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Anpassad mall
När du ska göra en anpassad mall kan du nu välja för vilket kontor som mallen ska göras för.

Förbättring av utskriftsfunktion
Det pågår ett arbete att ersätta de gamla dokumenten med de nya dokumenten som vi kallar
Smartdocs. Vi har nu ändrat i de äldre dokumenten så att du slipper klicka på Granska två gånger.
När du granskar första gången kommer det nu att sparas och öppnas som en pdf.

Layout fastighetsutdrag
Vi har sett över layouten för våra fastighetsutdrag och gjort de mer läsvänliga och modernare layout.
Vi har flyttat upp information om adress, lagfarna ägare och taxeringsinformation. Översyn har gjorts
av respektive block så att blocken hålls ihop mer för att undvika onödiga sidbrytningar.
Nya utdraget kan se ut så här (känsliga uppgifter är dolda i utdraget nedan):
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Frågelista Mäklarsamfundet
Under punkten 1 c har vi lagt till två nya rutor avseende om slutbesked finns för bygglov.

Om det inte finns någon köpare inlagd visas inte heller rubrik för köpare och text vid underskrift.

Du kan nu även redigera de texter som finns under säljare och köpare.
6

Dokument i Vitec Express – Nyheter i 2019.4.1

Hembud och Hembud avstående
För villa, gård och fritidshus finns nu två nya dokument; Hembud och avstående från Hembud.
Arrendator som skall sälja eller ge bort det arrenderade objektet måste enligt 10 kap 7 § jordabalken
innan överlåtelsen skriftligen lämna hembud till jordägaren.
Med hembud menas att arrendatorn erbjuder jordägaren att återta arrendestället mot skälig
ersättning för arrenderättens värde. Om arrendatorn vill att jordägaren också ska ta över bostaden
och andra byggnader samt ersätta arrendatorn för dennes andra investeringar på arrendestället, ska
arrendatorn även erbjuda jordägaren att lösa in byggnaderna och investeringarna. Hembud bör göras
skriftligen och sändas med rekommenderat brev med mottagningsbevis. Jordägaren skall svara inom
en (1) månad. Hembudet behöver inte innehålla uppgift om vilken ersättning den säljande
arrendatorn vill ha för arrenderätten och byggnaderna.

Intagsblankett Ägarlägenhet
Det finns nu en intagsblankett för Ägarlägenhet som smartdocs. Tidigare fanns det för ägarlägenhet
en intagsblankett för villa/radhus men denna är alltså ersatt av det dokumentet för ägarlägenhet.

Omgivning (Vitec Säljstöd Express)
Vi har lagt in fält för omgivning på alla objekttyper utom kommersiell fastighet, lokal och rörelse som
har haft dessa fält tidigare. De nya fälten för omgivning hittar du på beskrivningssidan. Fälten
överförs t ex till intagsblanketter, objektbeskrivningar och värdeutlåtande.
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