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

GA – 8032 B

Søknad om statsforvalterens godkjenning til å selge fast eiendom eller
borettslagsbolig på vegne av person med verge
1

Opplysninger om person med verge

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Folkeregistrert adresse:

Postnummer:

Poststed:

Alternativ/annen 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 og poststed:

Poststed:

Slektskapsforhold til person med verge:
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3

Eiendommen som skal selges

Eiendommen som ønskes solgt er:
☐ boligen til personen med verge
☐ fritidseiendom til personen med verge
☐ annen eiendom
Eiendommens adresse:

Kommune:

Postnummer:

Poststed:

Hvis selveiereiendom:

Gnr:

Bnr:

Hvis borettslagsbolig:

Navn på borettslag:

Snr:

Andelsnummer:

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

4

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,»
4.1

Begrunnelse for salg

Her må det gis en begrunnelse for hvorfor eiendommen eller borettslagsboligen ønskes solgt:

Hvis en voksen person med verge er varig ute av stand til å benytte boligen, må det sammen med
denne søknaden legges ved en erklæring fra lege som også bekrefter fast plass på institusjon.
Foreligger testemant, ektepakt eller sameieavtale som kan være av betydning for statsforvalterens
vurdering, bør dette legges ved denne søknaden.
4.2

Samtykke fra personen med verge

Har personen med verge gitt sitt samtykke til salget?
☐ Ja
Hvis ja:

☐ Nei ☐ Det er ikke mulig å innhente samtykke
Dato:

Sted:

Underskrift:
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4.3

Fremtidig boform for personen med verge

Fylles ut hvis det er bolig eller tidligere bolig som selges
Oppgi hvor personen skal bo etter at eiendommen/borettslagsboligen er solgt:

Hvis en voksen personen med verge er varig ute av stand til å bruke boligen må det sammen
med denne søknaden sendes inn en bekreftelse på dette fra lege.

5

Underskrift

Søknaden krever vergens underskrift. Hvis det er flere verger, skal begge skrive under. Hvis personen
med vergemål 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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