
Skickas till:
Lantmäteriet 

Fastighetsinskrivning 

Kreditmarknadsservice 

801 82 Gävle BLANKETT 

Begäran om att få skriva ut ägarregistrerat datapantbrev

Begäran om att få skriva ut nedanstående datapantbrev, vilket innebär att 
datapantbrev omvandlas till skriftliga pantbrev. 

Om ägaren är en juridisk person ska Bolagsverkets registreringsbevis som visar 
firmatecknare bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. 
Efter att blanketten har fyllts i och undertecknats ska den skickas till 
Kreditmarknadsservice på ovanstående adress eller via e-post till pantbrev@lm.se.

1. Fastighetsbeteckning

Ange fastighetens officiella beteckning inklusive kommun, till exempel Stock-

holm Alvik 1:23. 

* Obligatoriska fält

Kommun: * Fastighet (namn och nummer): * 

2. Pantbrevets belopp och aktnummer

Pantbrevets belopp Aktnummer 

Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se 
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3. Underskrift av lagfaren ägare/tomträttsinnehavare

Observera! Samtliga fastighetsägare/tomträttsinnehavare måste underteckna 

begäran. 

Ort och datum Ort och datum 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Telefon dagtid Telefon dagtid 

E-post E-post

Ort och datum Ort och datum 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Telefon dagtid Telefon dagtid 

E-post E-post

Ort och datum Ort och datum 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Telefon dagtid Telefon dagtid 

E-post E-post
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Ort och datum Ort och datum 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Telefon dagtid Telefon dagtid 

E-post E-post

4. Skriftliga pantbrev ska skickas till

Namn 

Postadress 

Postnummer och ort 

Vid frågor? Kontakta Kreditmarknadsservice på telefon 026-63 48 00, via e-post 

pantbrev@lm.se eller via fax 026-60 05 07 

OM PERSONUPPGIFTER 

I samband med din ansökan kommer Lantmäteriet att behandla de personuppgifter vi fått 

från dig. När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information 

om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på hemsidan 

www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på 

telefonnummer 0771-63 63 63. 

mailto:pantbrev@lm.se
http://www.lantmateriet.se/personuppgifter
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Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		Begäran om att skriva ut ägarregistrerat datapantbrev.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 2

		Godkänt: 28

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Överhoppat		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling
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