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

GA – 8038 B

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gjøre andre disposisjoner på
vegne av person med verge
1

Opplysninger om person med verge

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Alternativ adresse/annet:

Postnummer:

2

Poststed:

Informasjon om verge(r)

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

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Postnummer:

Poststed:

Slektskapsforhold til person med verge:

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Slektskapsforhold til person med verge:
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Type disposisjon det søkes om

Du finner de relevante lovparagrafene til slutt i skjemaet under pkt. 7
☐ drift av næringsvirksomhet som tilhører personen med verge
(jf. lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) § 38, § 11 eller § 43)

☐ påhefte en servitutt på en eiendom som tilhører personen med verge
(jf. vergemålsloven § 39 bokstav b)

☐ leie bort eller forpakte bort en fast eiendom, herunder bolig, som eies av personen med verge,
(jf. vergemålsloven § 39 bokstav c)

☐ si opp en leieavtale eller forpaktningsavtale
(jf. vergemålsloven § 39 bokstav d)

☐ kreve utskifting eller grenseregulering av fast eiendom.
(jf. vergemålsloven § 39 bokstav e)

☐ drift av fast eiendom
(jf. vergemålsloven § 39 bokstav f)

☐ begjære bruksendring, deling mv. av fast eiendom
(jf. vergemålsloven § 39 bokstav g)

☐ kjøpe livsforsikring, livrente eller føderåd
(jf. vergemålsloven § 39 bokstav h)

☐ gi avslag eller avkall på arv
(jf. vergemålsloven § 42)
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Nærmere informasjon om disposisjonen

Her må gis en nærmere beskrivelse av disposisjonen og begrunnelse for hvorfor det er nødvendig at den foretas.
(Hvis disposisjonen omfatter fast eiendom må det opplyses om hvilken fast eiendom det gjelder):

Kopi av aktuell dokumentasjon knyttet til disposisjonen legges ved søknaden.
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Samtykke fra personen med verge

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

☐ nei ☐ det er ikke mulig å innhente samtykke

Hvis ja

6

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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Relevante paragrafer fra vergemålsloven

Vergemålsloven § 11. Den mindreåriges adgang til å drive næringsvirksomhet
«Vergen kan med samtykke fra fylkesmannen gi tillatelse til at en mindreårig som har fylt 15 år, kan drive en
bestemt næringsvirksomhet. Fylkesmannen kan samtykke til at den mindreårige i den forbindelse også gis
råderett over midler som er under fylkesmannens forvaltning etter kapittel 7. En mindreårig som har fått tillatelse til
å drive næringsvirksomhet, kan på egen hånd foreta de disposisjoner som faller innenfor virksomhetens område.
Dette gjelder likevel ikke disposisjoner som etter kapittel 6 krever samtykke fra fylkesmannen.
Vergen skal føre tilsyn med at den mindreårige ikke handler utenfor den tillatelsen som er gitt.
Vergen kan med samtykke fra fylkesmannen trekke tilbake tillatelsen dersom hensynet til den mindreårige
krever det. I så fall bestemmer vergen med samtykke fra fylkesmannen om virksomheten skal fortsette for den
mindreåriges regning eller avvikles. Tilbakekall etter første punktum får bare virkning for en tredjeperson hvis
denne kjente eller burde kjenne til at tillatelsen var kalt tilbake.»
Vergemålsloven § 38. Drift av næringsvirksomhet
«Er den som er satt under vergemål, innehaver av eller deltaker i en næringsvirksomhet som han eller hun
ikke er skikket til å drive på egen hånd, kan vergen med samtykke fra fylkesmannen bestemme om virksomheten
skal fortsette eller avvikles.»
Vergemålsloven § 39. Disposisjoner over fast eiendom, løsøre og livsforsikring mv. og utlån av midler til
vergen
«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,
b) å pantsette fast eiendom eller påhefte den en servitutt,
c) å forpakte eller leie bort fast eiendom, herunder bolig,
d) å si opp leieavtale eller avtale om bortforpakting,
e) å kreve utskiftning eller grenseregulering,
f) drift av fast eiendom,
g) å begjære bruksendringstillatelse, deling mv. av fast eiendom,
h) å erverve livsforsikring, livrente eller føderåd,
i) å avhende løsøre hvor dette er av større verdi, er av usedvanlig karakter eller for øvrig kan sies å være av
en spesiell interesse for den som er under vergemål, eller dennes nærmeste familie,
j) å låne ut midler som tilhører den som er under vergemål, til vergen selv, eller til personer som står i et
slikt forhold til vergen som nevnt i § 34. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om vilkårene for slike lån.
Det som er bestemt for fast eiendom i første ledd, gjelder tilsvarende for andel eller aksje i boligselskap så
langt det passer.»
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Vergemålsloven § 42. Avkall og avslag på arv eller gave
«Vergen skal ha fylkesmannens samtykke til å avslå en gave eller gi avkall eller avslag på arv på vegne av
den som er under vergemål, med mindre gaven eller arven må anses å ha en ubetydelig verdi.»
Vergemålsloven § 43. Disposisjoner knyttet til næringsvirksomhet som er arvet
«Er den som er under vergemål, arving til næringsvirksomhet eller del av slik virksomhet, må vergen ha
samtykke av fylkesmannen til på dennes vegne å delta i virksomheten eller å overta aksjer i et aksjeselskap eller
allmennaksjeselskap som dannes for å fortsette virksomheten.»

4

