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Forretningen angår
Oppmålingsforretningens dato

Gnr. Bnr. Festenr.
Undertegnede, som har grunnbokshjemmel til matrikkelenheten (hvis ikke tinglyst matrikkelenhet; aktuell eier/fester)

AdresseSeksj.nr.

Navn
gir fullmakt til:

Adresse
Fullmektig

Fullmakten 
gjelder

Tillatelse til å møte og representere meg/oss ved oppmålingsforretningen, herunder til å godkjenne 
oppmåling/merking av ny matrikkelenhet på grunnlag av offentlig godkjenning, med tillatelse til å 
godkjenne mindre avvik, jf. Matrikkelloven § 33

Tillatelse til å signere erklæring om rettighet i fast eiendom, dersom det er stilt krav om etablering av 
rettigheter i vedtak etter plan- og bygningsloven.

NB! Vær nøyaktig med å krysse av for hva fullmakten gjelder.

Fødselsdato (6 siffer)

Tillatelse til å rydde opp i rettighetsforhold som det i forbindelse med forretningen avdekkes behov for å 
rydde opp i. (Oppretting og/eller sletting av rettigheter)

Tillatelse til å inngå forlik, ta bindende standpunkt til evt. voldgift eller grensejustering.

Tillatelse til å signere skjøte / erklæring om arealoverføring / pantedokument. 
NB! Krever vitnebekreftelse på hjemmelshavers underskrift.

Tillatelse til andre disposisjoner enn nevnt over.

Fødselsnr./Organisasjonsnr. (11/9 siffer)  
 

Vitnebekreftelse på hjemmelshavers underskrift (jf. tinglysingsforskriften § 3)

(Skal bare utfylles dersom det blir gitt fullmakt til å signere på skjøte / erklæring om arealoverføring / pantedokument) 
  
Vi bekrefter at hjemmelshavers signatur er skrevet eller vedkjent i vårt nærvær og at vedkommende er over 18 år: 
(Advokater og autoriserte eiendomsmeglere m.fl. kan bevitne en underskrift alene) 
 
  

Vitneunderskrift 1
Sted UnderskriftDato

Underskrift
Vitneunderskrift 2
Sted Dato

Beskriv

Dersom fullmakt gjelder matrikkelenhet i sameie må enten samtlige sameiere signere på fullmakten, eller det må 
fremlegges dokumentasjon for at sameiet har vedtatt at styret, annet organ eller person kan representere sameiet, jf. 
matrikkelforskriften § 23, første ledd.  
 

Knr.

Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr.Knr.
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Undertegnede, som har grunnbokshjemmel til matrikkelenheten (hvis ikke tinglyst matrikkelenhet; aktuell eier/fester)
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Seksj.nr.
Navn
gir fullmakt til:
Adresse
Fullmektig
Fullmakten gjelder
Tillatelse til å møte og representere meg/oss ved oppmålingsforretningen, herunder til å godkjenne oppmåling/merking av ny matrikkelenhet på grunnlag av offentlig godkjenning, med tillatelse til å godkjenne mindre avvik, jf. Matrikkelloven § 33
Tillatelse til å signere erklæring om rettighet i fast eiendom, dersom det er stilt krav om etablering av rettigheter i vedtak etter plan- og bygningsloven.
NB! Vær nøyaktig med å krysse av for hva fullmakten gjelder.
Fødselsdato (6 siffer)
Tillatelse til å rydde opp i rettighetsforhold som det i forbindelse med forretningen avdekkes behov for å rydde opp i. (Oppretting og/eller sletting av rettigheter)
Tillatelse til å inngå forlik, ta bindende standpunkt til evt. voldgift eller grensejustering.
Tillatelse til å signere skjøte / erklæring om arealoverføring / pantedokument.
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Tillatelse til andre disposisjoner enn nevnt over.
Fødselsnr./Organisasjonsnr. (11/9 siffer) 
 
Vitnebekreftelse på hjemmelshavers underskrift (jf. tinglysingsforskriften § 3)
(Skal bare utfylles dersom det blir gitt fullmakt til å signere på skjøte / erklæring om arealoverføring / pantedokument)
 
Vi bekrefter at hjemmelshavers signatur er skrevet eller vedkjent i vårt nærvær og at vedkommende er over 18 år:(Advokater og autoriserte eiendomsmeglere m.fl. kan bevitne en underskrift alene)
 
 
Vitneunderskrift 1
Sted
Underskrift
Dato
Underskrift
Vitneunderskrift 2
Sted
Dato
Beskriv
Dersom fullmakt gjelder matrikkelenhet i sameie må enten samtlige sameiere signere på fullmakten, eller det må fremlegges dokumentasjon for at sameiet har vedtatt at styret, annet organ eller person kan representere sameiet, jf. matrikkelforskriften § 23, første ledd. 
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