxerade som lantbruksenheter som ni äger Areal åker, ha Areal skog, ha Övrig areal, ha Areal totalt, ha 

Kommun Traktnamn Nr 
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Nyetablering (äger ingen lantbruksenhet sedan tidigare) Tillskottsmark 

Övrigt, ange vad: 
Bosättning (avser endast bosättning på förvärvsegendomen) Brukning 

Permanent Fritid Heltid Deltid Fritid 

Summa förvärvad areal 

Namn Telefonnummer 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

E-postadress 

Frågor om ansökan besvaras av länsstyrelsen. 

Om du sedan minst ett år är folkbokförd i glesbygd inom 
den kommun där förvärvsegendomen är belägen, behöver 
du inte söka tillstånd till förvärvet. Detta gäller dock inte om 
egendomen är belägen i ett omarronderingsområde. 

ANSÖKAN 
– förvärvstillstånd, fysisk person 
Datum 

Skickas till 

Länsstyrelsen i det län där 
förvärvsegendomen är belägen 

Förvärvstillstånd enligt  jordförvärvslagen (1979:230) 

Förvärvare* 
Namn och personnummer Namn och personnummer 

Utdelningsadress (postnummer och ort) Utdelningsadress (postnummer och ort) 

Telefonnummer Telefonnummer 

E-postadress E-postadress 

Förvärvsegendom* 
Fastighetsbeteckning för samtliga fastigheter, ex. Kiruna, Marken, 1:5 

Kommun Traktnamn Nr 
Areal åker, ha Areal skog, ha Övrig areal, ha Areal totalt, ha 

Förvärvshandling* 
Köpekontrakt, köpebrev, gåvobrev m.m. samt köpeskilling och handlingens datum 

Överlåtare* 

Avsikt med förvärvet 

Nuvarande markinnehav* 

* Samtliga uppgifter ska i förekommande fall fyllas i. Om utrymmet inte räcker till kan du bifoga handlingar. 



  
 

Övrigt 

Avgift 

Kontakta länsstyrelsen för mer information. 
Ansökningsavgiften har betalats till länsstyrelsen. Gäller endast förvärv som ligger i glesbygd enligt jordförvärvsförordningen. 

Bifogade handlingar** 

Kopia av förvärvshandling** Fullmakt Kopia av bouppteckning Övriga handlingar 

Underskrift 
Namnunderskrift/er och namnförtydligande/n av förvärvare eller bemyndigat ombud 

* Samtliga uppgifter ska i förekommande fall fyllas i. 
** Bifogade handlingar: Förkryssade alternativ är obligatoriska 
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