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Ansökan om registrering som fastighetsmäklare 

Underskriven ansökan i original skickas till: 

Fastighetsmäklarinspektionen 

Box 5045 

650 05 Karlstad 

Ansökan 

avser 

 Fullständig registrering 

 Registrering för hyresförmedlare

Person- 
uppgifter 

Personnummer 

Efternamn Eventuellt mellannamn 

Förnamn (samtliga) Tilltalsnamn 

Telefon och 

e-post

Telefon bostad (inkl. riktnummer) Telefon arbete (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

E-postadress

Bostads- 

adress 

Eventuell c/o-adress 

Utdelningsadress 

Postnummer Postort 

Arbetsplats 
Organisationsnummer Firma 

Eventuell kedja som företaget är anslutet till Telefon (inkl. riktnummer) 

Utdelningsadress Fax (inkl. riktnummer) 

Postnummer Postort 

Bilagor Bevis i original eller bestyrkt kopia om att du inte har förvaltare enligt 11 kap 7 § 

föräldrabalken (1949:381). Beviset får inte vara äldre än en månad. 

Bevis i original eller bestyrkt kopia om att du har sådan utbildning som avses i 6 § 3 

fastighetsmäklarlagen (2011:666). Observera att kurskoder måste framgå av beviset.

Praktikintyg i original eller bestyrkt kopia. 

Din ansökan ska också innehålla ett bevis om att du har sådan ansvarsförsäkring 

som avses i 6 § 2 fastighetsmäklarlagen (2011:666). Se anvisningar på nästa sida. 

Namn- 

underskrift 

Jag avser att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare 

Datum för underskrift Underskrift 

Ansöknings- 

avgift 

Tänk på att betala din ansökningsavgift omgående, det vill säga samtidigt som du skickar in 
din ansökan till oss. Ansökningsavgiften betalas till bankgiro 5128-7407. 

Du måste ange namn, personnummer och att betalningen avser ansökan om registrering. 

Information Den som förmedlar fastigheter utan att vara registrerad kan, enligt 31 § 

fastighetsmäklarlagen (2011:666), dömas till böter eller fängelse. 
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Så här fyller du i ansökningsblanketten 

1 Typ av ansökan Här fyller du i om ansökan avser Fullständig registrering eller Registrering för 

hyresförmedlare 

2–4 Personuppgifter Här fyller du i de uppgifter som gäller vid tidpunkten för ansökan. Läs gärna 

Skatteverkets information om mellannamn. Se även Lag (2016:1013) om 

personnamn. 

5 Arbetsplats Om du har en anställning fyller du i uppgifter om din arbetsgivares firma. Har 

du ingen anställning lämnar du dessa fält tomma. Organisationsnummer ska du 

bara ange om arbetsgivaren är en juridisk person. Se 1 § fastighets-

mäklarförordningen (2011:668).  

6 Bilagor Bilagor som ska skickas in till Fastighetsmäklarinspektionen är: 

• Ett bevis i original eller bestyrkt kopia* om att du inte har förvaltare enligt 
11 kap 7 § föräldrabalken (1949:381). Detta bevis kallas för 
förvaltarfrihetsbevis och utfärdas av överförmyndaren i den kommun där 
du är folkbokförd vid tidpunkten för ansökan. Du kan kontakta din 
kommun och be att få tala med överförmyndaren för frågor som rör 
förvaltarfrihetsbevis. Beviset får inte vara äldre än en månad när det 
inkommer till Fastighetsmäklarinspektionen.

• Ett bevis i original eller en bestyrkt kopia* om att du har sådan utbildning 
som avses i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen. Om beviset är 
verifierbart ur ett studieregister enligt förordningen (1993:1153) om 
redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor får det vara 
elektroniskt eller i form av en utskriven kopia som inte behöver vara 
bestyrkt. Kom ihåg att kurskoderna måste framgå av beviset.

• Praktikintyg i original eller en bestyrkt kopia*. Kontrollera att intyget är 
daterat efter genomförd praktik och att praktiken i övrigt uppfyller kravet i 
8 § 2 stycket i Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (KAMFS 2013:3) 
om registrering som fastighetsmäklare.

• Ett bevis om att du har sådan ansvarsförsäkring som avses i 6 § första 
stycket 2 fastighetsmäklarlagen (2011:666). Det är du själv som bär 
ansvaret för att beviset inkommer till Fastighetsmäklarinspektionen, även 
om det vanligtvis är ditt försäkringsbolag som skickar det till oss. Kontakta 
försäkringsbolaget om du har frågor som rör din försäkring.

 *) Att kopian är bestyrkt innebär att en annan person än du själv intygar 

kopians äkthet. På den bestyrkta kopian ska det stå att kopian 

överensstämmer med originalet. Det ska också framgå namnteckning, 

namnförtydligande och en kontaktuppgift, exempelvis ett telefonnummer, 

till den som har bestyrkt kopian. Om kopian av handlingen består av flera 

sidor ska samtliga sidor i kopian bestyrkas. 

7 Namnunderskrift Genom din namnunderskrift intygar du att du har för avsikt att vara 

yrkesverksam som fastighetsmäklare vilket är ett av kraven för att bli registrerad 

enligt 6 § fastighetsmäklarlagen första stycket 4. 

8 Ansökningsavgift Aktuell ansökningsavgift hittar du på fmi.se. Jämför 7 § fastighetsmäklar-

förordningen (2011:668) Glöm inte att ange namn, personnummer och att 

betalningen avser ansökan om registrering som fastighetsmäklare.  

OBS! Fastighetsmäklarinspektionen börjar inte handlägga ärendet förrän vi har 

registrerat att ansökningsavgiften är betald, så se till att betala den omgående. 

http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn/mellannamn.4.76a43be412206334b89800020637.html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161013-om-personnamn_sfs-2016-1013
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161013-om-personnamn_sfs-2016-1013
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2011-668/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2011-668/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2011-666/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-19931153-om-redo_sfs-1993-1153/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-19931153-om-redo_sfs-1993-1153/
https://fmi.se/media/15lj2ztm/fmi_foreskrifter_kamfs_2013_3_om_registrering_som_fastighetsmaklare.pdf
https://fmi.se/media/15lj2ztm/fmi_foreskrifter_kamfs_2013_3_om_registrering_som_fastighetsmaklare.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2011-666/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2011-666/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2011-666/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2011-668/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2011-668/
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