
 

 

 

Vid försäljning av fast egendom, fastigheter eller bostadsrätter när en eller flera av de inblandade 

parterna står under godmanskap eller förvaltarskap finns förutom kraven i Jordabalken ytterligare 

kompletterande krav i Föräldrabalken för att köpet ska vara giltigt. Samma krav ställs då underårig ska 

sälja fast egendom, fastigheter eller bostadsrätter eller om säljaren är ett dödsbo där någon med 

godmanskap, förvaltarskap eller som är underårig är delägare.  Kravet som ställs i Föräldrabalken är 

att försäljning av fast egendom ska ske med Överförmyndaren samtycke. Samtycke till försäljning av 

fast egendom ska ske före ansökan om lagfart. Det är gode mannen eller förvaltaren som ska ansöka 

om samtycke hos överförmyndare. 

Ansökan om samtycke ska ske skriftligt. Speciella ansökningsblanketter för detta finns på kommunens 

hemsida. Samtycke behöver inte inhämtas i början av processen, men det påskyndar processen om 

samtyckesbeslut om Överförmyndaren är insatt i ärendet tidigt. Mäklare eller fastighetsbyrå kan inte 

ansöka om samtycke till försäljningen, dock är inte detta något som hindrar att blankette om samtycke 

fylls i med hjälp av mäklare i samband med att köpehandlingarna undertecknats. I ansökan ska 

anledningen till försäljningen framgå samt hur boendefrågan löses efter försäljning. Beslut om 

samtycke kan inte ges i förväg. I undantagsfall kan beslut om samtycke ges i efterhand, det vill säga 

efter att ansökan om lagfart skett. Detta är dock något som bara ska ske i undantagsfall, och om 

Överförmyndaren beslutar att inte samtycka i efterhand kan det leda till att den gode mannen blir 

entledigad och/eller skadeståndskyldig samt att köpet blir ogiltigt. 

För att Överförmyndaren ska kunna besluta om samtycke så krävs att följande handlingar bifoga med 

ansökan om samtycke: 

 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.  Det ska även finnas utrymme för 

Överförmyndarens stämpel och signatur. 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. 

Om något är oklart eller om frågor uppkommer är du varmt välkommen att kontakta överförmyndaren. 

Vi nås enklast via mail. 

 

 
Överförmyndarnämnden Tingsryds kommun 

Box 88 

362 22 TINGSRYD 

0477- 44 330/44 113 

overformyndarnamnden@tingsryd.se 

 

Information till mäklare/fastighetsbyrå 

angående försäljning av fastighet, tomträtt 

eller bostadsrätt vid godmanskap. 

 


