
Boets nummer og navn (påføres av skifteretten)

ved skifterett

Fullmakt Power of Attorney
Underskrevne I (name)

                    
Født - dato og år Date of birth

                    
Bopel Residence

                    

som er arving i boet etter avdøde: an heir to the estate of the late

                    
gir herved (fullmektigens navn) hereby give

                    
Fullmektigens bopel Residence

                    

eller ordre fullmakt til ved skiftet av boet med bindende
virkning for meg å vareta mitt tarv og handle på mine vegne i
alle måter, også når det gjelder fast eiendom, samt til på
mine vegne å motta og kvittere for de midler jeg skal ha i
boet.
Fullmakten gir også rett til å underskrive for meg erklæring
om at arvingene vil skifte privat og overta fullt og udelt ansvar
for avdødes forpliktelser.
Skifteretten kan ikke være fullmektig for en arving. Fullmakt
bør gis til en person som bor i rimelig nærhet av skifterettens
kontor.

or order, in connection with the distribution of the estate,
power of attorney with binding effect for me, to safeguard my
interests and act on my behalf in all matters, also in respect
of real estate, and to receive and sign for on my behalf any
assets due to me from the estate.
The power of attorney also gives the holder the right to sign
on my behalf a declaration to the effect that the heirs will
undertake the administration and distribution of the estate out
of court, and take over the full and undivided liability for any
obligations of the deceased.
The court can not be attorney for an heir. Power of attorney
ought to be given to a person living reasonably close to the
court.

Sted og dato Place and date

                    
Underskrift Signature

                    

Det bevitnes at It is hereby testified that

                    

om hvis identitet jeg har forvisset meg, personlig og i mitt
nærvær egenhendig har underskrevet fullmakten.

of whose identity I have satisfied myself, has personally and
in my presence signed the power of attorney.

Sted og dato Place and date

                    
Underskrift av notarius publicus/konsul Signature of Notary Public/Consul

                    
Stempel Stamp

Sendes Forward to

          skifterett           skifterett
Adresse Address
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