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Fullmakt 
 

 - der fullmaktsgiver er en kommune 
 

Denne fullmakten benyttes for registrering av fullmaktsforhold i Kartverkets fullmaktsregister 
for elektronisk tinglysing. Fullmaktsforholdet blir med det meddelt Kartverket som tredjepart, 
jf. avtaleloven § 13, og gir fullmektigen legitimasjon til å foreta de spesifiserte rettshandlinger 
med sitt virksomhetssertifikat. Fullmakten gjelder i den angitte tidsperioden, eller til 
fullmakten trekkes tilbake.  

 

Fra (fullmaktsgiver): 
Navn Organisasjonsnummer 

  
 

Til (fullmektig): 
Navn Organisasjonsnummer 

  
 

Fullmakten gjelder følgende disposisjoner: 

 Sletting av kommunens enkle pantedokumenter, elektroniske pantedokumenter og 
sikringsobligasjoner 

 Sletting av utleggsforretninger 

 Samtykke til tinglysing1 

 Nedkvittering av kommunens enkle pantedokumenter, elektronisk pantedokumenter 
og sikringsobligasjoner 

 Vike prioritet med kommunens enkle pantedokumenter, elektroniske pantedokumenter 
og sikringsobligasjoner for allerede tinglyst dokument 

 Vike prioritet med kommunens enkle pantedokumenter, elektroniske pantedokumenter 
og sikringsobligasjoner for ikke tinglyst dokument (forhåndsvikelse) 

 Transport av kommunens enkle pantedokumenter, elektroniske pantedokumenter og 
sikringsobligasjoner 

 Transport av kommunens tvangsrettigheter 

 Massetransport av kommunens elektronisk tinglyste panteretter 

 Tinglyse kommunens enkle pantedokumenter, elektroniske pantedokumenter, 
sikringsobligasjoner og tvangsforretninger på ny (retinglysing) 

 

  

                                                           
1 Samtykke til tinglysing gjelder ved tinglysing av de rettsstiftelser som er mulig å sende inn elektronisk. 
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Varighet: 

Fullmakten gjelder fra og med (dd.mm.åååå):2  

Fullmakten gjelder til (dd.mm.åååå):3  
 

Underskrifter: 

Jeg/vi bekrefter at fullmektigen er gitt slik fullmakt som er spesifisert ovenfor. 
Sted, dato 
 

Underskrift(er)4 Gjentas med blokkbokstaver 
  

  

  

  
 

                                                           
2 Dersom det ikke er fylt ut noen dato i dette feltet, gjelder fullmakten fra den blir registrert. 
3 Dersom det ikke er fylt ut noen dato i dette feltet, gjelder fullmakten til den blir trukket tilbake. 
4 Ordfører, jf. kommuneloven § 9 tredje ledd, eller person(er) som er delegert myndighet til å representere kommunen 

på saksfeltet. Aktuelt utdrag fra delegasjonsreglement/vedtak må legges ved, eller refereres dersom tilgjengelig på 
internett. 
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