
 
 

  
 

Ansökan om servitut eller arrende, 
alternativt överlåtelse eller uppsägning av 
arrendeavtal  
för kommunal mark 

1 (2)  

Sökande/person 
Namn 

 
Person/organisationsnummer 

 
Adress 

 
Postadress 

 
Telefon bostad (även riktnummer) 

 
Mobiltelefon 

 
E-post (som läses regelbundet) 

 
Kommunikation och beslut via e-post 

☐ Ja    ☐ Nej 
 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

 
 
Beskrivning av ansökan 

Ansökan om 

☐ Servitut på kommunal mark 
☐ Arrende av kommunal mark 
☐ Överlåtelse av arrendeavtal gällande kommunal mark 
☐ Uppsägning av arrendeavtal gällande kommunal mark  
 

 

 

Beskriv ändamål för marken 

 

 

 

 
 
Vid överlåtelse/uppsägning av arrendeavtal, lämna uppgifter om befintlig arrendator (namn, område) 

 
 
 
 

 
Bilaga som ska bifogas 
 
☐ Bilaga, Karta (Ange antal kvadratmeter) 
 

 
 
 

 
  



  2 (2) 

 
Information  

Arrende - Upplåtelse av mark mot betalning för viss tid. Arrende kan ske som 
jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende, lägenhetsarrende eller 
fiskearrende. 

Servitut - Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja annan fastighet på ett visst sätt. Det kan 
till exempel röra sig om rätt till en väg eller att ta vatten ur en brunn.  

Mer information finns på vår hemsida: uddevalla.se.  
Vid frågor kontakta oss på telefon: 0522 – 69 60 00. 

Avgift  
Avgift kan komma att tas ut för nedlagd handläggningstid. 

Personuppgifter 
Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på 
uddevalla.se/personuppgifter. 
 

 
 
Godkännande 
 
☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter 
som lämnats i blanketten förs in i kommunens register. (Fylls i av den som är sökande) 
 
 

 
 
Blanketten skickas till 
e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se  
Adress: Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla 
 
 

Blanketten uppdaterad 2019-06-17 

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/Tillgang-till-annans-mark/Servitut/
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