
 

SØKNAD OM BRUKSOVERLATING AV ANDEL I BRL SENTRALBADET  
 
Det søkes om å overlate bruken av følgende andel i fra ___ /___20___ til ___ /___20___ : 
 
Andelseiers navn: ________________________________________ Leilighetsnr: _________ 
Andelsnr: _________ Telefon: __________________ Epost: __________________________ 
Adresse: ____________________________________________________________________ 
 
Søknaden gjelder:           Førstegangsutleie          Forlengelse          Bytte av leietaker  
 
Kryss av for det som gjelder i din situasjon: 
          Jeg har ikke funnet leietaker ennå. 

          Jeg har funnet en leietaker, og søker om å overlate bruken av overnevnte bolig til: 
          Navn: _______________________________________ Fødselsdato: _______________ 
          Telefon: ________________________ Epost: __________________________________ 
          Adresse: _______________________________________________________________ 

Hvis andelseier, eller andelseiers nærstående som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd 
nr. 3, har bodd i boligen i ett av de siste to årene kan bruken av boligen overlates til andre 
uten at det er nødvendig å angi noe grunn. I andre tilfeller kreves særlig grunn som nevnt i 
borettslagslovens § 5-6 første ledd nr. 1-4. 
 
1. Har andelseier eller person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr. 3 bodd i 
boligen i minst ett av de siste to årene:           Ja          Nei  
 
2. Hvis svaret på spørsmål 1 er nei, angi hvilken særlig grunn som foreligger for overlating av 
bruken, jf borettslagslovens § 5-6 første ledd nr 1-4: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Undertegnede er kjent med at bruksoverlatingen ikke reduserer andelseiers plikter 
overfor borettslaget. 

 
Sted: ____________ Dato: ___ / ___ 20___ Underskrift: _____________________________ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SVAR PÅ SØKNAD OM BRUKSOVERLATING  
(fylles ut av styreleder) 

Søknaden innvilges, for…......måneder fram til ___ / ___ 20 ___  
Følgende forutsetninger gjelder:  
(1) Leietaker gjør seg kjent med borettslagets vedtekter og ordensregler. 
(2) Ny søknad sendes ved utskiftning av leietaker innenfor leieperioden. 

Søknaden innvilges ikke fordi styret mener vilkårene for bruksoverlating ikke er 
oppfylt i henhold til overnevnte reglement.  
 

Trondheim, ___ / ___ 20 ___  Styreleders underskrift: ____________________________ 
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