Sendes fylkesmannen i det fylket hvor
personen med verge er folkeregistrert.

GA – 8031 B

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å kjøpe fast eiendom eller
borettslagsbolig på vegne av person med verge

1

Opplysninger om person med verge

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

2

Poststed:

Informasjon om verge(r)

Hvis vedkommende har flere verger, skal begge vergene oppgis her
Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Slektskapsforhold til person med verge:

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Slektskapsforhold til person med verge:
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3

Eiendommen som skal kjøpes

Fylles ut hvis det på søknadstidspunktet er klart hvilken eiendom man ønsker å kjøpe.
Eiendommen som ønskes kjøpt, skal fungere som:
☐ bolig for personen med vergemål
☐ fritidseiendom for personen med vergemål
☐ annen eiendom
Eiendommens adresse:

Kommune:

Postnummer:

Poststed:

Hvis selveiereiendom:

gnr:

Hvis borettslagsbolig:

Navn på borettslag:

bnr:

snr:

Andelsnummer:

Navn på eiendomsmegler som benyttes:

Beløp som ønskes benyttet til kjøpet (Kr):

Kopi av takst som ikke er eldre enn seks måneder skal legges ved søknaden.

4

Forhåndsgodkjenning til kjøp av eiendom eller andel i borettslag

Fylles ut hvis det på søknadstidspunktet ikke er kjent hvilken eiendom som ønskes kjøpt, men man
ønsker fylkesmannens forhåndsgodkjenning til å bruke et bestemt beløp til kjøp av eiendom:
Eiendommen som planlegges kjøpt skal fungere som:

Beløp som er ønskes benyttet til kjøpet (Kr):

☐ bolig for personen med vergemål
☐ fritidseiendom for personen med vergemål
☐ annen eiendom

5

Finansiering av kjøpet

Beskriv hvordan kjøpet er planlagt finansiert:

Detaljert finansieringsplan må legges ved søknaden.
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6

Vergemålsloven § 39 første ledd bokstav a

Lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) § 39 første ledd bokstav a sier at:
«Vergen skal ha fylkesmannens samtykke til
a) å erverve eller avhende fast eiendom eller rettighet som ligger til fast eiendom, samt å gjøre
gjeldende eller gi avkall på odelsrett eller annen rettighet i fast eiendom,»
6.1

Begrunnelse for kjøp

Her må det gis en begrunnelse for hvorfor eiendom eller borettslagsbolig ønskes kjøpt. Ta med informasjon om hvorvidt det
er aktuelt eller ønskelig at personen med verge skal bo der, eller om eiendommen skal leies ut:

6.2

Samtykke fra personen med vergemål

Har personen som er satt under vergemål gitt sitt samtykke til kjøpet?
☐ ja

☐ nei ☐ det er ikke mulig å innhente samtykke

Hvis ja

7

Dato:

Sted:

Underskrift:

Underskrift

Søknaden krever vergens underskrift. Hvis det er flere verger, skal begge skrive under. Hvis personen
med verge er mindreårig over 12 år, har vedkommende rett til å uttale seg i saken. Eventuelt kan
vedkommende skrive under her for å gi sitt samtykke.
Dato:

Sted:

Vergens underskrift:

Dato:

Sted:

Vergens underskrift:

Dato:

Sted:

Underskrift fra mindreårig over 12 år:
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