Erklæring om privat skifte av dødsbo
(Overtakelse av arv og gjeld)
Gjenlevende samboer oppgir å være
enearving etter reglene om minstearv

Til tingretten/byfogdembetet i

Sted og dato

Opplysninger om avdøde
Navn

Fødselsnummer (11 siffer)

Dødsdato

Boligadresse

Postnr.

Poststed

Avdøde var ved sin død: Kryss av i riktig(e) rute(r)
Samboer
Gjenlevende ektefelle/samboer etter før avdød ektefelle/samboer. Oppgi avdød ektefelles/samboers
dødsdato:
Avdøde satt i uskiftet bo
Boet etter førstavdøde er skiftet
Testament
Avdøde etterlot seg IKKE testament/gjensidig testament/arvepakt
Avdøde etterlot seg testament(er)/gjensidig testament/arvepakt av dato(er):
Testamentet vedlegges i original om det ikke er oppbevart ved eller sendt inn til retten tidligere.

Opplysninger om samboer med arverettigheter (se kort orientering på side 2)
Navn

Fødselsnummer (11 siffer)

Boligadresse/siste bosted

Postnr.

Poststed

Opplysninger 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 avdødes formue og gjeld
Eiendeler

Beskrivelse

Verdien av
avdødes andel

Totalverdi

Bolig og annen fast eiendom

kr

kr

Bil, innbo og løsøre

kr

kr

Bankinnskudd

kr

kr

Aksjer, aksjefondsandeler

kr

kr

Annen formue eller verdier av betydning
(spesifiseres)

kr

kr

SUM BRUTTOFORMUE
Gjeld

kr
Beskrivelse

Gjeld (spesifiseres)

Totalt beløp
kr

Avdødes andel
kr

Begravelsesutgifter

kr

SUM GJELD OG UTLEGG

kr

SUM NETTOFORMUE

kr

Dokumentasjon vedlegges. Skjemaet fortsetter på side 2 hvor gjenlevende samboer må signere.
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Kort orientering til gjenlevende samboer
Skifteattest
Skifteattest utstedes når gjenlevende samboer 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 samboer 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 samboers minstearv
Det regnes som samboerskap om to personer over 18 år, som verken er gift, registrert partner, eller samboer med andre,
lever sammen i et ekteskapsliknende forhold. Den som var samboer med avdøde ved dødsfallet og har, har hatt eller
venter barn med avdøde, har rett til å arve fire ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Dette gjelder også om avdøde i
tillegg hadde særkullsbarn. Denne arveretten kan begrenses ved testament som samboeren har fått kunnskap om før
dødsfallet.
Hvis dødsboets nettoverdi er mindre enn 4G, er gjenlevende samboer enearving. Det opplyses om nettoverdien ved å fylle
ut rubrikkene på side 1. Dette skjemaet skal KUN benyttes i disse tilfellene. Skjemaet skal ikke brukes hvor gjenlevende

overtar som enearving i medhold av avdødes testament.

Grunnbeløpets størrelse reguleres årlig. Hvor stort beløpet er, finner du blant annet på nettsider om arv under
www.domstol.no.
Hvis samboerne ikke hadde felles barn, arver samboer om dette er fastsatt i testament.
Arverett etter testament når samboerne ikke hadde felles barn
Hvis avdøde etterlater seg samboer og særkullsbarn, har samboer rett til å arve verdier tilsvarende minimum 4G hvis dette
er bestemt i testament og samboerskapet hadde vart i 5 år eller mer ved dødsfallet.
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».

Erklæringer (underskrifter) fra gjenlevende samboer Sett kryss ved riktig alternativ
Avdøde og jeg har, har hatt eller venter felles barn. Jeg bekrefter at jeg var samboer med avdøde på
dødstidspunktet.
Avdøde hadde bare særkullsbarn. Avdøde hadde opprettet testament hvor jeg arver minimum 4G.
Jeg bekrefter at jeg var samboer med avdøde på dødstidspunktet og at vi da hadde vært samboere i fem år eller mer
Jeg erklærer at jeg er enearving etter avdøde.
Etter fradrag for gjeld og omkostninger, antas avdødes verdier å være til sammen under 4G
Jeg bekrefter at de oppgitte opplysninger er riktige.
Jeg påtar meg ansvaret for avdødes gjeld og andre forpliktelser.
Sted og dato
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Gjenlevende samboers underskrift
(Se om digital signatur på www.domstol.no.)
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