Tøm skjema
Til tingretten/byfogdembetet

Erklæring fra gjenlevende samboer
som oppgir å være enearving
etter arveloven § 28b

Samboerskap iht. arveloven er at to personer over 18 år som verken er gift, registrert partner eller samboer med andre lever sammen
i et ekteskapslignende forhold. Dette er et vilkår for arv etter reglene her.

Opplysninger om avdøde
Navn

Fødselsnummer (11 siffer)

Boligadresse

Postnr.

Dødsdato

Poststed

Opplysninger om gjenlevende samboer
Navn

Fødselsnummer (11 siffer)

Boligadresse

Postnr.

Poststed

Oppgave over avdødes formue og gjeld
Rund gjerne av verdiene til nærmeste hele 1 000 kroner.
Eiendeler

Beskrivelse

Totalverdi

Verdien av
avdødes eierandel

Beskrivelse

Beløp

Avdødes andel

Boligeiendom
Andre eiendommer
Innbo og løsøre
Bil
Bankinnskudd
Aksjer, aksjefondandeler
Annen formue eller
verdier av betydning

Sum formue
Gjeld
Begravelsesutgifter

Sum gjeld
Avdødes nettoformue
Dokumentasjon vedlegges.

Erklæring og underskrift
Sett kryss ved riktig alternativ og underskriv på dette nedenfor.
Avdøde og jeg har, har hatt eller venter felles barn. Jeg bekrefter at jeg var samboer med avdøde ved dødsfallet.
Avdøde hadde bare særskilte livsarvinger (særkullsbarn). Jeg arver minimum 4G iht. avdødes testament. Jeg bekrefter at vi ved
dødsfallet bodde sammen og at vi da hadde bodd sammen i fem år eller mer.
Sted og dato
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Veiledning
Veiledning til privat skifte for gjenlevende samboer
Reglene for arv og uskifte for samboere i arveloven kapittel IIIA (§§ 28a – 28g) gjelder fra 1. juli 2009.
Arv etter arveloven
Gjenlevende samboer som 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 særskilte livsarvinger (særkullsbarn). Hvis dødsboets
nettoverdi er mindre enn 4G, er gjenlevende samboer enearving. Denne arveretten kan begrenses i testament.
Hvis ikke samboerne hadde felles barn, arver samboeren bare etter testament.
Arv etter testament
Hvis avdøde bare hadde særskilte livsarvinger (særkullsbarn), da har gjenlevende rett til å arve verdier tilsvarende
minimum 4G hvis dette er bestemt i testament og samboerskapet hadde vart 5 år eller mer ved dødsfallet.
Enearving
Hvis den samlete verdi av det avdøde etterlot seg, med fradrag for gjeld (herunder utgifter til begravelsen og
gravstedet), er mindre enn 4G, er gjenlevende samboer enearving i de tilfeller hvor han eller hun har rett til å arve 4G.
Grunnbeløpet fastsettes for hvert år. Fra 1. mai 2009 er grunnbeløpet kr. 72.881,-
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