ANSÖKAN dödande av pantbrev enligt 3 § lagen
(2011:900) om dödande av förkommen handling
Innan du fyller i blanketten, kontrollera om du istället kan ansöka om dödning
av inteckning enligt 20 § samma lag
Skicka ansökan till:
Betala ansökningsavgiften – 500 kr – i samband med ansökan till:
Bankgiro 766-6746 (Ange kommun och fastighetsbeteckning som
referens vid inbetalning).

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Ärendet börjar handläggas när ansökningsavgiften har betalats in.

1. Fastighet/tomträtt

(Ange fastighetens officiella beteckning inklusive kommun, till exempel Gävle Torp 1:1)

Kommun:*

Fastighet/tomträtt:*

*Obligatoriska fält
Om ansökan gäller fler fastigheter ange dessa i fältet "8. Övriga upplysningar".

2. Sökande
Namn/Företag:*

E-post:*

Adress:*

Telefon dagtid:*

Postnummer:*

Ort:*

Namn/Företag:

E-post:

Adress:

Telefon dagtid:

Postnummer:

Ort:

*Obligatoriska fält

Vid fler än två ägare, ange dessa i fältet ”5. Övriga upplysningar” nedan.

3. Ombud/kontaktperson

(Mottagare av underrättelse och beslut om annan än sökande)

Namn/Företag:

E-post:

Adress:

Telefon dagtid:

Postnummer:

Ort:

4. Inteckningar
Datum då inteckning 1 beviljats:*

Inteckningens aktnummer:*

Belopp:*

Datum då inteckning 2 beviljats:

Inteckningens aktnummer:

Belopp:

Finns det fler inteckningar som ska dödas? Ange dem med datum, aktnummer och belopp nedan.

*Obligatoriska fält

Var god vänd

5. Jag/vi ansöker om dödning i egenskap av:
Fastighetsägare som har lagfart eller tomträttsinnehavare
Tidigare fastighetsägare som har haft lagfart eller tidigare tomträttsinnehavare
Långivare, när jag hade handlingen som pant
Dödsbo (dödsbodelägare ska intyga att den avlidne haft pantbrevet)
Annan, nämligen ___________________________________________________

6. Intygar innehav av handling*
Sökanden intygar att jag/vi haft pantbrevet och sedan tappat bort det eller förlorat det på annat sätt.
*Obligatoriska fält

7. Var förvarades handlingen?*
I bostaden
På annan plats, nämligen:
*Obligatoriska fält

Beskriv hur handlingen har förstörts eller kommit bort*:
(Till exempel om pantbrevet försvann i samband med flytt eller har förstörts vid brand)

*Obligatoriska fält

8. Övriga upplysningar

9. Underskrift

Datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

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.

