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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 1375 kr inkl moms, 
utlägg kan tillkomma i förekommande fall. Ansvarsförsäkring ingår vid besök hos samtliga 
auktoriserade begravningsbyråer.  
 

Bouppteckning 
En bouppteckning fastställer vem som blir dödsbodelägare och vilken egendom som i grunden 
finns att fördela. I samband med delgivningen vinner den avlidnas testamente laga kraft.  
Hos oss får ni de juridiska sakkunskaperna och de praktiska råden som ni behöver. 
FRÅN-PRIS: 5 995 kr (tidsredovisning à 1375 kr/timme, ev. utlägg tillkommer) 
 
EXEMPEL  
enkel bouppteckning 5000-7000 kr, mer komplicerad bouppteckning 7000-9000 kr, ytterligare komplicerad 9000-  
 
Vanliga arbetsuppgifter:  
Genomgång av släktförhållanden, framtagande av tidigare bouppteckning, kallelse till förrättning, 
beställning av intyg från banker etc, förrättning i bostad eller på kontor, sammanställning och utskrift,  
granskning, översändande till bouppgivare, insändande till skattemyndighet, arkivering och utsändande.  

 
Dödsboförvaltning, alt. ekonomisk förvaltning 
Det går att få hjälp med hela eller delar i avvecklingen av ett dödsbo.  
FRÅN-PRIS: 3 500 kr (tidsredovisning à 1375 kr/timme, ev. utlägg tillkommer) 
 
EXEMPEL  
enkel hantering 3500-5500 kr, mer komplicerad hantering 5500-8250, kr, ytterligare komplicerad 8250-  
 
Vanliga arbetsuppgifter:  
Adressändring, avslutande av bankkonton, betalning av fakturor, uppsägning av lägenhet, el, tele, 
prenumerationer och abonnemang, beställning av städning, ordnande av försäljning av bostadsrätt,  
försäljning av fastighet, ordnande av försäljning av lösöre, försäljning av värdepapper, deklaration  
och skatteberäkning, sammanställning och redovisning.  

 
Arvskifte 
Med ett arvskifte avtalas hur egendom fördelas, om det finns make eller sambo ska arvskiftet  
föregås av en bodelning. Hos oss kan ni få både hjälp med det juridiska dokumentet, såväl  
som komplett hjälp ända från kontoavslut till utbetalning av arv och deklaration. 
FRÅN-PRIS: 5 995 kr (tidsredovisning à 1375 kr/timme, ev. utlägg tillkommer) 
 
EXEMPEL  
enkelt arvskifte 5000-7000 kr, mer komplicerat arvskifte eller bodelning 6000-8000 kr, ytterligare komplicerad 8000-  
 
Vanliga arbetsuppgifter:  
Kontakt angående önskemål, arvskiftesmöte, upprättande av förslag, inhämtande av godkännanden, 
utbetalningar av arvslotter, arkivering och utsändande. 
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Testamente / Inbördes testamente 
Ett testamente kan bland annat skydda din make / sambo, bestämma arvsordning och göra  
så att barnens arv blir enskild egendom. 
FAST PRIS: 3 000 kr (två arbetstimmar ingår, därefter 1375 kr/timme) 
 

Samboavtal    
Med ett samboavtal bestämmer ni hur samboegendom ska fördelas vid en eventuell bodelning. 
FAST PRIS: 3 000 kr (två arbetstimmar ingår, därefter 1375 kr/timme) 
 

Framtidsfullmakt 
Vem tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden förlorar  
din beslutsförmåga? Den nya lagen om framtidsfullmakter ger dig möjlighet att redan i dag  
utse någon som kan ha hand om dessa. 
FAST PRIS: 3 000 kr (två arbetstimmar ingår, därefter 1375 kr/timme) 
 

Äktenskapsförord 
I ett äktenskapsförord kan två makar i förväg bestämma vad som ska vara enskild egendom  
och vad som ska bli föremål för bodelning. 
FAST PRIS: 3 500 kr (två arbetstimmar med registrering ingår, därefter 1375 kr/timme) 
REGISTERAVGIFT 275 kr 
 

Skuldebrev / Gåvobrev 
Hos oss får du den juridiska kompetensen som behövs för upprättande av skuldebrev,  
råd kring hur denna kan bevakas, amorteras och återbetalas. Alla råd kring arv och gåva.  
FAST PRIS: 3 000 kr (två arbetstimmar ingår, därefter 1375 kr/timme) 
 

Bodelning / Juridisk rådgivning 
Avtal om bodelning, råd i bodelningsfrågor. Rådgivning i familjerätt. 
FAST PRIS: 5 650 kr (fyra arbetstimmar ingår, därefter 1375 kr/timme) 
 

Lagfart 
Lagfartsansökan, kopior och porto. 
FAST PRIS: 745 kr, stämpelavgift tillkommer. 
 

Dokumentbevakning 
I Livsarkivets dokumentbevakning kan vi, likt ett bankfack, förvara dina viktigaste original-
handlingar, t ex testamente eller skuldebrev. I en personlig depå sparas originaldokumentet  
med digital kopia. Anhöriga kontaktas automatiskt vid dödsfall.  
ENGÅNGSAVGIFT MED RABATT: 950 kr (normalpris 1250 kr) 
 
 


