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Bodelningsförrättare
Bodelning
När ett äktenskap upplöses till följd av ena makens död eller en dom på äktenskapsskillnad ska normalt
bodelning ske. När ett samboförhållande tar slut ska bodelning göras om någon av samborna begär det.
Bodelning kan också göras under ett äktenskap.
Bodelning innebär att makarnas samlade egendom, med undantag för enskild egendom, ska fördelas
mellan dem. En bodelning upprättas av båda makarna/samborna tillsammans. Bodelningen ska vara
skriftlig och undertecknas av båda. Någon blankett för detta finns inte, utan bodelningen får utformas av
makarna/samborna.
Om makarna/samborna är överens och vill göra en bodelning under äktenskapet ska detta anmälas hos
Skatteverket. Därefter kan bodelningshandlingen registreras hos Skatteverket. Vid skilsmässa kan
bodelningshandling registreras hos Skatteverket. Bodelning enligt sambolagen kan inte registreras.
Om makarna/samborna inte kommer överens kan någon av dem begära att en eller flera
bodelningsförrättare förordnas av rätten.
Vid bodelning under ett äktenskap kan inte bodelningsförrättare förordnas.
Vad gör en bodelningsförrättare?
Bodelningsförrättaren ska i första hand försöka ena parterna och träffa en frivillig överenskommelse. Går
inte detta kan bodelningsförrättaren genomföra en tvångsdelning. Över bodelningen upprättas en skriftlig
handling som undertecknas av bodelningsförrättaren och därefter delges parterna så snart som möjligt.
Godkänner parterna bodelningen gäller det omedelbart. Vill någon av dem istället klandra bodelningen ska
talan väckas mot den andra parten vid tingsrätten (klander av bodelning) inom fyra veckor från
delgivningen.
Bodelningsförrättare förordnas vanligen i ett särskilt ärende. Finns det ett pågående mål om
äktenskapsskillnad, ska ansökan om bodelningsförrättare göras i det målet.
Ersättning till bodelningsförrättare
En bodelningsförrättare har rätt att få arvode och ersättning för sina utgifter. Huvudregeln är att
kostnaderna för bodelningsförrättaren betalas med hälften var av parterna. I förhållande till
bodelningsförrättaren svarar parterna solidariskt (gemensamt) för kostnadsansvaret. Det innebär att
bodelningsförrättaren kan vända sig till en av parterna för att få betalt och denne får sedan kräva hälften
av kostnaden från den andre. I undantagsfall kan bodelningsförrättaren besluta att kostnaderna ska
fördelas på annat sätt. Tingsrätten kan inte lämna besked om vilken kostnaden för bodelningsförrättarens
arbete kommer att bli.
Under vissa förutsättningar kan staten stå för en begränsad del av dessa; s.k. ersättningsgaranti.
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Ansökan om bodelningsförrättare
Rätt domstol är tingsrätten där någon av parterna har sitt hemvist, det vill säga där någon av parterna var
folkbokförda den 1 november föregående år. Ni kan ta reda på vilken domstol ansökan kan ges in till på
www.domstol.se.
Avgift 900 kronor ska betalas genom tingsrättens betaltjänst (http://betala.domstol.se). Om
ansökningsavgiften inte betalas tas inte ansökan upp till prövning.
Behörig sökande är makarna/samborna och avliden makas arvingar och universella testamentestagare.
Om endast en behörig sökande ansöker om bodelningsförrättare förordnas en sådan även om den andre
motsätter sig det.
Ansökan görs lämpligen genom Malmö tingsrätts blankett Ansökan om bodelningsförrättare.
Ansökan ska innehålla


Namn, personnummer och adress avseende båda parterna



uppgift om de omständigheter som ligger till grund för ansökan



förslag på en person som kan utses till bodelningsförrättare alternativt önskemål om att
tingsrätten utser en lämplig person föruppdraget

I övrigt behöver ansökan inte motiveras.
Handlingar som ska bifogas


personbevis för båda parterna från Skatteverket

Ersättningsgaranti
Ansökan om ersättningsgaranti för bodelningsförrättare
Det går att ansöka om så kallad ersättningsgaranti för bodelningsförrättare. Om sådan ersättningsgaranti
beviljas betalas fem timmars arbete för bodelningsförrättaren av allmänna medel. Ersättningsgaranti
beviljas om det är skäligt med hänsyn till den sökandes ekonomiska och personliga förhållanden och
omständigheterna i övrigt.
För bifall krävs att maken inte kan betala den ersättning som biståndet medför, det vill säga att hen inte
har realiserbara tillgångar till motsvarande värde. Det ska också föreligga en snedfördelning mellan
makarnas resurser. Bestämmelsen är därför i första hand tillämplig när den make som sitter i boet vägrar
att medverka till bodelning och den andra maken därför inte kan få ut sina tillhörigheter och inte heller i
övrigt har egna medel att bekosta en bodelning med.
Ansökan om ersättningsgaranti för bodelningsförrättare finns att tillgå på domstol.se.

