
 
 

 

ANSÖKAN om ny inteckning/dödning av 
befintlig inteckning/innehav/utbyte 

Var god vänd! 

1. Fastighet/tomträtt (fastighetens officiella beteckning, till exempel Gävle Torp 1:1)

Kommun: Fastighet/tomträtt: 

Om ansökan avser fler fastigheter ange dessa i fältet "6. Övriga upplysningar". 

Personnummer/organisationsnummer: Namn: 

2. Sökande (den som önskar åtgärd som ansökan avser)

Om ansökan har fler sökande ange dessa i fältet "6. Övriga upplysningar". 

4. Ansökan avser

Ny inteckning. Om inget annat anges önskar jag/vi att datapantbrev utfärdas. 

Utbyte  Annan åtgärd, ange:  Anteckning om innehav*  

* Uppgift om vem som ska antecknas som innehavare kan anges i fältet "6. Övriga upplysningar".

Borttag av anteckning om innehav  

Dödning  Ange här vilka inteckningar som ska dödas, år och aktnummer:

Skriftligt pantbrev 

Skicka ansökan till: 

Lantmäteriet 
Fastighetsinskrivning 
761 80 Norrtälje 

Telefon dagtid: 

3. Ingivare/ombud/kontaktperson (mottagare av faktura, bevis/underrättelse och originalhand-
     lingar som returneras) 

Namn: Personnummer/ingivarnummer*: 

Adress: Telefon dagtid: 

Postnummer och postort: 

* Finns ingivarnummer registrerat hos Lantmäteriet behöver adressuppgifter ej anges.

E-post: 



7. Underskrift av fastighetsägaren/na alternativt tomträttsinnehavaren/na

Fastighetsägarens/Tomträttsinnehavarens underskrift Make/sambos/partners underskrift (om samtycke krävs se Tänk på 
att nedan.) 

Namnförtydligande 

6. Övriga upplysningar (t.ex. anteckning om innehavare)

Belopp med siffror: 

5. Belopp på ny inteckning (SEK om inget annat anges)

Valuta om annat än SEK: 

Inteckningarna ska gälla med företrädesrätt i ovan upptagen ordning. 
(Ska de gälla med lika rätt stryk ovanstående rad.) 

1) 

2) 

3) 

4) 

Namnförtydligande 

Genom att underteckna blanketten godkänner jag/vi att eventuella pantbrev som förvaras i Ägararkivet flyttas till Fastighetsinskrivningen.

Tänk på att 

• Är du gift måste du ha med medgivande från make/maka/partner.
Är du skild måste du styrka att din före detta inte längre har giftorätt.

• Är egendomen enskild på grund av föreskrift vid gåva eller i testamente ska det visas med bestyrkt kopia av
handlingen.

• Är sökanden en juridisk person bifoga handling om att undertecknad är behörig.

• Vid borttag av anteckning om innehav krävs underskrift från den som är antecknad som innehavare.

• Om ansökan gäller innehavsanteckning för befintliga pantbrev ska ansökan undertecknas av innehavaren.

• Önskar du annan åtgärd än ny inteckning eller anteckning om innehav måste du bifoga berörda pantbrev (såväl
skriftliga som elektroniska).

• Om du vill ha datapantbrev krävs ingen åtgärd.

• Om du vill ha skriftliga pantbrev ska du kryssa i rutan under punkt 4 för detta.

• Kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda.

• Har du andra frågor angående ditt ärende kontakta Lantmäteriets kundcenter på telefon 0771-63 63 63.

Inteckningarna ska ha företrädesrätt med början från   kr 
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