
Strandgata 8 
5. etg. Tromsø 

 
bonord.no 

 

Hovedkontor Tromsø  
Postboks 6156 
9291 Tromsø 
 
Besøksadresse 
Strandgata 8, 5. etg 
 

Avdeling Hammerfest 
Strandgata 16 
 
Avdeling Harstad 
Magnus gate 1 
 

Tlf: +47 77 60 32 00 
post@bonord.no 
 
www.bonord.no 
Org.nr. 847 890 622 mva 

 

 

Tinglysning hos Statens kartverk:  

Melding om endring i eierforhold evt. pant må også varsles til Statens kartverk, Ullensvang, 

Tinglysning Borettslag, 5788 KINSARVIK. Gebyrer for tinglysning hos Kartverket betales 

direkte til Statens kartverk. Mer info om tinglysing finner du på www.tinglysing.no  

Verdt å huske:  

 

      -     Vitner som signerer på Kartverkets skjema kan ikke være i familie med eier.  

- En hjemmelsendring er ikke offentlig og godkjent før tinglysningen er registrert hos 

Statens kartverk. Det er partenes eget ansvar å sørge for at hjemmelsendring blir 

oversendt og tinglyst hos kartverket.  

 

Underskrevet skjema skannes og sendes til post@bonord.no eller sendes til: 

Bonord 

Postboks 6156 

9291 Tromsø 

 

Eller kan lastes opp til oss via vår hjemmeside 

 

 

Praktisk å vite:  

 

Overføring av bolig til nærstående reguleres av Lov om borettslag § 4-12. Ifølge denne 

bestemmelsen kan følgende overta en andel i borettslag uten at det utløser prøving av 

forkjøpsrett.  

- andelseierens ektefelle  

- andelseierens og ektefelles slektninger i rett opp- og nedstigende linje 

 - andelseierens fosterbarn som står i samme stilling som livsarving  

- andelseierens søsken  

- andelseierens husstandsmedlemmer de siste 2 år  

 

ifølge sameieloven utløser heller ikke vedtektsfestet forkjøpsrett når den ene sameieren 

overfører sin andel til den andre. Det er da en forutsetning at alle sameierne på forhånd må 

være registrert som sameiere.   
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Noen borettslag eller sameier skal godkjenne nye andelseiere selv.  

Styret har da 20 dagers frist jfr. Borettslagsloven § 4-5 til å godkjenne ny eier. 

Hjemmelsendring kan da ikke gjennomføres før godkjennelse er gitt. Har ikke styret i laget 

svart innen 20 dager er ny andelseier å anse som godkjent.  

 

Før boligen kan overføres må følgende være i orden:  

 

- Felleskostnader må være betalt innen overtakelsesdato. Dersom strøm er inkludert i 

felleskostnader må målerstand oppgis før vi kan overdra enheten.  

 

- Medlemskap i Bonord må være i orden og medlemskontingent må være betalt. Det er opp 

til partene selv å avtale om medlemskapet i boligbyggelaget som har vært knyttet til boligen 

skal overføres sammen med boligen, eller den som boligen blir overført til tegner nytt 

medlemskap, mens overdrageren beholder sitt medlemskap.  

 

- Samtlige eiere av en borettslagsbolig må være medlem. Dette betyr at hvis man skal være 

flere eiere må samtlige nye eiere tegne et medlemskap før overførsel kan skje.  

Priser: 

 

- Tegning av nytt medlemskap kan gjøres på www.bonord.no  

- Eierskiftegebyr vil tilkomme, se prisliste her.  

- Ingen gebyr ved overdragelse til gjenlevende ektefelle iht. uskifteattest.  

 

Ved dødsfall må alltid boligen tinglyses på samtlige arvinger iht. skifteattest før den kan 

overføres videre til den arvingen som skal beholde boligen. Skjema «Hjemmelserklæring i 

forbindelse med arv/skifte/uskifte» må da benyttes. Se mer info på www.tinglysing.no 
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