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KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke
0B

beträffande försäljning/köp av fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m. för underårigs
räkning
Underårig
Namn

Personnummer

Ställföreträdare
Namn

Personnummer

Ställföreträdare
Namn

Personnummer

I egenskap av ställföreträdare avser jag/vi att för underårigs räkning företa följande åtgärd (t.ex. ”sälja
underårigs bostadsrätt”):

Ange här skälen för den sökta åtgärden (om utrymmet inte räcker, vänligen använd lösblad):

Om ansökan avser försäljning, ange då här hur försäljningslikviden skall användas:

Ställföreträdares underskrift

Ställföreträdares underskrift

Ort och datum

Ort och datum

Om den underårige fyllt 16 år ska hon/han skriva under ansökan
Underårigs underskrift

Ort och datum

Vänligen fyll i blanketten så fullständigt som möjligt. Glöm inte att underteckna och bifoga handlingar
till ansökan!
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Till ansökan bifogas:

□ Upprättat köpekontrakt eller överlåtelseavtal
□ Värderingsintyg
□ Skriftligt godkännande av den enskildes närmaste släkt (i den mån det kan inhämtas)
□ Taxeringsbevis
□ Objektbeskrivning
□ Budgivningsprotokoll
□ Bouppteckning (om säljaren är ett dödsbo) och ev. fullmakter (om dödsbodelägare lämnat
fullmakt för undertecknande)

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utreda enskilda ärenden och utöva tillsyn över
ställföreträdarskap. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga
grunden myndighetsutövning. Det är Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd som är
personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna
uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur
du kontaktar oss finns på vår webbplats www.karlstad.se/personuppgifter samt www.karlstad.se/godman
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