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Information avseende försäljning av 
fastighet, bostadsrätt eller tomträtt 

 

 

Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållandet mellan barn och 

förmyndare. Följande skrift ger en översiktlig redogörelse för de grundläggande 

regler som gäller vid försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. 

 

Överförmyndarnämndens samtycke krävs 
Förmyndare får endast sälja en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt för sitt omyndiga barns 

räkning om överförmyndarnämnden samtycker till försäljningen. Det är endast för-

myndaren som är behörig att ansöka om överförmyndarnämndens samtycke. Om barnet 

har två förmyndare måste båda underteckna ansökan.  

 

I 13 kap 10 § föräldrabalken framgår det att överförmyndarnämnden får lämna samtycke 

till försäljningen om det inte kan anses olämpligt med hänsyn till egendomens natur, 

barnets ålder och framtida behov eller andra omständigheter. Det är därför viktigt att skälet 

till försäljningen framgår i ansökan. Dessutom måste handlingar lämnas in som styrker att 

försäljningen sker till gällande marknadspris. Försäljning bör alltid ske på den öppna 

marknaden, med hjälp av mäklare. 

 

Ibland behövs en tillfällig god man 
Om förmyndaren ska köpa en fastighet eller bostadsrätt av sitt omyndiga barn, måste 

förmyndaren ansöka om en god man som bevakar barnets rättigheter. Detta med anledning 

av att ett barn inte kan företrädas av förmyndaren om förmyndaren och barnet ska ingå en 

rättshandling som kräver någon form av motprestation från barnets sida.  

 

Överförmyndarnämnden kan förordna en god man efter ansökan från förmyndarna eller 

om överförmyndarnämnden annars finner det lämpligt. Godmanskapet är tillfälligt och 

upphör så snart uppdraget är slutfört.  

 

Vid ansökan om god man ska följande handlingar lämnas in till överförmyndarnämnden: 

• En ansökan från förmyndarna med en redogörelse för anledningen till varför en god 

 man behövs. 

• Ett yttrande från barnet om det fyllt 16 år. Av  yttrandet ska det  framgå  om  barnet  

 har några invändningar mot förordnandet av god man. 

• Ett personbevis för barnet. Personbeviset  ska utvisa vem eller vilka  som vårdnads- 

 havare för barnet. 

• Eventuellt förslag på god man samt ett åtagande från den föreslagna gode mannen. 

 

Har en  god man  förordnats för  barnet är det  endast gode  mannen som  kan ansöka  om 
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amtycke till försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. 

 

Ansökan och bifogade handlingar till överförmyndarnämnden 
Följande handlingar ska lämnas in överförmyndarnämnden vid ansökan om samtycke till 

försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt: 
1. Ansökan om samtycke 

Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt ska 

vara ställd till överförmyndarnämnden och undertecknad av förmyndarna (eller god 

man om sådan förordnats). I ansökan ska skälen till försäljningen anges.  
2. Personbevis 

Personbeviset ska utvisa vem eller vilka som är vårdnadshavare för barnet. 
3. Yttrande från barnet om denne är över 16 år 

Innan överförmyndarnämnden kan ta ställning till att lämna samtycke ska barnet 

ges möjlighet att få yttra sig om denne har fyllt 16 år. Om barnet håller med om 

försäljningen, räcker det att hon/han skriver under ansökan. 
4. Utdrag ur fastighetsregistret alternativt lägenhetsregistret 

Utdraget visar vem som är nuvarande ägare. Mäklaren kan hjälpa till att ta fram 

utdraget för fastighet. Bostadsrättsföreningen kan ta fram utdrag för bostadsrätt. 
5. Värderingsutlåtande 

Värderingen ska göras av opartisk auktoriserad värderingsman alternativt opartisk 

mäklare i syfte att styrka gällande marknadspris. Den mäklare som ansvarar för 

försäljningen ska alltså inte utföra värderingen. I de undantagsfall där det sker utan 

hjälp av mäklare krävs istället två opartiska värderingsutlåtanden för att styrka 

marknadspriset. 
6. Budlista från mäklare 

I syfte att styrka att försäljningen har skett på öppen marknad med aktiv bud-

givning. 
7. Köpekontrakt som undertecknats av köpare och säljare 

Bestyrkt kopia av undertecknat köpekontrakt, där samtliga villkor framgår. Av 

kontraktet bör det framgå att det är giltigt först när överförmyndarnämnden beslutat 

om att ge sitt samtycke till försäljningen. Om det är två förmyndare ska båda 

underteckna kontraktet. 
8. Kopia på registrerad bouppteckning om säljaren är ett dödsbo 

Om säljaren är ett dödsbo krävs kopia av registrerad bouppteckning för att visa att 

barnet är dödsbodelägare. 
9. Efter genomförd försäljning – likvidavräkning och insättningskvitton 

Lämna in en likvidavräkning samt insättningskvitto som visar att köpeskillingen 

satts in på konto i barnets namn. Om säljaren är ett dödsbo räcker det med en 

likvidavräkning. 

 

Adressuppgift till överförmyndarnämnden 
Ansökan och övriga handlingar sänds till Alvesta kommun, Överförmyndarnämnden, 

Centralplan 1, 342 80 ALVESTA  
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