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InfoTorg Fastighet

allt du behöver veta om
fastigheter.
I InfoTorg Fastighet finns dagsaktuell information om
Sveriges alla 3,5 miljoner fastigheter, samfälligheter och
gemensamhetsanläggningar. Här hittar du inskrivningar,
adresser, taxeringsuppgifter, byggnader och annan
fastighetsanknuten information, som kan vara nödvändigt att veta när du fattar dina beslut.

infotorg som facit

Vad behöver du veta

Vi har detaljerade uppgifter om
9 200 000 personer, 2 300 000 företag,
9 000 000 fordon och 3 500 000 fastigheter – plus Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst och arkiv för
juridisk information. Sök på kommun
samt på fastighetsbeteckning, fastighetsnyckel eller adress. Informationen
som ges är tydligt grupperad, som till
exempel arealuppgifter, lagfart etc. Du
kan också söka fastigheter via karta,
när du saknar både adress och fastighetsbeteckning. Du får information
om rättigheter, servitut med mera som
redovisas för en fastighet, samfällighet
eller gemsamhetsanläggning i fastighets- eller inskrivningsregistret.

I InfoTorg Fastighet finns information
om fastighetsbeteckning, gatuadresser och fastighetens areal. Du ser vem
eller vilka som är lagfarna ägare eller
tomträttsinnehavare till fastigheten
samt vilken dag förvärv och inskrivning i registret skett.
Tjänsten visar information om inteckningar och inskrivningar som finns
i fastigheten. För inteckningar ges
bland annat information om vilka
belopp inteckningarna avser och vilka
datum inteckningarna tagits ut.
Taxeringsuppgifter såsom taxeringsvärde med byggnadsvärde och markvärde samt areal och riktvärdeområde
presenteras också.

LEVERANSSÄTT
●● www.infotorg.se
●● Integrera information med ert
eget gränssnitt
●● Registervård - Vi håller dina
kund- och leverantörsregister
aktuella och lönsamma.
●● Mobil - Får aktuell information
var du än befinner dig.

Sök Geografiskt
●● Flera fastigheter inom ett visst
område
●● Historiska adresser
●● Fastighet utan att veta den
exakta fastighetsbeteckningen
närliggande fastigheter
●● Fastighet inom en yta, längs en
linje eller vid en bestämd punkt

BISNODE
Tel: +46 (0)8 555 681 00
E-mail:
information.se@bisnode.com

Ta inga beslut innan du
har all information
Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.se

Besöksadress:
Sveavägen 151, Stockholm
Postadress:
Bisnode, S151,
SE-105 99 Stockholm
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