
Observera att er ansökan är ofullständig om inte det belopp som ni avser att deponera har inbetalats till 

Länsstyrelsens för deponeringar/nedsättningar avsedda bankgiro och säkerhet (pant eller borgen) ha
ställts. Länsstyrelsens bankgiro 577-6505, ange ”dep” och sökandes namn eller organisationsnummer
på talongen. 

 

Deponeringen avser hyra för 

Arrendeställe med adress 

Jordägarens namn 

Jordägarens adress 

Skäl för deponeringen (fortsätt på bilaga om utrymmet inte räcker) 

Med anledning av ovanstående skäl anser jag mig ha rätt till reducering av arrendeavgiften enligt jordabalken 
pga: (om fler än en grund ange belopp per grund) 

� Hinder och men i nyttjanderätten – under tiden Ange kr per månad/kvartal 

� Rätt till ersättning för skada Ange minsta belopp 

� Rätt till ersättning för att jag på egen bekostnad avhjälpt brist Kronor 

� Motfordran på jordägaren – Från och med Ange minsta belopp 

� Oenighet om arrendeavgiftens storlek Ange kronor per månad/kvartal 

Avdrag från vilken månad/kvartal Deponering kr månad/kvartal Sista betalningsdag Säkerhet obligatoriskt 

�Pant__________kr �Borgen 

OBS! Moms kan inte deponeras och ränta på hyran kan inte 

Hyresgästens namn Person-/Organisationsnummer 

Hyresgästens adress Telefon dagtid (även riktnummer) 

Postnummer och ort Telefon övrig tid (även riktnummer) 

e-postadress Datum Ort 

Namnunderskrift Namnförtydligande 

Ansökan – Härmed ansöker jag att få deponera  
arrendeavgift enligt 8 kap 12 a § jordabalken 

Skickas till: Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby

Om du vill veta hur vi hanterar dina personuppgifter, hittar du information här: www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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