
Til tingretten/byfogdembetet i Erklæring om privat skifte av dødsbo  
(Overtakelse av arv og gjeld) 
Gjenlevende ektefelle oppgir å være  
enearving etter reglene om minstearv 
 Sted og dato 

 Opplysninger om avdøde 

Navn Fødselsnummer (11 siffer) Dødsdato 

Boligadresse Postnr. Poststed 

Testament/ektepakt 

Avdøde hadde inngått ektepakt 

 Avdøde etterlot seg testament(er)/gjensidig testament/arvepakt av dato(er): 

Testamentet og eventuell ektepakt vedlegges i original om det ikke er oppbevart ved eller sendt inn til retten tidligere. 

Opplysninger om gjenlevende ektefelle (se kort orientering på side 2) 

Navn Fødselsnummer (11 siffer) 

Boligadresse/siste bosted Postnr. Poststed 

 Opplysning om mulig landbrukseiendom 
Eide avdøde landbrukseiendom eller ideell andel i en landbrukseiendom (eiendom som har over 5 dekar dyrket jord eller 25 dekar produktiv skog) 
Hvis ja, oppgi matrikkelenheten: gnr.       bnr.       i kommune     
Hvis nei, kryss av her:  

Spørsmålet må besvares uavhengig av om avdøde eide fast eiendom eller ikke.

Oppgave over dødsboets formue og gjeld (i kolonnen «gjenlevende ektefelles formue» utfylles kun rader med hvit bunnfarge) 

Beskrivelse av formuen/gjelden Gjenlevende ektefelles 
formue Avdødes formue 

A 
Ektefellenes formuer som 
skal deles likt mellom 
dem 

Bolig, annen fast eiendom kr kr 

Bil, innbo og løsøre kr kr 

Bankinnskudd, aksjer, aksjefondsandeler kr kr 

Annen formue eller verdier av betydning 
(spesifiseres) kr kr 

B Avdødes særeie kr 

C 

Avdødes verdier som ikke 
skal deles fordi verdiene 
var 
1) Fra før inngåelse av

ekteskapet

kr 

2) Gave/arv mottatt under
ekteskapet kr 

3) Av andre grunner kr 

D 
Gjeld som skal deles 
mellom ektefellene og 
andre fradrag 

Gjeld som skal deles mellom ektefellene kr kr 

Avdødes andre forpliktelser (spesifiseres) kr 

Begravelsesutgifter kr 

Andre utlegg kr 

E Avdødes nettoformue kr 

NB! Skjemaet fortsetter på side 2 hvor gjenlevende ektefelle må signere. 
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Kort orientering til gjenlevende ektefelle 
Skifteattest  
Skifteattest utstedes når gjenlevende ektefelle har påtatt seg gjeldsansvaret. 

Gjeldsansvar 
Gjeldsansvar innebærer at den som har påtatt seg ansvaret for avdødes forpliktelser, selv må dekke et eventuelt underskudd 
dersom avdødes gjeld er større enn formuen. Er det tvil om gjelden kan være større enn verdien av avdødes formue, kan 
gjenlevende ektefelle be tingretten utstede preklusivt proklama før gjeldsansvaret overtas. Preklusivt proklama er en 
kunngjøring på nettstedet norsk.lysingsblad.no og i en avis hvor kreditorene gis en frist på seks uker til å melde sine krav. 
Enkelte typer krav rammes imidlertid ikke av proklama, se mer om dette på egne nettsider om arv under www.domstol.no. 

Nærmere om gjenlevende ektefelles minstearv 
Arveloven har bestemmelser om gjenlevende ektefelles arverett. Blant annet er gjenlevende ektefelle sikret å arve et 
minstebeløp. Gjenlevende ektefelle er enearving om avdødes formue etter fradrag av gjeld og begravelses- og 
gravstedomkostninger ikke overstiger den aktuelle minstearven. Minstearvens størrelse avhenger av om avdøde etterlater seg 
livsarvinger eller ikke.  

Avdøde hadde livsarvinger (barn/barnebarn) 
- Gjenlevende ektefelles minstearv er 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G)
- Er total arv under 4 ganger grunnbeløpet vil ikke livsarving motta arv, men kan under visse vilkår overta eiendeler mot

å betale eiendelens markedsverdi

Avdøde hadde ikke livsarvinger 
- Gjenlevende ektefelles minstearv er 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G)

Grunnbeløpets størrelse reguleres årlig, se blant annet på nettsider om arv under www.domstol.no. 

Orientering om utfylling av skjemaet 
Dette skjemaet benyttes KUN når gjenlevende ektefelle mener å være enearving etter arvelovens regler om minstearv. 
Skjemaet skal IKKE brukes hvor gjenlevende overtar som enearving i medhold av avdødes testament. 

Til avdødes formue regnes avdødes særeie og vanligvis halvparten av begge ektefellers formuer som de har oppspart ved egen 
innsats under ekteskapet. Formuen bør spesifiseres slik at verdien av bankinnskudd, bil, eiendommer, løsøre og annen formue 
oppgis hver for seg. 

Opplysning om mulig landbrukseiendom må alltid fylles ut 
Retten skal gi melding til landbruksmyndighetene om landbrukseiendommer eid av avdøde. Om avdøde ikke eide slik eiendom, 
krysses det av i rubrikken hvor det står «nei».  

Post A 
Posten omfatter den formuen som var eid av ektefellene og som skal deles likt mellom dem. Gjenlevende ektefelles formue 
holdes utenfor dødsboet, men bør oppgis for å vise at det er tatt hensyn til den.  

Post B 
Her oppgis avdødes særeie. Kopi av ektepakt, eventuelt testament hvor særeie er bestemt, vedlegges. 

Post C 
Etter ekteskapsloven kan verdier som klart skriver seg fra det som er igjen av hva hver ektefelle hadde av formue da de giftet 
seg og det hver av dem har mottatt av arv eller gave under ekteskapet, holdes utenom likedelingen når dette ikke medfører et 
åpenbart urimelig resultat. Disse verdiene skal ikke deles. Hadde avdøde slike verdiene oppgis beløpet som avdødes. Har 
gjenlevende ektefelle slike verdier, oppgis dette på eget ark.  

Post D 
Lån opptatt av ektefellene i fellesskap, deles mellom dem. Utlegg som begravelsesomkostninger og avdødes regninger betalt 
etter dødsfallet tas med og oppgis i sin helhet på avdøde. Det samme gjelder gjeld knyttet til avdødes særeie og gjeld opptatt av 
avdøde alene. 

Post E 
Post A + B + C – D 
Erklæring (underskrift) fra gjenlevende ektefelle 
Jeg erklærer at jeg er enearving etter avdøde. Etter fradrag for gjeld og omkostninger, antas avdødes verdier å være til 
sammen: (kryss av i riktige rute) 

Under 4G    Under 6G 

Jeg bekrefter at de oppgitte opplysninger er riktige.  
Jeg påtar meg ansvaret for avdødes gjeld og andre forpliktelser. 

Sted og dato Gjenlevende ektefelles underskrift (Se om digital signatur på 
www.domstol.no.) 
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