
    

 

Flyt i flödet – ett effektivitetsdokument   2014-11-13 

 
Den branschöverskridande arbetsgruppen ”Ett effektivare bolåneflöde” är sammansatt av 
företrädare för bolåneinstituten Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank Nordea, 
SBAB, SEB, Skandiabanken, Swedbank samt representanter för Bankföreningen, 
Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF. 
 
Som ett led i gruppens gemensamma arbete för att verka för att förbättra effektiviteten och 
flödet vid tillträden i lånefinansierade bostadsaffärer, förmedlade av fastighetsmäklare, har 
detta dokument tagits fram i samråd mellan ovannämnda bolåneinstitut och 
mäklarorganisationer. Dokumentet är inte tvingande, utan avsett att tjäna som en vägledning 
för bankpersonal och mäklare vid genomförande av tillträden för att möjliggöra att samverkan 
mellan mäklare och bank fungerar så friktionsfritt som möjligt - till gagn för alla inblandade 
parter, inte minst säljare och köpare. 
 
I april 2014 inleddes en översyn av vägledningen vilket resulterade i ett antal mindre ändringar 
i texten. Den reviderade versionen återfinns nedan.  
 

Åtgärder inför kontraktsskrivning 
 

Mäklarens roll:   Köparens banks roll:  

 
Kontrollera:  

 att det är rätt säljare, 

 att det är rätt fastighetsbeteckning/ 
lägenhetsnummer 

 att kontraktet innehåller 
o Fullständig 

fastighetsbeteckning 
o Föreningens fullständiga 

namn, organisationsnummer 
och lägenhetsnummer (enligt 
Brf:s lägenhetsförteckning, 
obs! ej LMV:s 
lägenhetsregister) 

 
Då lånelöfte lämnats ska detta på kundens 
begäran lämnas skriftligt. 

 säljarens civilstånd och att denne är 
behörig 

 

 ev. obelånade skriftliga pantbrev och 
att de finns tillgängliga inför tillträde 

 förekomsten av pantförskrivningar i 
lägenhetsförteckningen 

Vidare att:  

 

 Vid underskottsaffär verka för att 
långivaren släpper panten. 

 

 Vid ev. förkommet pantbrev - i 
samråd med köparens bank - starta 
process med dödning samt också se 
till att köpekontraktet innehåller en 
reglering av detta samt parternas roll 
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och fortsatta hantering av 
förfarandet. 

 
Åtgärder efter kontraktsskrivning 

 

Mäklarens roll:  
 

Köparens banks roll:  

Skicka följande handlingar till banken: 

 Kopia på ömsesidigt undertecknat 
köpekontrakt/ överlåtelseavtal. 

 Värdering (i de fall sådan begäran 
framförts från banken och då mot 
ersättning, om inte annat 
överenskommits). 

 Ev. fullmakter från säljarna/köparna 

 Ev. make- eller sambo medgivande 

 Ev. bodelningsavtal 

 Annan dokumentation som påverkar 
ägarförändringen (ex. registrerad 
bouppteckning vid dödsbo)  

 
Vidare att:  

 För Brf (på önskemål från bank): 
o Utdrag lägenhetsförteckning/ 

mäklarbild 
 

Kontroll av underlag: 
 
Banken kontrollerar att den har de 
handlingar som den behöver. 

  

 Om mäklaren startat 
dödningsförfarande av pantbrev, se 
till att ärendet överlämnas till 
köparens bank (så snart den är 
bestämd). 

 

Fullfölj process om dödning av förkommet 
pantbrev i förekommande fall efter 
överenskommelse med mäklaren.  

 
 

Åtgärder inför tillträdet 
 

Mäklarens roll:  Köparens banks roll:  

 
Säkerställa att köparen beviljats inträde i 
föreningen senast på tillträdesdagen. 
 
Skicka in preliminär likvidavräkning till 
köparens bank i god tid (4-5 dagar) innan 
tillträdet. 
 

 
Påminna köparen om undertecknade 
lånehandlingar. 

 
 

Översiktligt granska och respondera på 
mottagna handlingar.  

Meddela banken säljarens bankkontakt. 
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Åtgärder vid tillträdet 
 

Mäklarens roll:  Köparens banks roll:  
 

Vid distanstillträde maila eller faxa till 
banken:  

 Underskrivet köpebrev  

 Uppdaterad likvidavräkning 

 Ev. fullmakter  

 Ev. övrig dokumentation 

 Ev. obelånade skriftliga pantbrev 
 

 
 

 Lösa lån 

 Fördela ev. överskott enligt 
likvidavräkning och informera 
mäklaren (separata kvitton för 
säljare och köpare) 

 Om det skulle upptäckas först i detta 
skede att pantbrev saknas, får 
köparens bank starta processen 
med dödning  

 

 
 
 

Åtgärder efter tillträdet  
 

Mäklarens roll:  Köparens banks roll:  

 
Handlingar till banken:(för det fall banken 
ska söka lagfart åt köparen): 

 Köpebrev (i original) 

 Ev. fullmakter (i original) 

 Ev. övrig dokumentation 
 
Övrigt 

 Ev. obelånade skriftliga pantbrev 
 

Vid distanstillträden skickas ovanstående 
handlingar på följande sätt: 

 Skicka med vanlig postgång (ej rek) 

 Direktadressera ej till bankens 
handläggare, använd istället bank 
XX ”att: NN”  

 Skicka in handlingar samma dag 
som tillträdet 
 
 

 

 

 Söka lagfart och betala stämpelskatt 

 Köparens bank slutför processen om 
dödning av förkommet pantbrev 

 
 
 
                                                 


