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Information angående försäljning av fastighet, tomträtt eller 

bostadsrätt 
     

För att en förmyndare, god man eller förvaltare ska få sälja en fastighet, tomträtt 

eller bostadsrätt för underårigs eller huvudmans räkning krävs 

överförmyndarens samtycke. Samtycke krävs även i de fall ett dödsbo ska sälja 

sådan egendom och där huvudmannen ingår som delägare i dödsboet.  

 

Nedan benämns förmyndare, gode män och förvaltare som ställföreträdare. Fastighet, 

tomträtt och bostadsrätt benämns nedan som fastigheten och huvudman och myndling 

benämns slutligen nedan som huvudman. 

 

Ansökan om samtycke 

Ställföreträdaren ska till överförmyndaren inkomma med en skriftlig ansökan om 

samtycke till försäljningen av fastigheten. I ansökan ska det framgå skälet till 

försäljningen samt hur huvudmannen har löst sin bostadsfråga. Observera att det är 

ställföreträdarens ansvar att ansöka om samtycke av överförmyndaren, det kan inte 

göras av någon annan såsom fastighetsbyrå eller mäklare. 

 

Handlingar som ska bifogas ansökan 

För att överförmyndaren ska kunna ta beslut i ärendet ska följande handlingar bifogas 

ansökan: 

 Köpekontrakt i original som är undertecknade av säljare, köpare och 

ställföreträdaren om denne har företrätt sin huvudman i ärendet. 

 Uppgift om huvudmannens ägarandel av den aktuella fastigheten 

 Kopia av inregistrerad bouppteckning i det fall dödsbo är säljare 

 Taxeringsbevis för fastigheten 

 Värderingsbevis utfärdat av en oberoende mäklare (d.v.s. inte den mäklare som 

förmedlat fastigheten), alternativt budhistorik om försäljningen har skett genom ett 

budgivningsförfarande 

 Huvudmannens samtycke till försäljningen om han eller hon förstår vad saken 

gäller. 

 

Av köpekontraktet ska det framgå att som villkor för köpets fullbordan gäller att 

överförmyndaren samtycker till försäljningen. 

 

Tillfällig god man 

I de fall huvudmannen säljer fastighet till ställföreträdaren krävs det att en tillfällig 

god man förordnas. Samma sak gäller om huvudmannen och ställföreträdaren är 

delägare i samma dödsbo. Meddela överförmyndaren i dessa fall att tillfällig god man 

behöver förordnas. 
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När överförmyndaren samtyckt till försäljningen  

När överförmyndaren tagit beslut om samtycke till försäljningen och försäljningen är 

genomförd ska bevis om att köpeskillingen satts in på ett konto som tillhör 

huvudmannen och som är överförmyndarspärrat skickas in till överförmyndaren. 

 

Om något är oklart eller om frågor uppkommer i uppdraget är du välkommen att 

kontakta överförmyndaren. 

 

 
 


