Överförmyndarnämnden

Ansökan enligt 13 kap. 10 § / 14 kap. 11 § föräldrabalken
avser samtycke till avyttring, köp, byte eller gåva av fast egendom

Denna ansökningshandling använder du som god man/förvaltare/förmyndare om:
 Du för huvudmannens/den omyndiges räkning skall köpa, byta eller ge bort fast
egendom eller nyttjaderätt till sådan egendom, om det inte gäller övertaganderätt av en
hyresrätt.
 Du för huvudmannens räkning/den omyndiges skall ingå avtal om nyttjanderätt till
någon annans fasta egendom, om det inte gäller hyra av en bostadslägenhet eller
tillfällig upplåtelse av ringa ekonomisk betydelse
 Du för huvudmannens räkning/den omyndiges skall sälja eller byta bort fast egendom
eller nyttjanderätt till sådan egendom, om det inte gäller byte av en bostadslägenhet.
 Du för huvudmannens/den omyndiges räkning skall inteckna (pantsätta), hyra ut eller
på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom eller tomträtt
Följande bilagor skall medfölja ansökan
 Köpekontrakt eller annan fångeshandling undertecknat av ställföreträdare samt den
andre kontrahenten
 Marknadsvärdering av en opartisk värderingsman
 Taxeringsbevis utvisande det senaste taxeringsåret
 Yttrande från den enskilde (ev. Läkarintyg om den enskilde inte kan yttra sig)
 Yttrande från make eller sambo samt närmaste släktningar
 Om ansökan gäller bostadsrätt besked från bostadsrättsföreningen att de acceoterar
den enskilde som köpare.
 Om ansökan avser åtgärd för en underårig skall ett skriftligt yttrande bifogas denna
ansökningshandling eller vara underskrivet av denne, om den underårige fyllt 16 år.
Ställföreträdare (God man/förvaltare/förmyndare)
Namn

Personnummer

Adress

Tel bostad

Tel arbete

Postnummer

Ort

Tel mobil

e-postadress
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Ställföreträdare 2 (God man/förvaltare/förmyndare)
Namn

Personnummer

Adress

Tel bostad

Tel arbete

Postnummer

Ort

Tel mobil

e-postadress

Huvudman/Omyndig
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress

Postnummer

Ort

Tel mobil

e-postadress

Tel bostad

Tel arbete

Skäl till att åtgärden eller rättshandlingen bör vidtas (måste anges) och övrig information
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Om din ansökan avser köp, byte eller gåva av fast egendom eller ingående av avtal om
nyttjanderätt till någon annans egendom skall du beskriva den aktuella egendomens
natur.

Om din ansökan avser avyttring eller byte av fast egendom eller nyttjanderätt till
egendomen skall du här särskilt beskriva egendomens natur, den enskildes behov av att
egendomen avyttras eller byts bort samt redogöra för huvudmannens samlade
tillgångar.
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Om din ansökan avser en omyndig person, förvilken du är förmyndare, ber vi dig att
beskriva på vilket sätt den omyndige kan ha nytta av egendomen för framtida behov.

Bilagor
1

4

2

5

3

6

7

8

Om ansökan avser ett förmynderskap skall båda förmyndare underteckna
ansökningshandlingen. Detta gäller även för de fall då huvudmannen har flera
ställföreträdare.
Underskrifter
Ort och datum

Namnteckning ställföreträdare

Namnteckning ställföreträdare

Namnteckning huvudman/omyndig *

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

* Gäller huvudman som förstår vad saken gäller och omyndig som fyllt 16 år.
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