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

GA – 8034 B

Søknad om fylkesmannens godkjenning ved opptak av lån/gjeldsstiftelse
og pantsettelse av fast eiendom og eiendeler 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:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Slektskapsforhold til person med verge:
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Vergemålsloven § 39 og § 40

Lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) § 39 første ledd bokstav b sier at:
«Vergen skal ha fylkesmannens samtykke til
b) å pantsette fast eiendom,»
Vergemålsloven § 40 om gjeldsstiftelse mv. sier at:
«Vergen skal ha fylkesmannens samtykke til å stifte gjeld på vegne av den som er under
vergemål. Samtykke kreves også ved pantsettelse av vedkommendes eiendeler.
Kravet om samtykke gjelder ikke lån til utdanning i statlig låneinstitusjon. Vergen råder over
lånemidlene til fordel for den som er under vergemål, med mindre vergen lar den som er under
vergemål, selv få råderetten. Første og annet punktum gjelder tilsvarende for stipend som tildeles fra
slik institusjon.
Den som er under vergemål, kan ikke pådras kausjonsansvar, og hans eller hennes eiendeler kan
ikke stilles som sikkerhet for andres gjeld. Vergen kan med fylkesmannens samtykke gjøre unntak fra
første punktum hvis det foreligger særlige grunner.»

4

Om lånet

Fylles ut hvis det søkes om å ta opp lån / stifte gjeld på vegne av personen med verge
Lånebeløpets størrelse (kr):

Långivers navn:

Kontaktperson i bank/finansinstitusjon:

Formålet med lånet:

4.1

Begrunnelse for låneopptak

Her må gis en begrunnelse for hvorfor personen med verge er tjent med lånopptaket / å stifte gjeld:
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Eiendom som skal pantsettes

Fylles ut hvis eiendom som tilhører personen med verge skal benyttes som sikkerhet for lånet.
Eiendommens adresse:

Kommune:

Postnummer:

Poststed:

Hvis selveiereiendom:

Gnr.

Hvis borettslagsbolig:

Navn på borettslag:
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Bnr.

Snr.

Andelsnummer:

Samtykke fra personen med verge

Har personen med verge gitt sitt samtykke til å ta opp lån / stifte gjeld?
☐ Ja

☐ Nei ☐ Det er ikke mulig å innhente samtykke

Hvis ja
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Dato:

Sted:

Underskrift:

Særlige grunner

Fylles ut hvis man ønsker å stille eiendom som tilhører personen med verge som sikkerhet for andres
gjeld. Her må foreligge særlige grunner og det må være i personens klare interesse at eiendommen
benyttes som sikkerhet, jf. § 40 tredje ledd.
Forklar hvilke særlige grunner som foreligger:

8

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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