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MELDING OM OVERFØRING AV ANDEL I BOLIGBYGGELAGET 
 
Jeg ønsker å overføre min andel nr. _________ i RINGBO til 
 

Navn:  

Kjønn:   Mann   Kvinne Fødselsdato:  

Adresse:  

Telefon:  Mobiltelefon:  

E-post:  

 
  Ny andelseier samtykker i å få informasjon på e-post. 

 
  Ny eier står i følgende slektskapsforhold til meg: ___________________________________  

 
Ved overføring må Ringbo ha attester som beviser slektskap: 
 (dåpsattest, fødselsattest med foreldrenes navn, vigselsattest, (u)skifteattest) for alle ledd. 

 
Etter vedtektenes pkt 2-2, jf. boligbyggelagsloven § 4-4 er det ikke nødvendig med samtykke 
når en andel overføres til andelseierens ektefelle eller andelseierens eller ektefellens 
slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som 
en livsarving, til søsken eller til noen som i de siste to årene har hørt til samme husstand som 
andelseieren. Det er heller ikke nødvendig med samtykke dersom andelen går over på skifte 
etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter reglene i 
husstandsfellesskapsloven § 3.  Den som får andelen overført får ikke ansiennitet  lenger 
tilbake enn sin egen fødselsdato. 
 
Iflg. vedtektene for RINGBO BBL; 
2-2 Overføring av andel  
(5) Har en andelseier også andel i et borettslag tilknyttet boligbyggelaget, kan andelen i 
boligbyggelaget bare overføres sammen med andelen i borettslaget.  

 
  

  Andre grunner for søknaden. Gi særskilt begrunnelse nedenfor.    
 (det gis normalt ikke samtykke til overføring av andel til andre enn de som fremgår ovenfor) 
 
 Har ny andelseier allerede medlemskap i Ringbo må dette overføres til nær slektning eller 

slettes 
da det er kun lov å eie et medlemskap.  

 Har du aktivert medlemskortet ditt – Husk å utbetal oppspart bonus til din konto før 
overføringen!       

 
Sted, _________________________  dato ________________ 
 
 
__________________________________ 
            Underskrift fra andelseier  

mailto:firmapost@ringbo.no

