ANSÖKAN om slutlig dödning av inteckning
Fullföljd av ansökan enligt 20 § dödande av förkommen handling

Skicka ansökan till:
Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

1. Fastighet/tomträtt

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.

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

Kommun:

Fastighet/tomträtt:

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

2. Sökande

(Den som är fastighetsägare och har lagfart eller är tomträttsinnehavare)

Namn/Företag:

Personnummer/organisationsnummer:

Namn/Företag:

Personnummer/organisationsnummer:

Namn/Företag:

Personnummer/organisationsnummer:

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

3. Fakturamottagare

(Även mottagare av underrättelse och originalhandlingar. Handlingar i original skickas tillbaka i ett separat
kuvert. Om dessa ska skickas till annan person/adress, ange detta i fältet ”6. Övriga upplysningar”.)

Namn/Företag:

Personnummer/organisationsnummer/ingivarnummer*:

Adress:

Telefon dagtid:

Postnummer och ort:

E-post:

* Finns ingivarnummer registrerat hos Lantmäteriet behöver inte adressuppgifter anges.

4. Ombud/kontaktperson
Namn/Företag:

Telefon dagtid:

Adress:

E-post:

Postnummer:

Ort:

Var god vänd!

5. Avser inteckning
Belopp:

Aktnummer:

Beviljad datum:

Kryssa för ett av följande alternativ:
Jag/vi önskar ingen ny inteckning i fastigheten/tomträtten med anledning av dödningen.
Jag/vi ansöker samtidigt om ny inteckning med anledning av dödningen. Om inget annat anges önskar jag/vi att datapantbrev
utfärdas.
Jag/vi önskar skriftliga pantbrev.

Belopp på ny inteckning (i svenska kronor om inget annat anges)

1)

Valuta om annan än svenska kronor:

Belopp med siffror:

2)
3)
4)

Inteckningarna ska gälla i den upptagna ordningen enligt ovan.
Inteckningarna ska gälla med lika rätt.

6. Övriga upplysningar

7. Underskrift av samtliga fastighetsägare eller tomträttsinnehavare

Fastighetsägarens/Tomträttsinnehavarens underskrift

Fastighetsägarens/Tomträttsinnehavarens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Var god vänd!

Tänk på att


Skicka med Lantmäteriets/tingsrättens beslut. Beslutet måste ha vunnit laga kraft innan du skickar in ansökan om slutlig dödning.



Om ansökan endast gäller slutlig dödning behövs inget medgivande från make/maka/partner.



I samband med slutlig dödning kan du ansöka om att ta ut en eller flera nya inteckningar. Du behöver inte betala
stämpelskatt om det totala beloppet är lägre eller lika som för de inteckningar som ska dödas, utan endast för det eventuellt överskjutande beloppet. Du betalar även en expeditionsavgift för varje ny inteckning. Är du gift eller skild, se
nedanstående information:
o

Om du är gift behövs i de flesta fall ett medgivande från din make/maka/partner. Är fastigheten din enskilda
egendom kan du skicka med en handling som visar att medgivande inte behövs, till exempel ett gåvobrev eller
testamente där det framgår. Ett äktenskapsförord kan skickas med om inte fastigheten är senaste gemensamma
bostad.

o

Om du är du skild, men har varit gift under tiden du ägt fastigheten, kan ett medgivande ändå behövas från din
före detta make/maka/partner. Är fastigheten din enskilda egendom kan du skicka med en handling som visar
att medgivande inte behövs, till exempel ett gåvobrev eller testamente där det framgår. Har fastigheten bodelats
på grund av äktenskapsskillnad, kan du skicka med en kopia av bodelningshandlingen.



Kontrollera att alla uppgifter i ansökan är korrekt ifyllda.



Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.



För mer information och ansökningsblanketter, se www.lantmateriet.se.

