Erklæring fra gjenlevende ektefelle som
oppgir å være enearving etter reglene
om minstearv i arveloven § 6

Tøm skjema
Til skifteretten i
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Gjenlevende
ektefelles
formue

Beskrivelse av
formuen/gjelden

Avdødes
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Ektefellenes formuer fratrukket

A gjeld, som skal deles likt mellom
dem
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B Avdødes særeie
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kr

Avdødes verdier som ikke skal
deles fordi verdiene var avdødes
1) fra før inngåelse av
ekteskapet

kr

2) gaver/arv mottatt under
ekteskapet

kr

C

3) av andre grunner

kr

Fradrag:

D Begravelsesutgifter
Andre utlegg
Annet

E

- kr

Avdødes nettoformue

kr

Eventuelle supplerende opplysninger kan gis på eget ark.
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HJELPESKJEMA TIL PRIVAT SKIFTEGJENLEVENDE EKTEFELLES MINSTEARV
For å vite om gjenlevende ektefelle er enearving, må det foreligge en oversikt over arvens
størrelse. I den forbindelse kan denne blanketten nyttes. I tillegg må også "Erklæring om privat
skifte av dødsbo", GA-0008 fylles ut.
Avdødes gjenlevende ektefelle er etter gjeldende rett sikret å arve et minstebeløp. Dersom
avdøde hadde livsarvinger (barn/barnebarn) tilsvarer minstearven 4 ganger grunnbeløpet i
folketrygden (G). Dersom avdøde ikke hadde livsarvinger er minstearven 6 ganger
grunnbeløpet i folketrygden. Dette innebærer at gjenlevende ektefelle er enearving dersom
avdødes formue etter fradrag av gjeld og begravelses- og gravstedomkostninger ikke
overstiger den aktuelle minstearven. Skifteretten og trygdekontoret kan gi opplysninger om
størrelsen på grunnbeløpet i folketrygden på dødsfallstiden.
Arven består av verdiene i dødsboet. Til avdødes formue regnes avdødes særeie og vanligvis
halvparten av begge ektefellers formuer som de har oppspart ved egen innsats under
ekteskapet. Når blanketten fylles ut, bør formuen spesifiseres slik at verdien av bankinnskudd,
bil, eiendommer, løsøre og annen formue oppgis hver for seg.
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. Det skal gjøres fradrag for gjeld som ikke er knyttet til formue som er
særeie. Dersom lånet er opptatt av ektefellene i fellesskap, skal det deles mellom dem.
Post B
Her oppgis avdødes særeie.
Post C
Etter den nye ekteskapsloven av 1991 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. Etter loven skal disse verdiene ikke deles og beløpet skal følgelig oppgis
som avdødes formue. Særtrykk av ekteskapsloven kan kjøpes i bokhandelen.
Post D
Utlegg som begravelsesomkostninger og avdødes regninger betalt etter dødsfallet tas med.
Disse oppgis i sin helhet på avdøde. Det samme gjelder gjeld knyttet til avdødes særeie.
Post E
Post A + B + C - D
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