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Stiftelsestilsynet – hjelpeskjema
Hjelpeskjema skal fylles ut av søkeren og legges ved
søknad om oppheving av privat beslagsforbod.
Stiftelsestilsynet kan etter nærmere regler oppheve private beslagsforbud (dekningsloven § 3-1 og § 3-2)
etter reglene i stiftelsesloven kapittel 6. For at Stiftelsestilsynet skal kunne behandle søknaden, må dere
sende oss dokumentasjonen nedenfor. Manglende dokumentasjon vil føre til at søknaden blir
avvist/avslått. Kontrollér derfor at følgende vurderinger er gjort, og at nødvendige dokumenter er lagt ved:
kryss av
1. Rettsgrunnlaget for beslagsforbudet
Det må sendes inn kopi av testament eller gavebrev (eventuelt annet
rettsgrunnlag) som danner grunnlaget for beslagsforbudet.
2. Bakgrunnen for beslagsforbudet
Det må gjøres rede for hvorfor beslagsforbudet ble opprettet.
Eventuell dokumentasjon om bakgrunnen må sendes inn.




3. Begrunnelse for søknaden
Vilkårene for å få opphevet beslagsforbudet fremgår av stiftelsesloven § 46
første ledd. Det grunnleggende vilkår er at det har inntruffet klart endrede
forhold i relasjon til opprettelsen. Det må dokumenteres at de endrede forhold
har medført at beslagsforbudet ikke lenger lar seg etterleve, er blitt åpenbart
unyttig, åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig. Begrunnelsen må oppfylle
minst ett av vilkårene i § 46 første ledd.



Stiftelsestilsynet skal vurdere om vilkårene for å oppheve beslagsforbudet er
oppfylt.
4. Uttalelse fra den som fastsatte beslagsforbudet
Hvis den som fastsatte beslagsforbudet lever, skal han eller hun gis anledning
til å uttale seg om søknaden. Er vedkommende død, og det finnes slektninger
eller nærstående av han eller henne, skal disse gis anledning til å uttale seg
om søknaden, se stiftelsesloven § 49. Slik uttalelse skal innhentes på forhånd
og legges ved søknaden.



Er det ikke er mulig å innhente slik uttalelse, skal det begrunnes i søknaden.
5. Uttalelse fra tillitsmann
Dersom det ikke er tillitsmann som søker om opphevelse av beslagsforbudet,
skal det innhentes uttalelse fra vedkommende, som legges ved søknaden.



6. Utskrift fra offentlige register
Kopi av skjøte og utskrift av grunnboken må vedlegges, når
beslagsforbudet er påheftet fast eiendom.



Er beslagsforbudet tinglyst i annet register, skal utskrift fra dette legges ved
(f.eks. Løsøreregisteret).
7. Opplysning om søkers nåværende økonomiske situasjon
Utskrift av siste års skatteoppgjør må legges ved.
Søknaden sendes til Stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.



