
 

auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund – SBF 

 

 
Oavsett var i livet du står berörs din vardag av juridiska frågor. 

I många av dessa kan du få hjälp hos oss. 

Allt sedan starten 1979 har vi erbjudit familjejuridiska tjänster. Till er hjälp står  

Ambjörn Hedblom, auktoriserad jurist, och Leif Marklund samt Jonas Flodin, auktoriserade 

boutredare. De arbetar främst med bouppteckningar och arvskiften.  

  

Dokumentbevakning 

Underlätta för dina anhöriga. En garanti för att dina önskemål alltid kommer fram, oavsett 

var i landet du bor. För en engångskostnad på 1 600 kr eller 2 400 kr för två 

sammankopplade personer, förvaras testamente och övriga dokument i original. 

  

Sekretess 

Vi har tystnadsplikt och lämnar därför ej ut uppgifter om vare sig innehåll eller förekomst av 

Livsarkiv eller andra bevakade dokument, under dokumentsägarens livstid.  

 

Debitering 

Vår debitering sker efter det arbete som vi lägger ner i det specifika ärendet. Ärenden kan 

vara olika omfattande och vi utför och debiterar för det som vi gemensamt kommer överens 

om och vad som ärendet kräver. Observera dock att vissa moment kan bli mer 

arbetskrävande för oss (och därmed dyrare) om vi inte gjort helheten. Eftersom vi i förväg 

inte helt kan veta vad uppdraget kommer att innebära kan vi inte lämna fasta priser. 

Däremot ger vi en indikation om vår uppfattning av vad olika moment kommer att kosta.  

 

Priserna på Juridiska tjänster grundar sig på tidsdebitering och utlägg. 

Alla priser är, i förekommande fall, inklusive moms. 

 

Timdebitering 1 650 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prislista juridiska tjänster 

 
 

Bouppteckning  

Vanliga arbetsuppgifter: 

* Genomgång av släktförhållande 

* 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 

 

 

 

 

Enligt timdebitering:  

1 650 kr/tim 

Normal   8 000 kr – 12 000 kr 

Omfattande    12 000 kr -                             

Enkel 5 000 kr – 8 000 kr 

  

  

Arvskifte  

Vanliga arbetsuppgifter: 

* Kontakt angående önskemål 

* Upprättande av förslag 

* Inhämtande av godkännanden 

* Utbetalande av arvskifte 

* Arkivering och utsändande 

 

 

 

Enligt timdebitering:  

1 650 kr/tim 

Normal 8 000 kr – 12 000 kr 

Omfattande   12 000 kr -   

Enkel 5 000 kr – 8 000 kr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Prislista övriga juridiska tjänster - exempel 

 
Debiteringen utgår från timdebitering och är beräknade ca priser. Om flera handlingar utförs vid samma 

tillfälle eller i samband med boutredning kan tidsåtgången bli lägre och därmed debiteringen lägre. 

 

Testamente  
Vanliga arbetsuppgifter: 

* Träff för genomgång av önskemål och förutsättningar 

* Eventuell komplettering av uppgift 

* Författande av handling, inkl kontroll och motläsning 

* Träff för genomgång, underskrift och bevittning av två personer 

(Tidsberäkningen utgår från att möten sker på vårt kontor) 
                                                              
 

 
Fast pris: 3 400 kr  

(inom 1 tim) 

 

Övrig tid: 

enligt timdebitering  

1 650 kr / tim 

Framtidsfullmakt  
Vanliga arbetsuppgifter: 

* Träff för genomgång av önskemål och förutsättningar 

* Eventuell komplettering av uppgift 

* Författande av handling, inkl kontroll och motläsning 

* Träff för genomgång, underskrift och bevittning av två personer 

(Tidsberäkningen utgår från att möten sker på vårt kontor) 

 

 
Fast pris: 3 400 kr  

(inom 1 tim) 

 

Övrig tid:  

1 650 kr/tim 

 

Äktenskapsförord   
Vanliga arbetsuppgifter 

* Inklusive beställning av personbevis och ingivande till Tingsrätt 

* Träff för genomgång av önskemål och förutsättningar 

* Utformning och utskrift av äktenskapsförord 

* Träff för genomgång, underskrift och bevittning 

* Ordnande med registrering vid Skatteverket 

 

 

 

 Enligt timdebitering  
 

1 650 kr/tim 

                                

Samboavtal  
Vanliga arbetsuppgifter 

* Träff för genomgång av önskemål och förutsättningar 

* Författande och utskrift av handling 

* Träff för genomgång och underskrift 

 

 

Fast pris:  3 400 kr 

 

Övrig tid: 1 650 kr/tim 

 

 

Upprättande av handlingar  
Vanligen ingående moment: 

* Träff för genomgång av önskemål och förutsättningar 

* Eventuell bevittning och registrering hos berörd myndighet 
 

 

Enligt timdebitering  

1 650  kr/tim 

 

 

 

 


