Ansökan om samtycke till åtgärd enligt 14
kap. 11 § FB, fast egendom/bostadsrätt/mm
Köp ☐

Försäljning ☐

Annan åtgärd nämligen

Huvudman
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Telefon bostad

Telefon mobil

e-postadress

Telefon arbete

Ställföreträdare (om det finns fler än en ska båda anges)
Namn

Personnummer

Adress
Telefon bostad

Telefon arbete

Postnummer

Ort

Telefon mobil

e-postadress

Namn

Personnummer

Adress
Telefon bostad

Telefon arbete

Postnummer

Ort

Telefon mobil

e-postadress

Skäl till ansökan (varför överförmyndaren bör lämna samtycke till åtgärden)

Bilagor som skickas med ansökan:
☐ Överlåtelsehandlingar – Kontrakt i original (samtliga) undertecknade av köp/säljare och
ställföreträdaren.
☐ Huvudmannens yttrande till åtgärden – Ställföreträdaren ska inhämta huvudmannens samtycke
till viktiga åtgärder enligt 12 kap § 7 FB (Föräldrabalken).
☐ Yttrande av make, sambo, närmaste släkting – Skriftligt undertecknat yttrande av make, sambo
eller närmaste släkting om det kan ske utan betydande fördröjning av ärendet.
☐ Utredning om marknadsvärde – Värderingsintyg från oberoende värderingsman eller skriftlig
redogörelse från mäklare om annonsering. Samt budgivningslista.
☐ Fastighetsbevis – Visar bland annat om det finns inteckningar i fastigheten.
☐ Intyg från läkare eller liknande – Läkarintyg som visar om huvudmannen saknar förmåga att
bevaka sin rätt.
☐ Uppgift om taxeringsvärde
Om överförmyndaren samtycker till åtgärden ska bevis om genomfört
köp/försäljning skickas till överförmyndaren. Uppgift om att likviden har satts in på
huvudmannens konto eller intyg på att huvudmannen är ägare till egendomen.
Underskrifter
Ort och datum
Namnförtydligande
Namnteckning ställföreträdare

Namnteckning ställföreträdare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Blanketten tillsammans med bilagor ska skickas till:
Överförmyndarenheten
Tranås kommun
573 82 Tranås
Observera: Enligt 20 kap, 4 § FB är det endast ställföreträdaren som kan ansöka om överförmyndarens
samtycke. Bank eller fastighetsmäklare eller någon annan utomstående företräder inte huvudmannen och har
därför inte behörighet att ansöka om aktuellt samtycke.
Personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av överförmyndaren/nämnden för administration och
andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig och
undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av överförmyndaren.
Överförmyndaren/nämnden är skyldig att omgående rätta felaktigheter och missvisande uppgifter. Huvudmannen
och hans/hennes närmaste har alltid rätt enligt föräldrabalken 16 kap 7 § att ta del av de handlingar hos
överförmyndaren/nämnden som rör ställföreträdarskapet. Allmänheten har med stöd av tryckfrihetsförordningen
rätt att få information om dina personuppgifter enligt offentlighetsprincipen.

Överförmyndarenheten
N Storgatan 101
573 82 Tranås
Tfn 0140-683 21
overformyndaren@tranas.se

