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Lantmäteri
Infosoc rättsdatabaser är webbaserade och är ett lätthanterligt och effektivt informationssystem som bland annat omfattar rättsfall och lagar. Våra egna jurister väljer ut och bearbetar
innehållet i tjänsten och strukturerade sökvägar ger dig en unik
möjlighet att hitta den information du söker. Regelbundna nyhetsbrev ger dig de senaste uppdateringarna och i tjänsten ingår även viss juridisk rådgivning.
Vår rättsdatabas för lantmäteri hjälper dig att ta ställning till
komplicerade frågor inom ditt yrkesområde. Vi bevakar kontinuerligt landets viktigaste domstolar, såsom Mark- och miljööverdomstolen, mark- och miljödomstolarna och de allmänna
domstolarna. Vidare uppmärksammas intressanta avgöranden
från Regeringen, JO och JK.

Exempel på innehåll
Fastighetsbildning
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På vilka sätt kan en fastighetsbildning genomföras?
Vad kan anses utgöra en mindre avvikelse i samband med fastighetsbildning?
Vad innebär ”varaktigt lämpad” för sitt ändamål?
Vilka lagstadgade krav måste vara uppfyllda för att en avstyckning ska kunna genomföras?

Förrättning

Hur långt sträcker sig utredningsplikten för Lantmäteriet vid förrättningar som rör
gemensamhetsanläggningar?
Hur ska kostnaderna i samband med en förrättning fördelas?

Fastighetsbestämning

Vilken omfattning har ett befintligt servitut?
Var går gränsen mellan två fastigheter?
Utgör en byggnad som står på en fastighet s.k. fastighetstillbehör?
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Samfälligheter

Vad ska en beräkning av andelstal grundas på?
Hur långt sträcker sig en samfällighetsförenings befogenheter?
Vad krävs för att en styrelse i en samfällighetsförening ska tillåtas att besluta
om ändring av andelstal?

Ledningsrätt

Har sakägare vid ledningsrättsmål, oberoende av utgången i målet, rätt att få ersättning av
ledningshavare för sina kostnader?
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Visning och kostnadsfri provperiod
Vi erbjuder kostnadsfria visningar av tjänsten på plats hos er
och över webben. Ni får dessutom prova tjänsten gratis under
ett par veckor. Rättsdatabasen för lantmäteri kan med fördel
kombineras med andra rättsområden, såsom exempelvis miljö,
offentlig förvaltning, plan- och bygg eller fastighet. Vill ni ha
ytterligare information eller prova tjänsten? Hör av er till oss så
berättar vi mer!
Östra Storgatan 23
553 21 Jönköping
Tel. 036 - 30 79 00
marknad@infosoc.se

Infosoc Rättsdata AB grundades 1989 och
är en av Sveriges ledande leverantörer av
juridiska rättsdatabaser för offentliga och
privata sektorn.

