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Statens fyllnadsborgen för konvertering av aravalån 
 
INFORMATION OM LÅNEOBJEKTET 

Låntagare Företags- och organisationsnummer 

Låneobjektets adress och kommun där det är beläget                                                             Fastighetsbeteckning 

Året då objektet blivit färdigt Bostadsyta (bm2) 

                       

Antal bostäder (st) 
                                                 

 
Låneobjektet är    vanligt hyreshus,    hyreshus i bostadsaktiebolagsform,    bostadsrättshus,  
 
  pensionärshus,    hus för handikappade,    hus med studentbostäder, 
  
 annat, vad  _________________________________________________________. 
 

 
LÅNEOBJEKTETS ARAVALÅN SOM KOMMER ATT KONVERTERAS 

Aravalånets lånenummer Datum då beviljats  Ursprungligt belopp Saldo 31.12.2017 

 
1. 

  
                                      € 

 
                                      € 

 
2. 

  
                                      € 

 
                                      € 

 
3. 

  
                                      € 

 
                                      € 

 
4. 

  
                                      € 

 
                                      € 

 
INFORMATION OM LÅNEOBJEKTETS HYRA ELLER BRUKSVEDERLAG 

Hyra som indrivs för objektet år 2018 
(€/m2/mån) 
                                         

Tid då hyran träder/trädde i kraft  

                                        

Invånarna betalar själv: 
eluppvärmningen / vattenavgifterna 
 ja   nej  /   ja   nej 

Tillhör låneobjektet en hyresutjämnings-
grupp 
  ja               nej 

Utjämningsgruppens bostadsyta (bm2) 

                                            

Utjämningshyra för år 2018 (€/m2/mån) 

 
INFORMATION OM BORGENSLÅNET 

Långivare 
                                         

Lånebelopp som beviljas (€) 

                                        

Lånetid 

Amorteringssätt Ränteprocent 

                                            

Räntebindning 

 
BORGENSLÅNETS SÄKERHET 

Aravalånets nuvarande säkerhet används                                                       
 
  ja               nej 

Annan säkerhet, vilken 
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INFORMATION OM HELA SAMFUNDETS FINANSIERING (uppgifterna kan ges på skild bilaga) 

 
 
 
Ursprungliga egna medel 
 
Ökning av egna medel 

Datum då beviljats  Ursprungligt belopp Saldo 31.12.2017 
 

 
 

     
                                € 

 
                               € 

  
                                € 

 
                               € 

Räntestödslån: 
Långivare 

Datum då beviljats  Ursprungligt belopp Saldo 31.12.2017 Året då sista raten 
återbetalas 

 
1. 

  
                               € 

 
                               € 

 

 
2. 

  
                               € 

 
                               € 

 

 
3. 

  
                               € 

 
                               € 

 

Primärlån: 
Långivare 

Datum då beviljats  Ursprungligt belopp Saldo 31.12.2017 Året då sista raten 
återbetalas 

 
1. 

  
                               € 

 
                               € 

 

 
2. 

  
                               € 

 
                               € 

 

 
3. 

  
                               € 

 
                               € 

 

Lån som har tagits under boende-
tiden: 
Långivare 

Datum då beviljats  Ursprungligt belopp Saldo 31.12.2017 Året då sista raten 
återbetalas 

 
1. 

  
                               € 

 
                               € 

 

 
2. 

  
                               € 

 
                               € 

 

 
3. 

  
                               € 

 
                               € 

 

Användningsändamål för lån som har tagits under boendetiden: 

 

 

 

UPPGIFTER OM BOSTADSYTA OCH ANTAL BOSTÄDER FÖR HELA SAMFUNDET 
Bostadsyta (bm2) 

                       

Antal bostäder (st) 
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TOMMA BOSTÄDER FÖR HELA SAMFUNDET 
 
Nyttjandegrad 31.12.2017                                                                                                              ________________ st 
 
Sammanlagda antalet månader som bostäderna varit tomma år 2017                                          ________________ mån   
 
Minskning av hyres/bruksvederlagsintäkter förorsakad av tomma bostäder,                                  ________________ €  
 
vars andel av hela årets beräknade hyres/bruksvederlagsintäkter                                                  ________________ % 
 
Antalet tomma bostäder under ansökningstiden samt uppskattning av kommande utveckling       ________________ st 
 
 ______________________________________________________________________________________________ 

 
HYRES- ELLER BRUKSVEDERLAGSFORDRINGAR FÖR HELA SAMFUNDET 

 
Hyresfordringarnas belopp 31.12.2017,                                                                                         _________________ € 
 
vars andel av hela årets beräknade hyres/bruksvederlagsintäkter                                                  _________________ % 

 
KONTAKTUPPGIFTER 

Disponentens namn Telefonnummer 

Näradress Postanstalt 

E-postadress 

 

DATUM OCH UNDERSKRIFT 
Plats och datum                                                                       Underskrift 
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