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 ANSÖKAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN 
Samverkande Överförmyndare                                       Om samtycke till egendomens fördelning1 i dödsbo 
Besöksadress: Varvsvägen 1              enligt föräldrabalken 15 kap 5 §. 
Postadress: 451 81  Uddevalla 
Overformyndaren@uddevalla.se 
0522-69 60 00 
 
 
Ställföreträdare 12 
 

Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

 
Ställföreträdare 2 (om sådan finnes) 
 

Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

 
Den enskilde3 
 

Namn Personnummer 

Adress  Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

 
 
 
                                                 
1 Alternativt överlåtande av enskilds andel i boet. 
2 Förmyndare, god man, förvaltare eller särskilt förordnad förmyndare. 
3 Omyndig eller huvudman 
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Upplysningar4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilagor 
 

 Bouppteckning/tilläggsbouppteckning (endast om handlingarna inte redan finns hos överförmyndaren) 

 Bodelningshandling (efterlevande maka/make, om sambo begärt bodelning) 

 Bevis om godkännande av testamente från samtliga dödsbodelägare 
 Lagakraftsbevis avseende testamente (från tingsrätten i den avlidnes hemort, om någon dödsbodelägare enbart 
 delgivits men ej godkänt testamentet) 

 Arvsskifteshandling, undertecknad av samtliga dödsbodelägare (inkl. förmyndare/god man/förvaltare) 

 Uppföljning av förvaltningen från bouppteckningen till skiftesdagen (redovisningsräkning) 

 Arvskungörelse, om sådan utfärdats (avser okänd och bortavarande arvingars rätt) 

 Annat  

 
Underskrifter 
 

Ort och datum 

Namnteckning ställföreträdare 1 Namnteckning den enskilde (i förekommande fall)5 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Namnteckning ställföreträdare 2 

Namnförtydligande 

 
 

                                                 
4 Här kan lämnas upplysningar om t ex på vilket sätt olika tillgångar i dödsboet värderats. Detta kan vara särskilt 
intressant om man av någon anledning har avvikit ifrån vad som är sedvanligt vid värdering av dödsbon eller om 
huvudmannen kan komma att förfördelas genom att ett lågt skiftesvärde har åsatts viss egendom. Här kan också 
ställföreträdaren intyga att den enskildes arvslott enligt ställföreträdarens mening är korrekt uträknad. 
5 Om den omyndige fyllt 16 år i fall som avser omyndiga. Om huvudmannen förstår vad saken gäller. 
Underskrift från den enskilde är lämplig vid förvaltningsåtgärd av större vikt då man i sådant fall kan underlåta 
att ta in yttrande från den enskilde enligt föräldrabalken 16 kap 9 §. 
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