
Registrering i 
Brønnøysundregisteret

Brreg.no



Ny registering/endring i 
Brønnøysundregisteret 
• Gå inn på brreg.no
• Velg «Lag og foreninger», 

og velg så «Registrere lag 
eller forening»

• Her kan det være lurt å ha 
alt av dokumenter klart 
med underskrift og alt som 
dokumentene krever. 
Dokumentene må være på 
pdf-fil. Hva du må ha klart, 
kan du finne på samme 
side.

• En kan også velge en av de 
andre punktene om det 
skulle være nødvendig. 



• Har du alle dokumenter og opplysninger klart? 
Da kan du trykke inn på «Registrer lag eller 
forening, samordna registermelding»: 
https://www.altinn.no/Pages/ServiceEngine/Sta
rt/StartService.aspx?ServiceEditionCode=1&Ser
viceCode=3498&M=SP&DontChooseReportee=t
rue&O=personal

• Her må du logge deg inn med «Min ID».
• Du finner svar på det du måtte lure på før du 

starter registeringen

https://www.altinn.no/Pages/ServiceEngine/Start/StartService.aspx?ServiceEditionCode=1&ServiceCode=3498&M=SP&DontChooseReportee=true&O=personal


• Når du har fått logget inn, vil 
siden være slik. 

• Velg registrere ny enhet hvis 
dere ikke allerede er 
registrert

• Eller Endre eller legge til nye 
opplysninger, hvis dere har 
endret styresamensetningen

Trykk på spørsmålstegnet 
om du lurer på noe



• Velg: Forening/lag

• Hvis du skal:
• delta i Grasrotandelen, som er en ordning 

som gjør det mulig for spillere hos Norsk 
Tipping å gi en prosentandel av 
innsatsbeløpet direkte til en frivillig 
organisasjon

• søke om momskompensasjon, det vil si at 
de kan søke om å få kompensasjon for 
moms de har betalt ved kjøp av varer og 
tjenester

• Så velger du Ja, enheten skal registreres i 
Frivillighetsregisteret
• Dette gjøres etterpå

• Skal du i tillegg registrere enheten i 
Foretaksregisteret? 
• Nei



Fyll ut de neste sidene etter 
hvilke opplysninger som trengs



• Når ble foreningen 
stiftet?
Du må legge ved 
stiftelsesdokumentet 
som viser når foreningen 
ble stiftet. Hvis 
stiftelsesdokumentet ikke 
lenger finnes, kan dere 
legge ved en protokoll fra 
årsmøte som viser at 
foreningen eksisterer.

• Ansatte: Nei
• Målform: Velg det en 

foretrekker



• Styre
Enhetsregisteret registrerer bare rollene styrets leder, 
nestleder og styremedlem. Rollene kasserer, sekretær og 
økonomiansvarlig, må du legge inn som styremedlem, hvis 
de er valgt som faste medlemmer i styret.

• Når du har lagt til et styremedlem, velger du «Legg til»

• D-nummer
Utenlandske personer må oppgi d-nummer (11 siffer) og 
etternavn. Velg rolle og trykk på «Legg til».

• Adresse
Personens adresseopplysninger blir hentet fra 
Folkeregisteret. Er ikke personen registrert med en adresse 
der, åpner det seg et adressefelt i skjemaet. Skriv da inn 
adressen og trykk «Legg til».



Frivillige organisasjoner behøver 
ikke autorisert regnskapsfører eller 
revisor, med mindre inntektene er 
over 5 millioner eller eiendeler på 
over 20 millioner



• Signaturrett
Det må være samsvar mellom den 
signaturretten som meldes i skjema, og det 
som går frem av dokumentasjon. Du må 
legge ved dokumentasjon som viser at det 
er tildelt signaturrett. Slik dokumentasjon 
kan væreprotokoll fra årsmøte protokoll fra 
styremøte vedtekter

• Signaturrett tildelt roller
Vi registrerer ikke interne roller som 
kasserer, økonomiansvarlig eller lignende. 
Har for eksempel kasserer signaturrett, må 
du melde dette i skjemaet på personen sitt 
navn og fødselsnummer. Det samme må du 
gjøre hvis kasserer og styreleder skal ha 
signaturrett i fellesskap. Du må legge ved 
dokumentasjon som viser at denne 
personen er tildelt signaturrett.



Prokura
• Trenger en underskrift, eller kunne 

representere sin organisasjon, så trenger 
ikke alle stille opp. 

• Velg derfor «Personer med roller i 
foreningen har fått prokura»
• Og «Styrets medlemmer hver for seg»



Foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan:
• delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjør det mulig for spillere 

hos Norsk Tipping å gi en prosentandel av innsatsbeløpet direkte til en 
frivillig organisasjon

• søke om momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få 
kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester

Kategorier:
Velg Hovedkategori: 1. Kultur og rekreasjon,
underkategori: 1 300 Rekreasjon og sosiale foreninger



Skriv inn din e-post adresse 
(du/den som gjør registreringen 
på vegne av organisasjonen). 

Signering av skjemaet:
Her blir alle i styret listet opp. 
Kryss av ditt navn eller den som 
skal signere.



Sammendrag:
Se over hva du har registrert, og gå gjerne tilbake (i det blå feltet til venstre) for å 
endre hvis noe er feil. Skulle det være en feil du ikke har oppdaget, og 
opplysningene ikke går gjennom, så vil du få melding om dette. Rett opp feilen før 
du sender inn på nytt.
Trykk på «Kontroller melding og vedlegg».



Vedlegg:
Velg hvilken vedleggstype det er 
i skjemaet, og trykk «Legg til». 
Lag opp valgt fil. 
En kan laste opp flere filer om 
nødvendig. 



Registering i Frivillighetsregisteret

Når registeringen er 
gjort i 
Enhetsregisteret, kan 
dere registrere i 
Frivillighetsregisteret.

Dere kan da delta i 
Grasrotandelen og 
søke om 
momskompensasjon. 

Registrer en 
Samordnet 
registermelding



Skriv inn 
organisasjonsnummeret dere 
har blitt tildelt.
En kan også søke i begge 
registrene samtidig.

Trykk «Neste» og start 
registeringen. 


