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PRISLISTA  

Pantsystem (gäller fr.o.m. den 1 februari 2023) 

Pantsystemet består dels av ett register dels av ett system för att öka 

säkerheten och underlätta vid kreditgivning av fastighetskrediter.  

Övergångsbestämmelser gäller för anslutning till Pantsystemet. Dessa 

innebär att anslutningsavgifter inte ska erläggas för befintliga arkiv. 

Avgifter för användning av pantsystemet tas i övrigt ut enligt LMFS 2022:4 

Avgifter markerade med * är fria från moms. 

BASTJÄNSTER 

Anslutning till pantsystemet  Avgift 

Anslutningsavgift, inklusive 5 panthavarnummer 0 kr 

Ytterligare panthavarnummer, per panthavarnummer 400 kr 

Överlåtelse av panthavarnummer, per panthavarnummer 400 kr 

Visa pantbrevinformation  Avgift 

Visa pantbrevsinformation via referens, per sökning 10 kr  

Visa pantbrevsinformation via fastighet, per sökning 10 kr  

Visa historik på pantbrev, per sökning 10 kr  

Visa dagens händelser, per sökning 0 kr  

Nyregistrering, ändring eller avregistrering Avgift 

Nyregistrering av pantbrev, per pant *3 kr 

Registrera panthavarnummer, per pant *5 kr 

Registrera till panthavarnummer inom samarbete, per pant *5 kr 

Avregistrering av panthavarnummer samt ägarregistrering av 

pantbrev, per pant 

*5 kr 

Registrera till inskrivningsmyndighet, per pant *5 kr 

Registrera till föregående panthavarnummer, per pant *5 kr 
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Ändra referens Avgift 

Registrera referens, per transaktion 15 kr 

Ändra referens, per transaktion 15 kr 

Ta bort referens, per transaktion 15 kr 15 kr 

Begära och erbjuda pantbrev Avgift 

Erbjuda pantbrev, per pant 0 kr                                                            

Besvara erbjudande – ja, per pant 25 kr                                                            

Besvara erbjudande – nej, per pant 25 kr                                                            

Ta bort obesvarat erbjudande, per pant 0 kr                                                                                                                   

Begära pantbrev, per pant 25 kr                                                            

Besvara begäran – ja, per pant  0 kr                                                            

Besvara begära – nej, per pant 0 kr                                                            

Beställa pantförteckning Avgift 

Pantbrevsförteckning, per förteckning 525 kr 

Portoavgift vid rekommenderat brev, per försändelse 92 kr 

Konvertering till datapantbrev Avgift 

Registrera pantbrevskonvertering, per pantbrev  0 kr 

Genomföra pantbrevskonvertering, per pantbrev *4 kr 

Beställa retur av makulerat pantbrev, per pantbrev 175 kr 

Avvikelserapport inklusive arbetskostnad, per rapport 350 kr 

Portoavgift vid rekommenderat brev, per försändelse 92 kr 

Konvertering till skriftligt pantbrev (utskrift) Avgift 

Konvertera till skriftligt pantbrev, per rapport *20 kr 

Portoavgift vid rekommenderat brev, per försändelse 92 kr 

Beställa registerutdrag Avgift 

Beställa utdrag ur pantbrevsregistret  0 kr 

Registrera eller ta bort spärr Avgift 

Registrera spärr 0 kr 

Ta bort spärr  0 kr 
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API-tjänster Avgift 

Händelser – API, per händelse 2 kr 

Automatiserad handläggning, begära pant 25 kr 

 

Övriga tilläggstjänster Avgift 

Byte pantbrevshavare som utförs av Lantmäteriet 4 500 kr 

Per flyttad pant  9 kr 

Byte eller ändring av pantbrevshavare som görs av Lantmäteriet 

vid volymer över 10 000 pantbrev  

Offert 

Extra öppethållande med bemanning, per timme 

dock lägst  

2 500 kr  

13 000 kr 
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