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PM 2020-08-26 

Att ansöka om avstående av arv som tillfaller Allmänna arvsfonden

Advokat Thorulf Arwidson

Om någon avlider i landet och inte har arvingar (släktarvingar) och inte heller skrivit

testamente tillfaller all kvarlåtenskapen Allmänna arvsfonden enligt särskilda regler.

Boet utreds då av en god man som förordnas av Kammarkollegiet,  vilket  är  den

myndighet som i dessa frågor företräder arvsfonden. Den gode mannen är nästan

alltid en jurist,  ofta en advokat. Den gode mannen ska utreda om det finns några

arvsberättigade släktingar och om den avlidne upprättat testamente. Gode mannen

ska även utreda om den avlidne (arvlåtaren) på annat sätt än genom testamente givit

tillkänna  sin  vilja  avseende  kvarlåtenskapen.  Det  kan  exempelvis  vara  fråga  om

utkast till testamente eller testamente som inte har bevittnats och därför inte är giltigt.

Det kan även förekomma att arvlåtaren i brev eller någon annan skriftlig handling

givit  uttryck  för  sin  vilja.  Meddelanden  kan  även  ha  lämnats  i  email,  sms  eller

liknande.  Ibland har det  förekommit  att  arvlåtaren vänt  sig  till  någon jurist,  eller

annan, och samtalat om sin vilja beträffande kvarlåtenskapen.

Den gode mannen  har  till  uppgift  att  inventera  kvarlåtenskapen,  upprätta  boupp-

teckning, avveckla dödsboets genom att betala skulder och försälja tillgångar samt

redovisa dödsboets behållning till Kammarkollegiet. 

Ansöka om avstående av arv till förmån för annan

Om någon har uppfattningen att arvlåtaren velat att tillgångarna (allt eller vissa till-

gångar) skulle tillfalla honom, men att detta inte angivits i ett testamente, finns det

möjlighet att hos Kammarkollegiet ansöka om att arvsfonden ska avstå från arv till

förmån för den person som ansöker. 
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För Kammarkollegiet ska kunna ta ställning till ansökan krävs det en utredning om

den avlidnes förhållanden och om denne på något sätt har givit tydligt uttryck för sin

vilja vad avser kvarlåtenskapen. Kammarkollegiet tillhandahåller en enkel blankett

där  sökanden kan ange omständigheter  som kan visa att  arvlåtaren hade vilja  att

sökanden skulle erhålla arv (helt eller delvis). Myndigheten har även upprättat en

promemoria om vad en ansökan bör innehålla. Den  finns på Kammarkollegiets hem-

sida.

När Kammarkollegiet fått in ansökan läggs det upp ett ärende och detta tilldelas ett

ärendenummer och en handläggare. Kammarkollegiet gör till en början inte någon

egen utredning och har inte heller resurser för detta. I stället lämnar Kammarkollegiet

uppdrag till berörd länsstyrelse att göra erforderlig utredning. Länsstyrelsen får då

del av ansökan, bouppteckningen och den information som den gode mannen kan ha

lämnat  till  Kammarkollegiet,  vilken  bedöms  ha  betydelse.  I  allmänhet  utför

länsstyrelserna utredningarna på 2 – 3 månader. 

Länsstyrelsernas utredningar brukar gå till så att en tjänsteman ringer upp den som

givit in ansökan och de personer som kan ha någon information om arvlåtarens vilja

avseende  kvarlåtenskapen.  Detta  sker  genom telefonintervjuer  och  tjänstemannen

antecknar vad som inhämtas genom dessa telefonsamtal. I allmänhet brukar inte den

som hörts få del av vad som antecknats om vad denne uppgivit. Men det finns förstås

möjlighet för personen som hörts att begära att få kopia på vad som antecknats och

denne  kan  sedan  själv  skriftligen  eller  muntligen  göra  kompletteringar  och

tillrättalägganden.  Det förekommer även att  hörda personer överlämnar brev,  kort

eller annat till  länsstyrelsen för att påvisa vad de menar var arvlåtarens vilja. Det

förekommer även att andra personer, ibland även anonymt, lämnar uppgifter som kan

ha till syfte att klargöra att den som söker arvsavstående inte skulle vara berättigad

till ett avstående eller lämnar falska uppgifter.

Det är att märka att ärendet hos Kammarkollegiet är ett vanligt förvaltningsärende

som omges av de regler som framgår i förvaltningslagen (2017:900). Förfarandet är

helt skriftligt, vilket i och för sig inte hindrar att sökanden eller annan person kan

begära  att  få  träffa  tjänstemannen (utredaren)  för  att  muntligen  redogöra  för  vad
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denne känner till om den avlidnes förhållanden. Tjänstemannen kommer då att göra

anteckningar om vad som sägs på samma sätt som vid ett telefonsamtal. 

Länsstyrelsen lämnar utredningen med ett eget yttrande till  Kammarkollegiet.  Det

innebär att länsstyrelsen anger om myndigheten anser att ansökan ska bifallas eller ej

bifallas. Det är inte ovanligt att länsstyrelsen tillstyrker att ansökan ska bifallas, men

att  Kammarkollegiet  ändå  finner  att  ansökan  inte  kan  beviljas.  Länsstyrelsens

yttrande till Kammarkollegiet är allmän offentlig handling som är tillgänglig för alla.

När Kammarkollegiet har fått in länsstyrelsens utredning och yttrande får sökanden

tillfälle att ta del av materialet och själv skriftligen kommentera detta. Sökanden  har

också möjlighet att själv lämna ytterligare uppgifter i utredningen, vilket lämpligen

bör ske skriftligen.

I Kammarkollegiets anvisningar över vad sökanden bör bifoga sin ansökan anges att

de  personer  som fått  kännedom arvlåtarens  vilja  bör  skriva  under  ett  intyg  som

klargör vad de känner till. Genom underskrift av sådant intyg har uppgiftslämnaren

ett straffrättsligt ansvar för det som intygas. Uppgiftslämnaren kan åtalas för brottet

osant intygande (brottsbalken 11 kap. 15 §)

Det  förhållandet  att  det  endast  är  ett  skriftligt  förfarande i  ett  förvaltningsärende

innebär att  det inte finns någon möjlighet att åberopa ett  vittnesförhör eller  annat

förhör.  Det  är  alltid  stor  skillnad  mellan  tillförlitligheten  och  utförligheten  i  de

uppgifter som kan framkomma i ett vittnesförhör i jämförelse med de uppgifter som

en tjänsteman antecknar efter ett ofta kort telefonsamtal. Det finns inte heller någon

möjlighet att begära bevisupptagning i domstol. Man ska även tänka på att det inte

går att överklaga beslut av Kammarkollegiet till domstol. Däremot finns det möjlig-

het att återkomma med en ny ansökan till kollegiet även efter att myndigheten har

meddelat ett avslagsbeslut. Men då bör man naturligtvis försöka komma med några

nya uppgifter som ytterligare talar för att arvlåtaren hade den vilja som sökanden gör

gällande. 

Det finns dock en möjlighet att föra in en form av muntlig bevisning (förhör) i det

annars helt skriftliga ansökningsförfarandet i Kammarkollegiet. Sökanden kan näm-
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ligen själv förhöra (intervjua) åberopade personer och spela in dessa intervjuer på

video (bild och ljud). Dessa videoupptagningar kan sedan ges in till kollegiet och

åberopas av sökanden. Intervjuerna blir då en form av teknisk bevisning som före-

draganden och beslutsfattaren på kollegiet är tvungna att lyssna och titta på. Lämp-

ligen ger man in sådana ”förhör” som videofiler på ett USB-minne. Det kan även

vara lämpligt att lämna med utskrifter av de viktigaste partierna av ”förhören”. Kam-

markollegiet kan inte avvisa sådan utredning som består i att sökanden själv (genom

ombud) hållit  ”förhör” med berörda personer.  Man ska veta att  sådana videoupp-

tagningar blir allmän handling och offentliga. 

Om sökanden själv låter ett ombud förhöra personer kan man säga att han föregriper

den utredning som myndigheten, med hjälp av länsstyrelserna, ska göra (ex officio).

Men det  finns  inte  något  som hindrar  att  sökanden själv tar  initiativ  till  en egen

utredning  som  görs  före  myndighetens  utredning.  Sökandens  utredning  kommer

förstås att därefter ingå i den utredning som myndigheten kommer att göra. Man får

utgå från att myndigheten låter länsstyrelsen ta del av de inspelade förhören som en

del av utredningen. Möjligen kommer länsstyrelsen ändå att hålla telefonintervjuer

med personerna och detta kan då betraktas som kompletterande utredning till  den

utredning som sökanden redan själv har gjort. Länsstyrelsen har naturligtvis skäl att

försöka kontrollera riktigheten av de uppgifter som personerna lämnar. 

Sökanden och hans närstående har alltid ett eget stort intresse i saken vilket nästan

alltid innebär att de uppgifter som sökanden själv lämnar har lågt bevisvärde. Nästan

alltid måste andra uppgifter föreligga för att  sökanden ska kunna vinna framgång

med  sin  ansökan.  Enligt  förarbetena  uppställs  förhållandevis  höga  krav  på

stödbevisning  för  att  ansökan  om  avstående  ska  vinna  bifall.  Kammarkollegiet

upprätthåller även höga sådana krav. Man kan säga att det krävs fullgod bevisning att

arvlåtaren med tydlighet uttalat sin vilja samt att detta viljeuttryck gjorts tämligen

nära i tiden. Det krävs dock inte alltid skriftliga eller muntliga uttalanden utan det

kan  undantagsvis  räcka  med  att  omständigheterna  tillräckligt  starkt  talar  för  att

arvlåtarens  vilja  var  att  en  viss  eller  vissa  personer  (eller  föreningar  etc.)  skulle

erhålla arvet.

Man kan utan vidare konstatera att sökanden själv inte kan genomföra ”videoför-
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hören” utan dessa måste genomföras av hans ombud eller någon annan person som

bedöms som lämplig. Det är viktigt att förhören utförs på så sätt att trovärdigheten

och tillförlitligheten blir så hög som möjligt. Frågorna måste ställas som öppna frågor

utan att dessa på något sätt är ledande. Den som ställer frågor måste försöka vara så

objektiv som möjligt. Frågor måste ställas i syfte att försöka klarlägga om de upp-

gifter som lämnas är korrekta och om personen har egna intressen i saken. Även om

förhören utförs på uppdrag av sökanden måste, så långt det är möjligt, förhören var

utförliga och objektiva.

Kammarkollegiets beslut

Praktiskt taget alla beslut av Kammarkollegiet innehåller en kortfattad redogörelse

för gällande rättsregler. Dessa upplysningar har följande avfattning.

       Tillämplig lag

Enligt  24  §  lagen  (1994:243)  om  Allmänna  arvsfonden  får  arv  eller

försäkringsbelopp som har tillfallit Allmänna arvsfonden, helt eller delvis

avstås till någon annan, om det med hänsyn till uttalanden av arvlåtaren

eller till andra särskilda omständigheter kan anses stämma överens med

arvlåtarens yttersta vilja.

Även i  annat  fall  får  arv eller  försäkringsbelopp avstås till  arvlåtarens

släkting eller någon annan person som har stått arvlåtaren nära, om det

kan anses skäligt.

Av förarbetena till  bestämmelserna framgår bl.a. följande. Den yttersta

viljan ska ha kommit till uttryck på ett tillfredsställande och otvetydigt

sätt.

Bedömningen om det är skäligt att avstå arvet skall göras i huvudsak med

utgångspunkt  i  en  behovsprövning.  Personer  som  varit  beroende  av

arvlåtaren för sitt uppehälle, eller som hjälpt arvlåtaren eller tagit vård om

denne  i  stor  utsträckning  kan  få  del  av  arvet  om  deras  ekonomiska
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förhållanden inte är alltför goda.

Under  rubriken  ”Skäl  för  beslut”  brukar  Kammarkollegiet  inleda  med  att  skriva

följande. 

Skäl för beslutet

För att en ansökan om avstående av arv ska kunna bifallas måste den

avlidnes yttersta vilja ha kommit till uttryck på ett tillfredsställande och

otvetydigt  sätt.  Det  krävs  därför  att  det  finns  uttalanden  eller  andra

särskilda omständigheter som tydligt visar vad som varit  den avlidnes

yttersta vilja. I regel fordras att den avlidne har gjort klara uttalanden till

utomstående om vad han önskade skulle hända med sin kvarlåtenskap

efter dödsfallet.

Den tillämpliga  lagtexten,  lag  om Allmänna  arvsfonden (1994:243),  har  följande

lydelse.

Arvsavstående 

24 § Arv eller försäkringsbelopp, som har tillfallit Allmänna arvsfonden,

får helt eller delvis avstås till någon annan, om det med hänsyn till utta-

landen av arvlåtaren eller till andra särskilda omständigheter kan anses

stämma överens med arvlåtarens yttersta vilja. Även i annat fall får arv

eller försäkringsbelopp avstås till arvlåtarens släkting eller någon annan

person som har stått arvlåtaren nära, om det kan anses skäligt.

25 §  Arv som utgörs av egendom, vilken är av väsentlig betydelse från

kulturhistorisk synpunkt eller  från natur- eller  kulturvårdssynpunkt, får

avstås till juridisk person som har särskilda förutsättningar att ta hand om

egendomen på lämpligt sätt.

Om det finns särskilda skäl får ett belopp av det arv som tillfallit fonden

tillsammans  med  sådan  egendom  avstås  till  mottagaren  av  denna  att
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användas  för  sådana  omedelbara  åtgärder  som  är  nödvändiga  för  att

bevara egendomen.

26  §  Regeringen  eller,  efter  regeringens  bemyndigande,  Kammarkol-

legiet beslutar om avstående av arv och försäkringsbelopp.

27 §  Den som vill att ett arv eller ett försäkringsbelopp som har tillfallit

fonden ska avstås helt eller delvis, ska ansöka om detta hos Kammarkol-

legiet. Kammarkollegiet får uppdra åt länsstyrelsen att utreda frågan.

Om Kammarkollegiet inte får besluta i ärendet, ska kollegiet överlämna

handlingarna med eget yttrande till regeringen. En ansökan om arvsav-

stående ska göras senast tre år efter  dödsfallet  eller  efter  det att  arvet

genom preskription har tillfallit fonden.

Om en ansökan har kommit in för sent ska den avvisas. Regeringen med-

delar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt

denna lag. 

Genom lagstiftningen 1994:243 bibehölls den tidigare lagtexten i 5 § lag 1928:281

(rskr 1928:154 och SOU 1925:43 s. 257 ff) i 24 § om möjlighet till avstående (SFS

1994:243, prop. 1993/94:124, SOU 1992:120). En historisk översikt över reglerna

om arvsavstående finns i Nils Börje Lihné, SvJT 1967 s. 481.

Se även advokat Percy Bratt, Dagens Juridik, 2015-01-30.

- - -

Bilaga 1: Kammarkollegiets anvisningar av vad som bör vara med i en ansökan

om avstående av arv. (Hämtad från myndighetens hemsida 2020-09-29)

Det här ska ansökan innehålla 

När du skickar in en ansökan om att Allmänna arvsfonden ska avstå från arv är det
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viktigt att den är utförlig och innehåller alla uppgifter som du vill att vi ska känna till

inför beslut. 

Det finns tre grunder för att Allmänna arvsfonden ska kunna avstå från ett arv. Här

beskriver vi dem. 

1. Den avlidnes yttersta vilja

När grunden för ansökan är att Allmänna arvsfonden ska avstå från ett arv på grund

av yttersta viljan bör ansökan innehålla den här informationen: 

Om det finns någon som har hört den avlidne berätta om sin önskan med arvet ska ett

skriftligt  intyg från den personen bifogas ansökan. Det  här ska tydligt  framgå av

intyget: Den avlidnes uttalande. Om det är möjligt citera ordagrant. När och i vilket

sammanhang  den  avlidne  uttalade  sig.  Intygsgivarens  relation  till  den  avlidne.

Intygsgivarens relation till den person som ansöker om att Allmänna arvsfonden ska

avstå från arvet. Om det är flera personer som hört den avlidne berätta om sin önskan

ska varje person skriva ett eget intyg. Om det finns andra personer än de som skriver

ett intyg, till  exempel sjukvårdspersonal och hemtjänstpersonal, som också kan ha

upplysningar  av  betydelse  för  vår  utredning  bör  du  bifoga  deras  adresser  och

telefonnummer. Om det finns skriftlig dokumentation där den avlidne själv uttryckt

sin vilja rörande sitt arv (utan att det är ett testamente) ska kopia på dessa handlingar

bifogas ansökan. I det här fallet kan Allmänna arvsfonden avstå arv till förmån för

såväl en fysisk som en juridisk person.

 2. Närstående 

När du som ansöker anser att du stått arvlåtaren (den avlidne) nära bör det framgå av

ansökan om du varit beroende av arvlåtaren för ditt uppehälle eller hjälpt, vårdat eller

tagit hand om denne. Om du har hjälpt arvlåtaren, bör det framgå vari hjälpen bestått,

hur frekvent den varit och under vilken tidsperiod den lämnats. Sedvanliga släktkon-

takter, exempelvis gemensamt firande av högtider och födelsedagar, är inte tillräck-

ligt. Har arvlåtaren vistats på sjukhus, vårdhem eller liknande är det värdefullt med

intyg från personalen som visar att du besökt arvlåtaren och i övrigt hjälpt denne. Om

uppgifterna inte styrks genom intyg, är det viktigt att du lämnar uppgift om namn,

adress  och  telefonnummer  till  de  personer  som  kan  ha  information  att  lämna.

Eftersom en bedömning om det är skäligt att avstå arvet ska göras i huvudsak med
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utgångspunkt i en behovsprövning är det viktigt att dina ekonomiska förhållanden

framgår av ansökan, till exempel genom att en kopia av din senaste inkomstdeklara-

tion bifogas. I det här fallet kan Allmänna arvsfonden avstå arv endast till förmån för

en fysisk person. 

3. Kultur och natur 

När en ansökan om avstående av arv görs med hänvisning till egendomens betydelse

från  kulturhistorisk  synpunkt  eller  från  natur-  eller  kulturvårdssynpunkt  ska

dokumentation  bifogas  rörande  de  förhållanden  sökanden  åberopar.  Sökandens

särskilda  förutsättningar  (däribland  ekonomiska)  att  ta  hand  om  egendomen  ska

framgå av ansökan. Om ansökan även avser medel till omedelbara åtgärder som är

nödvändiga för att bevara egendomen ska en åtgärdsplan bifogas. I denna ska anges

varje åtgärd som behövs, när den beräknas utföras och till  vilken kostnad. Bifoga

alltid: Stadgar eller motsvarande för den juridiska personen. Protokoll med styrelsens

beslut att  ansöka om avstående.  Behörighetshandlingar för den som skriver under

ansökan. I det här fallet kan Allmänna arvsfonden avstå arv endast till förmån för en

juridisk  person,  som  också  måste  ha  särskilda  förutsättningar  att  ta  hand  om

egendomen. 

- - -

Bilaga 2

Råd till  den som saknar släktarvingar och den som har kontakt med sådan

person.

Det första och allvarliga rådet är att person som saknar släktarvinge omgående ska

upprätta  ett  testamente  för  att  ge  uttryck  för  sin  vilja  med  kvarlåtenskapen  efter

dödsfall (”sista viljan”). För att ett testamente ska vara gällande måste det vara tydligt

och har tillkommit på det formbunda sätt som anges i ärvdabalken. Där anges att ett

testamente måste var egenhändigt undertecknad i samtidig närvaro av två vittnen som

ser  testator  skriva  under  testamentshandlingen.  Alternativt  kan  det  räcka  med  att

testator  inför  de  samtidigt  närvarande vittnen förklarar  att  det  är  han som skrivit
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under  handlingen.  Det  går  inte  att  personen  säger  att  senare  ska  skriva  under

testamentshandlingen. 

Kammarkollegiet, som företräder arvsfonden, har dock två möjligheter att avstå från

arv som annars tillfaller arvsfonden. Dels kan Kammarkollegiet godkänna ett testa-

mente som inte upprättats formenligt, om arvlåtarens vilja ändå tydligt framgår, och

dels kan kollegiet efter ansökan avstå från arv om det kan anses utrett att arvlåtaren i

närtid  uttryckt  en  vilja  att  någon  ska  få  hans  kvarlåtenskap  (en  person,  ideell

förening, religiöst samfund eller annat). Det betyder att även en testamentshandling

som är undertecknad, men inte bevittnad, mycket väl kan leda till att kollegiet avtår

från  arvet  till  förmån  för  den  person  eller  förening  som  anges  i  den  ogiltiga

testamentshandlingen. Det kan räcka med att ett sådant ogilitgt testamente återfinns

bland den avlidnes tillhörigheter.  Betydligt  bättre är  förstås att  en sådan handling

lämnas till någon utomstående, gärna en trovärdig person. Detta är förstås bara en

nödlösning i det fall som testamente av någon anledning inte upprättas på korrekt

sätt. Det är till och med så att en tydlig anteckning på ett papper som återfinns i den

avlidnes bostad mycket  väl kan vara tillräckligt för att  dokumentera den avlidnes

sista vilja.

Det  stora  misstaget  som personer  gör,  vilka  står  nära  någon  som inte  har  egna

arvingar, är inte se till att arvlåtarens vilja dokumenteras på ett tillförlitligt sätt och

dessutom överlämnas till  någon utomstående och trovärdig person. Det kan räcka

med att arvlåtaren i ett brev till någon utomstående (någon som inte har intresse i

saken) förklarar vad han eller hon vill med sin kvarlåtenskap. 

Det finns förstås många olika sätt som en person kan dokumentera sin yttersta vilja

annat än genom upprättande av testamente (som kan förkomma). Man kan ju även

tänka  sig  inspelade  telefonsamtal  och  videoupptagningar  i  vilka  personen  tydligt

uttalar sin vilja.  Det gäller dock att se till att  autenticiteten säkerställs.
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	Om en ansökan har kommit in för sent ska den avvisas. Regeringen med-delar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna lag. 

