
 

 

 

 

 

 

 

Huvudman/omyndig (person som ansökan avser) 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer och ort 

 

God man/förvaltare/förmyndare 

Namn Personnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefonnummer E-postadress 

 

God man/förvaltare/förmyndare (om fler än en) 

Namn Personnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefonnummer E-postadress 

 

Vilken typ av åtgärd avser ansökan om samtycke? (Gäller det försäljning eller köp? Gäller det fastighet, bostadsrätt, 

tomträtt eller annan egendom? Ange objektet.) 

 

 

 

 

Skäl till ansökan (ange varför överförmyndaren bör lämna samtycke till åtgärden) 

 

 

 

 

Överförmyndarförvaltningen 

Ansökan om samtycke till köp eller försäljning 

av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt m.m. 
 Postadress: 

 Överförmyndarförvaltningen 

 Box 41 

 162 11 Vällingby 

 Besöksadress: Vällingbyplan 2, Vällingby 



Underskrifter 

Ort och datum Ort och datum Ort och datum 

God man/förvaltare/förmyndares underskrift God man/förvaltare/förmyndares underskrift Samtycke från huvudman eller omyndig som 
fyllt 16 år 

Handlingar som ska bifogas till ansökan: 

☐ Kontrakt för köpet/försäljningen i bestyrkt kopia. Kontraktet ska vara undertecknat av säljare och köpare (om part

företräds via fullmakt, ska kopia på fullmakten bifogas). För huvudmannen eller barnets räkning är det god man,
förvaltare eller förmyndare som ska skriva under.

☐ Budlista eller ett värderingsintyg från en oberoende mäklare eller värderingsman.

☐ Objektsbeskrivning.

☐ Taxeringsbevis utvisande senaste taxeringsvärde (om objektet avser fast egendom eller tomträtt).

☐ Skriftligt samtycke från huvudmannen eller den omyndige.

☐ Skriftligt yttrande från eventuell sambo eller maka/make.

☐ Skriftligt yttrande från huvudmannens närmast anhöriga (om det kan inhämtas).

☐ Registrerad bouppteckning (om säljaren är ett dödsbo).

☐ Redogörelse för hur köpet ska finansieras (endast vid köp).
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