
 

  
     

     

 
  

 
  

   

  

  

 
   

  

  

  

 

   

  

  

  

 
 

Ansökan om överförmyndarens samtycke till köp av fast egendom, 
tomträtt eller bostadsrätt för omyndig 

Omyndig 
Namn Personnummer 

Gatuadress Postnr och ort 

Telefon Ev e-postadress 

Underskrift  (barn som fyllt 16 år ). Jag samtycker till  
ansökan:  

Ort och datum 

Förmyndare 
Namn förmyndare Personnummer 

Gatuadress Postadress 

Telefon E-postadress

Namnunderskrift  Ort och datum 

Namn förmyndare Personnummer 

Gatuadress Postadress 

Telefon E-postadress

Namnunderskrift  Ort och datum 

Skäl till ansökan (motivera köpet) 

Överförmyndaren Besöksadress: Vasaplatsen 11 
Kansliet Postadress: 177 80 Järfälla 
Servicecenter: 08-580 285 00 E-post: overformyndarkansliet@jarfalla.se

Webbplats: 
www.jarfalla.se 

mailto:overformyndarkansliet@jarfalla.se
http://www.jarfalla.se/


 

  
     

     

  

 
 

  
 

    
  

  
 

 
 

   

     

 
 

  
   

 

 

  
    

  
  

  
   
  

    
  

  
 

Följande handlingar ska bifogas ansökan 

Köpekontrakt i original Samtliga köpehandlingar ska vara 
undertecknade av köpare och säljare 

Taxeringsbevis/utdrag från 
lägenhetsinnehavarregistret 

Visar ägarförhållandet. 

Gravationsbevis/uppgift om pantsättning Visar om det finns inteckningar som belastar 
fastigheten / bostadsrätten 

Två värderingsutlåtanden Värderingsutlåtanden utförda av två av 
varandra oberoende värderingsinstitut eller av 
sakkunnig, opartisk person, till exempel 
auktoriserad fastighetsmäklare eller 
värderingsman som anlitas av bank. 

Yttranden från omyndig / anhöriga Barn över 16 år ska få tillfälle att yttra sig. 

Posta ansökan till Överförmyndaren, 177 80 Järfälla. 

Behandling av personuppgifter 
Personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av överförmyndaren för de 
administrativa åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen omfattar även 
framställning av statistik, debitering av avgift samt uppdatering av adressuppgifter. Du har rätt 
att en gång per kalenderår efter skriftlig och undertecknad begäran få information om vilka 
personuppgifter som överförmyndaren behandlar om dig. 
Överförmyndaren är skyldig att omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. 
Huvudmannen och dennes närmaste har alltid rätt att ta del av handlingar som rör 
ställföreträdarskapet, enligt föräldrabalken 16 kap 7§. Likaså har allmänheten med stöd av 
tryckfrihetsförordningen rätt att få information om dina personuppgifter enligt 
offentlighetsprincipen. 

Överförmyndaren 
Kansliet 

Besöksadress: Vasaplatsen 11 
Postadress: 177 80 Järfälla 

Servicecenter: 08-580 285 00 E-post: overformyndarkansliet@jarfalla.se
Webbplats: 
www.jarfalla.se 

mailto:overformyndarkansliet@jarfalla.se
http://www.jarfalla.se/
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