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Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:598) om 
pantbrevsregister;

utfärdad den 22 maj 2003.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:598) om
pantbrevsregister 

dels att i 3, 9 och 13 §§ uttrycket ”automatisk databehandling” skall bytas
ut mot ”automatiserad behandling”,

dels att 2, 5, 6, 8 10, 11 och 15 §§ samt rubriken närmast före 6 § skall ha
följande lydelse, 

dels att det skall införas tre nya paragrafer, 3 a, 15 a och 15 b §§, av föl-
jande lydelse.

2 §    För varje inteckning som registreras i pantbrevsregistret skall i regi-
stret anges 

1. datum för ansökan om inteckning och inskrivningsmyndighetens akt-
nummer,

2. datum för registreringen av inteckningen.
I förekommande fall skall i registret anges 
1. pantbrevshavarens namn och datum för registreringen av pantbrevs-

havaren,
2. uppgift som avses i 9 § andra meningen lagen (1994:448) om pant-

brevsregister,
3. beslut enligt 10 eller 11 § lagen om pantbrevsregister.
Vid sådan redovisning av pantbrev som avses i 4 § tredje stycket lagen

om pantbrevsregister skall i registret dessutom anges de ytterligare uppgifter
som fordras för identifiering av pantbrevet.

3 a §    I samband med registrering enligt 5 § lagen (1994:448) om pant-
brevsregister skall verket sända en underrättelse om åtgärden till den som re-
gistreras som pantbrevshavare eller som genom åtgärden skall anses som
pantbrevshavare, om denne är någon annan än sökanden i ärendet.

5 §1    I samband med registrering enligt 6 § lagen (1994:448) om pant-
brevsregister skall verket sända en underrättelse om åtgärden till den som re-
gistreras som pantbrevshavare eller som genom åtgärden skall anses som
pantbrevshavare, om denne är någon annan än sökanden i ärendet.

1 Senaste lydelse 1995:1458.
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SFS 2003:260 Om den som skall underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas
med hjälp av automatiserad behandling.

Registrering av pantbrevshavare m.m.

6 §2    När verket vidtar en registreringsåtgärd enligt 7 eller 7 a § lagen
(1994:448) om pantbrevsregister, skall verket sända en underrättelse om åt-
gärden till

1. den som är sökande i ärendet, och
2. den som registreras som pantbrevshavare eller som genom åtgärden

skall anses som pantbrevshavare.
Om sökanden har företrätts av ombud som inte har visat upp skriftlig full-

makt, skall både sökanden och ombudet underrättas.
Om den som skall underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas

med hjälp av automatiserad behandling.

8 §3    När verket utfärdar ett skriftligt pantbrev enligt 8 § lagen (1994:448)
om pantbrevsregister, skall verket sända en underrättelse om åtgärden till
den som är sökande i ärendet.

Om sökanden har företrätts av ombud som inte har visat upp skriftlig full-
makt, skall både sökanden och ombudet underrättas.

Om den som skall underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas
med hjälp av automatiserad behandling.

10 §4    Om en registrerad pantbrevshavare byter namn, får verket efter an-
mälan föra in den nya uppgiften i registret.

11 §5    Om verket finner att en uppgift i pantbrevsregistret är felaktig, skall
verket, om felet inte kan rättas omedelbart och är sådant att det föranleder
osäkerhet om rättsläget, genast anmärka förhållandet i registret. Anmärk-
ningen skall tas bort ur registret så snart rättelse har skett.

Om ett beslut att registrera en inteckning eller att registrera eller avregi-
strera en pantbrevshavare har överklagats, skall även detta anmärkas i regist-
ret. Anmärkningen skall tas bort när det överklagade beslutet har vunnit laga
kraft.

15 §6    I ärenden om registrering eller avregistrering enligt lagen (1994:448)
om pantbrevsregister skall sökanden betala avgifter enligt följande.
Registrering av ny inteckning (5 §) 3 kr
Registrering av tidigare beviljad inteckning (6 § ) 4 kr
Registrering av pantbrevshavare (7 §), per inteckning 5 kr
Avregistrering eller byte av pantbrevshavare (7 a §), per inteckning 5 kr
Avregistrering med utfärdande av skriftligt pantbrev 20 kr
 (8 § första meningen)

2 Senaste lydelse 1995:1458.
3 Senaste lydelse 1995:1458.
4 Senaste lydelse 1995:1458.
5 Senaste lydelse 1995:1458.
6 Senaste lydelse 1998:1830.
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SFS 2003:26015 a §    Verket får meddela föreskrifter om att avgift enligt 15 § skall beta-
las när ansökan ges in. Om verket har meddelat föreskrifter om detta och sö-
kanden inte har betalat avgiften, skall sökanden föreläggas att betala avgif-
ten inom viss tid. Följs inte detta föreläggande, skall ansökan avvisas. Sö-
kanden skall upplysas om detta i föreläggandet.

15 b §    Verket får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i
15 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson 
(Justitiedepartementet)
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