
 

                                                                                        

                                                  

 
                                       

 

Undertegnet skjema sendes til firmapost@ringbo.no eller sendes/leveres til 
Ringbo BBL, Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss 

 

REGISTRERING/SLETTING AV MEDEIER AV BOLIG 
 
Skjemaet benyttes ved endringer av eierforhold, enten etterregistrering eller sletting av registrert eier. 
Kryss av for riktig alternativ og legg ved dokumentasjon der det er krav til det. 
 

Registrering av medeier 
 

Borettslag / Sameie:  Boligens andelsnr. / snr.: 

 
Leilighetsadresse:    

 
Ny sameier:  Personnr.:  

 
Tlf. privat/mobil: Epostadresse: 

 
Dato for endring:  

 
Der det er krav om medlemskap i Ringbo, må sameier melde seg inn før registrering kan foretas. 
Innmelding kan gjøres på www.ringbo.no eller ved henvendelse til Ringbo. 
 

 
 

 

 
 

Sletting av medeier 
 

Borettslag / Sameie:  Boligens andelsnr. / snr.: 

 
Leilighetsadresse:   

 
Navn på eier som skal slettes:  

 
Tlf. privat/mobil: Epostadresse: 

 
Dato for endring:  

 
Gj. borettslag - jfr. Medlemsrettigheter og-plikter 2.3, 4.7 og 4.10 
Dersom flere eier andelen i borettslaget sammen er kun ett av sameiernes medlemskap knyttet til andelen i borettslaget. 
Medlemskap med lengst ansiennitet regnes som knyttet til boligen og hovedregelen at medlemsnummeret skal følge 
boligen hvis det ikke godtgjøres at andelen ble ervervet uten bruk av dette medlemskapet. Overføres det fra en av 
sameierne til en annen sameier før det er gått to år, nullstilles ansienniteten på det medlemskapet som er nyttet for å 
erverve andelen. Ansienniteten bortfaller når en andel i et tilknyttet borettslag overføres etter bestemmelsen i 
borettslagsloven § 4-12 uten at medlemskapet i boligbyggelaget samtidig overføres.  
 
Skjema må undertegnes av ektefelle/registrert partner dersom boligen tjener til felles bolig. Hvis flere eier andelen 
sammen, skal alle andelseierne underskrive oppdraget. 
 
Ved registrering/endring av eierforhold av bolig vil det påløpe et eierskiftegebyr. 
 
Jeg/vi erklærer med dette at ovennevnte opplysninger og dokumentasjon som følger saken som grunnlag for 
behandlingen er korrekte. 
 
 

Sted/dato: 

 
 
 

Signatur andelseier 
 
 

Signatur ektefelle/samboer/sameier 

Personnr.:  Personnr.: 

 
 
 
Utflytters nye adresse:  

 
 
 
Postnr./sted: 

 

 
Eier er ansvarlig for å varsle om endringer i eierforhold til Kartverket Ullensvang, Postboks 200, 5788 Kinsarvik.  
Info. om tinglysing finner du på www.kartverket.no/  
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