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Forretninga vedrører
Dato for oppmålingsforretninga

Gnr. Bnr. Festenr.
Underteikna, som har grunnboksheimel til matrikkeleininga (dersom ikkje tinglyst matrikkeleining; aktuell eigar/festar)

AdresseSeksj.nr.

Namn
gir fullmakt til:

Adresse
Fullmektig

Fullmakta 
gjeld

Løyve til å møte og representere meg/oss ved oppmålingsforretninga, herunder til å godkjenne 
oppmåling/merking av ny matrikkeleining på grunnlag av offentleg godkjenning, med løyve til å godkjenne 
mindre avvik, jf. matrikkellova § 33

Løyve til å signere fråsegn om retten til fast eigedom, dersom det er stilt krav om etablering av slik rett i 
vedtak etter plan- og bygningslova.

NB! Ver nøye med å krysse av for kva fullmakta gjeld.

Fødselsdato (6 siffer)

Løyve til å rydde opp i rettstilhøve, som det vert avdekke behov for, i samband med forretninga. 
(Oppretting og/eller sletting av rettar.)

Løyve til å inngå forlik, ta bindande standpunkt til ev. valdgift eller grensejustering.

Løyve til andre disposisjonar enn dei som er nemnde ovanfor..

Fødselsnr./Organisasjonsnr. (11/9 siffer)  
 

Vitnestadfesting av heimelshavaren si underskrift (jf. tinglysingsforskrifta § 3))

(Skal berre utfyllast dersom det blir gitt fullmakt til å signere på skøyte / fråsegn om arealoverføring / pantedokument) 
 
Vi stadfestar at signaturen til heimelshavaren  er skriven eller vedkjend i vårt nærvær, og at vedkomande er over 18 år. (Advokatar og autoriserte 
eigedomsmeklarar m.fl. kan vitne åleine.) 
 

Vitneunderskrift 1
Stad UnderskriftDato

Underskrift
Vitneunderskrift 2
Stad Dato

Omtal nærare

Dersom fullmakta gjeld matrikkeleining i sameige, må enten samtlege sameigarar signere på fullmakta, eller det må 
leggjast fram dokumentasjon på at sameiget har vedteke at styret, anna organ eller person kan representere sameiget, jf. 
matrikkelforskrifta § 23, første ledd. 
 

Knr.

Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr.Knr.

Løyve til å signere skøyte / fråsegn om arealoverføring / pantedokument. 
NB! Krev vitnestadfesting av heimelshavaren si underskrift.
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Forretninga vedrører
Dato for oppmålingsforretninga
Gnr.
Bnr.
Festenr.
Underteikna, som har grunnboksheimel til matrikkeleininga (dersom ikkje tinglyst matrikkeleining; aktuell eigar/festar)
Adresse
Seksj.nr.
Namn
gir fullmakt til:
Adresse
Fullmektig
Fullmakta gjeld
Løyve til å møte og representere meg/oss ved oppmålingsforretninga, herunder til å godkjenne oppmåling/merking av ny matrikkeleining på grunnlag av offentleg godkjenning, med løyve til å godkjenne mindre avvik, jf. matrikkellova § 33
Løyve til å signere fråsegn om retten til fast eigedom, dersom det er stilt krav om etablering av slik rett i vedtak etter plan- og bygningslova.
NB! Ver nøye med å krysse av for kva fullmakta gjeld.
Fødselsdato (6 siffer)
Løyve til å rydde opp i rettstilhøve, som det vert avdekke behov for, i samband med forretninga. (Oppretting og/eller sletting av rettar.)
Løyve til å inngå forlik, ta bindande standpunkt til ev. valdgift eller grensejustering.
Løyve til andre disposisjonar enn dei som er nemnde ovanfor..
Fødselsnr./Organisasjonsnr. (11/9 siffer) 
 
Vitnestadfesting av heimelshavaren si underskrift (jf. tinglysingsforskrifta § 3))
(Skal berre utfyllast dersom det blir gitt fullmakt til å signere på skøyte / fråsegn om arealoverføring / pantedokument)
Vi stadfestar at signaturen til heimelshavaren  er skriven eller vedkjend i vårt nærvær, og at vedkomande er over 18 år. (Advokatar og autoriserte eigedomsmeklarar m.fl. kan vitne åleine.)
 
Vitneunderskrift 1
Stad
Underskrift
Dato
Underskrift
Vitneunderskrift 2
Stad
Dato
Omtal nærare
Dersom fullmakta gjeld matrikkeleining i sameige, må enten samtlege sameigarar signere på fullmakta, eller det må leggjast fram dokumentasjon på at sameiget har vedteke at styret, anna organ eller person kan representere sameiget, jf. matrikkelforskrifta § 23, første ledd.
 
Knr.
Gnr.
Bnr.
Festenr.
Seksj.nr.
Knr.
Løyve til å signere skøyte / fråsegn om arealoverføring / pantedokument.
NB! Krev vitnestadfesting av heimelshavaren si underskrift.
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