
OBS! Kopia av köpekontrakt, lagfart eller annan handling som styrker ägarbytet skall bifogas om

överlåtelsen skett nyligen och ej hunnit registreras i fastighetsregistret!

Fastighetsbeteckning: Avtalsnummer:

Det går bra att lämna denna ruta tom

Kommun: om fastighetsbeteckning finns med.

Anläggningsägare: Orgnr: 556607-7730

Adress:

Postadress:

Tidigare fastighetsägare

Namn: Överlåtelsedatum:

Ny fastighetsägare (vid flera delägare ange kontaktperson här och resterande delägare på sida 2)

Namn: Person- / Orgnr:

Adress: Mailadress:

Postadress: Kontaktperson:

Telefon: Mobiltelefon:

Kontouppgifter

Bank: Clearingnr:

Kontonr (bank):

Bankgiro:

Plusgiro:

Betalningsmottagare om annan än fastighetsägaren

Namn: Person- / Orgnr:

Välj ett av nedanstående alternativ (kryssa ett alternativ)

3GIS betalar utan anmodan:

Fastighetsägare sänder faktura:

Underskrifter

Ny ägare 1: Ny ägare 2:

2023- 2023-

Namnförtydligande Namnförtydligande

Blanketten återsändes till:

"Glöm ej att bifoga verifikation för att styrka ägarbytet om det ej ännu registrerats i fastighetsregistret!"

Box 45064

Korrigering av ägaruppgifter med anledning av fastighetsöverlåtelse

Med anledning av att nedanstående fastighet har överlåtits och att det på densamma löper ett avtal om hyresupplåtelse alt. 

anläggningsarrende, vill vi att ni inkommer med korrekta ägaruppgifter för korrespondens samt för utbetalning av hyres-/ 

arrendeavgift. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta 3GIS på forvaltning@3gis.net, 020-344 722. Ni når oss enklast via 

mejl. Angående behandling av Era personuppgifter, vänligen se Bilaga 1.

3G Infrastructure Services AB

104 30 Stockholm

3GIS AB, Att: Ägarbyte, Box 45064, 104 30 Stockholm

forvaltning@3gis.net

3GIS faktureringsadress är:
3G Infrastructure Services AB
c/o Klara Consulting
Mailbox 375
111 73 Stockholm

mailto:forvaltning@3gis.net
mailto:forvaltning@3gis.net


Ny fastighetsägare (fler delägare)

Ny fastighetsägare 2

Namn: Person- / Orgnr:

Adress: Mailadress:

Postadress:

Telefon: Mobiltelefon:

Ny fastighetsägare 3

Namn: Person- / Orgnr:

Adress: Mailadress:

Postadress:

Telefon: Mobiltelefon:

Ny fastighetsägare 4

Namn: Person- / Orgnr:

Adress: Mailadress:

Postadress:

Telefon: Mobiltelefon:

Ny fastighetsägare 5

Namn: Person- / Orgnr:

Adress: Mailadress:

Postadress:

Telefon: Mobiltelefon:

Ny fastighetsägare 6

Namn: Person- / Orgnr:

Adress: Mailadress:

Postadress:

Telefon: Mobiltelefon:

Ny fastighetsägare 7

Namn: Person- / Orgnr:

Adress: Mailadress:

Postadress:

Telefon: Mobiltelefon:

Underskrifter (fler delägare)

Ny ägare 3: Ny ägare 4: Ny ägare 5:

2023- 2023- 2023-

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande

Ny ägare 6: Ny ägare 7:

2023- 2023-

Namnförtydligande Namnförtydligande



1(1) 

 
   
    

 

Bilaga 1 

 
 

Information angående behandling av personuppgifter 
 
3G Infrastructure Services AB (3GIS) behandlar era personuppgifter i enlighet med 
dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (”GDPR”). 
 
För att kunna fullfölja våra skyldigheter samt bevaka våra rättigheter enligt de 
nyttjanderättsavtal som 3GIS har med er för våra basstationer är det nödvändigt med 
behandling av personuppgifter. Behandlingen sker främst genom registrering i 3GIS 
anläggnings- och avtalsdatabaser. Vi gör ingen profilering eller samkörning med andra 
system utanför företaget. Informationen delas med leverantörer vid eventuellt arbete på 
basstationen. Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt med hänsyn till de 
åligganden som kan tänkas uppstå på grund av den nyttjanderätt som föreligger, eller 
tidigare förelegat, på fastigheten. 
 
Den vars personuppgifter är registrerade hos 3GIS har rätt att få tillgång till, samt 
rättelse av, de personuppgifter som samlats in. Därutöver har den registrerade rätt att få 
behandlingen begränsad och rätt att invända mot behandlingen. Av integritetsskäl 
kommer 3GIS att behöva kontrollera identiteten på den som efterfrågar informationen. 
 
Om ni anser att 3GIS uppgifter angående er behöver uppdateras är ni välkomna att 
skicka dessa uppgifter till:  
 
forvaltning@3gis.net, alternativt  
 
3G Infrastructure Services AB 
Box 450 64 
104 30 Stockholm 
 
Skulle ni uppleva att 3GIS inte behandlar era personuppgifter korrekt har ni rätt att 
vända er till Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se för att lämna klagomål. 
 

mailto:forvaltning@3gis.net

