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ANMÄLAN TILL STATSKONTORET OM PERSON SOM AVLIDIT UTAN ARVINGAR 
Läs denna anvisning innan du fyller i anmälningsblanketten 

Om en avliden person utan arvingar inte har upprättat ett testamente ärver staten hens 
egendom. Statskontoret övervakar statens rätt till egendom efter personer som avlidit utan 
arvingar. 

Du avser lämna en anmälan till Statskontoret om en avliden person utan arvingar som inte har 
upprättat ett testamente. Statskontoret har inte rätt att sköta andra dödsbon än de efter personer 
som inte efterlämnat arvingar. 

På grund av detta får man göra anmälan till Statskontoret först då det med dokument har fastställts 
att arvingar saknas. Detta sker med en fullständig släktutredning.  

Vad är en fullständig släktutredning? Vad innebär det 
att arvingar saknas? 

• Släktutredningen är en obruten kedja av ämbetsbevis från
den avlidnes 15:e levnadsår till och med hens död.

• En fullständig släktutredning har även en motsvarande
utredning över alla döda arvingar för utredning av de arvingar
som eventuellt träder i stället för den döda arvingen.

• Man kan själv hämta släktutredningar från den avlidnes och
dennes arvingars hemförsamlingar, samt för de utanför
kyrkan, från Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata (DVV).

• Släktutredningar kan även beställas från parter som erbjuder
släktutredningstjänster, bland annat advokater eller andra
jurister.

• Släktutredningar kan också beställas mot en avgift från
tjänsten www.sukuselvitykset.fi.

• Kostnaderna för släktutredningen betalas med medel ur
dödsboet om sådana finns. Om dödsboet är medellöst, svarar
beställaren av släktutredningen i regel för kostnaderna.

• Vem som helst kan göra en släktutredning. Ämbetsbevis kan
samlas in av envar i vars intresse det ligger att hitta en
rättsinnehavare till dödsboet som kan besluta om dödsboets
ärenden.

Arvingar är enligt lagen: 
• Bröstarvingar (arvlåtarens barn,

barnbarn osv.)
• Make eller maka (äktenskap eller

registrerat parförhållande)
• Föräldrar
• Syskon och deras barn
• Mor- och farföräldrar
• Mostrar, fastrar, morbröder och

farbröder
• Sekundära arvingar (tidigare

avliden makes/makas far, mor, bror
och syster samt syskonbarn)

Om alla arvingar ovan saknas har 
personen avlidit utan arvingar och en 
anmälan kan lämnas till Statskontoret. 

Enligt lagen som trädde i kraft i början 
av 1966 har kusiner numera ingen 
arvsrätt. 

Man kan således inte lämna en anmälan till Statskontoret om till exempel 
• personen enbart enligt egen utsago eller av hävd saknar ”anhöriga”,
• arvingarna är okända eller
• arvingen är ovillig att sköta dödsboet. (Om arvingen skriftligen har avstått från arvet, övergår det till

följande arvinge i arvsordningen. Först efter att hela arvsordningen har gåtts igenom kan boet överföras
till att skötas av Statskontoret. För minderåriga behövs tillstånd till avstående från arvet av Myndigheten
för digitalisering och befolkningsdata DVV.)

Har du ännu frågor? Om du behöver mer information, kan du kontakta Statskontoret 
E-post arvsarenden@statskontoret.fi eller 
Tfn 0295 50 2000/arvsärenden 

http://www.sukuselvitykset.fi/
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 Anmälan 
 om person som avlidit utan arvingar 
  
  
  
  
Statskontoret 
Arvsärenden 
PB 350 
00054 Statskontoret 

Skicka gärna anmälan som en bilaga via e-post. 
Om du skickar ansökan som bilaga via e-post, behöver du 
inte skicka den per brev. Om du inte använder e-post, kan 
du skicka anmälan som ett vanligt brev. 

 
 
 

Inga bilagor behöver bifogas till anmälan. 
Skicka inte dokument i original till Statskontoret. Vi 
konverterar alla inlämnade handlingar till elektroniskt 
format och förstör samtidigt pappersdokumenten. 

 
 
eller 
registrator@statskontoret.fi 

Skicka inte in några handlingar till Statskontoret. 
Du kan överlämna dem direkt till boförvaltaren, som får 
fullmakt att förvalta dödsboet Boförvaltaren kontaktar dig 
genast när hen har fått fullmakten. 

 
 

  Jag intygar att det har gjorts en fullständig släktutredning över arvlåtaren. 
  Den fullständiga släktutredningen visar att arvlåtaren inte har några lagliga arvingar. 

Om du kryssade för båda punkterna,  
kan du lämna anmälan till Statskontoret. 

 Om du inte kan kryssa i någondera av 
punkterna, är du inte klar att lämna en 
anmälan. 

 
När Statskontoret fått din anmälan ger det 
genast en fullmakten för förvaltning av dödsboet 
till en genom ett anbudsförfarande vald, regionalt 
bestämd boförvaltare. 
 
Boförvaltaren kontaktar dig genast då hen fått 
fullmakten från Statskontoret. Ni kan sedan 
sinsemellan komma överens om hur det material 
gällande dödsboet som du möjligen har lämnas 
direkt till boförvaltaren. 
 
Boförvaltaren förvaltar dödsboet och börjar 
förbereda bouppteckningen. 
 

  
Läs då instruktionerna på första sidan 
på nytt. 
 
Mer anvisningar hittar du på 
Statskontorets webbplats: 
www.statskontoret.fi  
> Övriga tjänster >Kvarlåtenskap efter personer 
som avlidit utan arvingar 
 
Du kan även kontakta Statskontoret 
för mer information: 
E-post      arvsarenden@statskontoret.fi  
Tfn           0295 50 2000/arvsärenden 
 

 
 
Arvlåtare (den avlidne) 

 

Namn Personbeteckning 

            
Dödsdatum Hemkommun 

            

http://www.statskontoret.fi/
mailto:arvsarenden@statskontoret.fi
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Arvlåtarens egendom 

Anmälare 

Andra uppgifter 

Tid och plats 

Underskrift 

Pengar 

ca euro 
Ägarbostad Fastighet 

Ja  Nej Ja  Nej 

Medellöst bo Ingen uppgift om egendom 

Organtisation Titel 

Namn Telefonnummer 

Adress 

Postnummer Postanstalt 

E-post

Anmälarens relation till arvlåtaren  (till exempel intressebevakare, avlägsen släkting, granne, annat, vad?) 
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