
DELEGATIONEN FÖR  REKOMMENDATION 14 BILAGA 2  
KONKURSÄRENDEN 
    30.10.2019 
 
 
Till X:s tingsrätt 
 
 
Ärende  Ansökan av boförvaltaren om att konkurs Dnr X ska förfalla 
 
Grundläggande uppgifter  

Gäldenärens namn och adress 
  Hemort 
  FO-nummer 
 
Boförvaltare (namn, adress, telefon och e-post) 
 
   
Ansökan om att en konkurs ska förfalla 
 

Ansökan om att en konkurs ska förfalla och begäran om fastställande av 
arvodet och kostnadsersättningen för boförvaltaren Vid behov ska det 
också meddelas i vilken utsträckning det begärs att arvodet ska betalas 
ur statens medel och därtill om det framställs att konkursboet ska befrias 
från rättegångsavgifter jämte grunder. 

 
Medlen i ett konkursbo och realiseringsresultat 
 

Konkursboets medel med avdrag för kostnaderna för 
egendomsrealiseringen (bilaga; redovisningsberäkning se 
rekommendation 10 bilaga 1). 

 
Kostnader för konkursförfarandet 
 

Kostnaderna för konkursförfarandet fram till denna tidpunkt och en 
anmälan om utnyttjande av retentionsrätten till egendom enligt 10 kap. 4 
§ i konkurslagen. 

 
Uppskattning av kostnaderna för ett fullständigt konkursförfarande 

 
Konkurskostnader (boförvaltningskostnader)  
Arvode för boförvaltaren i I-skedet 
Arvoden för särskilda åtgärder (vid behov)  
Arvode för boförvaltaren i II-skedet 
Arvode för uppgörande av brottsanmälan (vid behov) 
   

Borgenärens kostnadsansvar 
 

Information om att borgenärerna getts tillfälle att åta sig kostnaderna för 
konkursförfarandet och att de underrättats om rätten att avgränsa 
kostnadsansvaret enligt 10 kap. 6 § 1 mom. i konkurslagen.  

        
 



 
 

 
Brottsanmälan En brottsanmälan enligt 10 kap. 5 § 2 mom. har gjorts / görs  
 
Borgenärernas och gäldenärens yttranden om boförvaltarens framställan om att konkursen 
ska förfalla och om boförvaltarens arvode 
 

Information om när en framställan överlämnats till gäldenären, de största 
borgenärerna och konkursombudsmannen och den tid som reserverats för 
yttranden, eventuella yttranden och vid behov eventuella kommenterar av 
boförvaltaren. 

 
Datum och underskrift 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor  Boförteckning 
  Gäldenärsutredning 
  Arvodesfaktura 
  Arvodesfaktura för uppgörande av brottsanmälan (efter behov) 
  Fakturor över särskilda åtgärder (vid behov) 

Yttranden om framställan om att en konkurs ska förfalla och om 
boförvaltarens arvode 

  Redovisningsberäkning (se rekommendation 10 bilaga 1) 
 
Distribution  Kosti 


