Prislista Juridiska tjänster
Vi debiterar den tid som vi lägger ned i varje ärende. Varje ärende är unikt och kräver olika tid.
Det går ej att i förväg bedöma exakt vad ett ärende kommer att kräva i tid. Vissa moment kan
vara mer tidskrävande (och därmed bli dyrare) om vi inte ser helheten i ärendet. Med anledning
av detta kan vi aldrig lämna fasta priser. Vår timdebitering är 1350 kr inkl moms, utlägg kan
tillkomma i förekommande fall. Ansvarsförsäkring ingår vid besök hos samtliga auktoriserade
begravningsbyråer.

Bouppteckning
Timdebiteras (1350 kr/timme inkl.moms), normalt pris från

5 400 kr

EXEMPEL
enkel bouppteckning 5000-7000 kr, mer komplicerad bouppteckning 6000-8000 kr, ytterligare komplicerad 8000-

Vanliga arbetsuppgifter:
 Genomgång av släktförhållanden
 Kallelse till förrättning
 Förrättning i bostad eller på kontor
 Granskning
 Insändande till skattemyndighet

 Framtagande av tidigare bouppteckning
 Beställning av intyg från banker etc
 Sammanställning och utskrift
 Översändande till bouppgivare
 Arkivering och utsändande

Dödsboförvaltning alt. ekonomisk förvaltning
Timdebiteras (1350 kr/timme inkl.moms), normalt pris från

4 050 kr

EXEMPEL
enkel hantering 1350-2700 kr, mer komplicerad hantering 2700-6750 kr, ytterligare komplicerad 6750-

Vanliga arbetsuppgifter:
 Adressändring
 Betalning av fakturor
 Beställning av städning
 Ordnande av försäljning av fastighet
 Ordnande av försäljning av värdepapper
 Sammanställning och redovisning

 Avslutande av bankkonton
 Uppsägning av lägenhet, el, tele, tidningar och TV-licens
 Ordnande av försäljning av bostadsrätt
 Ordnande av försäljning av lösöre
 Deklaration och skatteberäkning

Arvskifte och/eller bodelning
Timdebiteras (1350 kr/timme inkl.moms), normalt pris från

5 400 kr

EXEMPEL
enkelt arvskifte 5000-7000 kr, mer komplicerat arvskifte eller bodelning 6000-8000 kr, ytterligare komplicerad 8000-

Vanliga arbetsuppgifter:
 Kontakt angående önskemål
 Upprättande av förslag
 Utbetalningar av arvslotter

 Arvskiftesmöte
 Inhämtande av godkännanden
 Arkivering och utsändande

Övriga juridiska tjänster, några exempel
 Testamente, möte med genomgång och juridisk rådgivning
Flera återkommande besök testamente eller bevittning i bostad, + per timme

2 500 kr
1 350 kr

 Äktenskapsförord med ingivande till äktenskapsregistret, möte med rådgivning

2 500 kr

Äktenskapsregistrets avgift tillkommer à 275 kr

 Framtidsfullmakt, möte med genomgång och juridisk rådgivning

2 500 kr

Granskning av fullmakt och/eller upprättande av fullmakt med bevittning

 Samboavtal enkel, genomgång med juridisk rådgivning

2 025 kr

 Gåvobrev enkel, genomgång med juridisk rådgivning

2 025 kr
1 350 kr

Komplicerad, flera återkommande besök eller bevittning i bostad, + per timme

 Timdebitering övrig juridisk rådgivning och konsultation

1 350 kr

 Lagfartsansökan, kopior och portokostnader

695 kr

 Livsarkivet dokumentbevakning, upp till 10 dokument i förvar

750 kr

Bevakning för dödsfall mot folkbokföringsregistret
För att underlätta för anhöriga
För att dokumenten skall komma fram vid dödsfall
Engångskostnad per personnummer
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