
Erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi 
(Erklæring etter skifteloven § 80) 

 

DET KONGELIGE JUSTIS- OG 

POLITIDEPARTEMENT 

Til tingretten/byfogden i 

      
Avdødes etternavn Fornavn og ev. mellomnavn 

            
Adresse Fødselsnr. (11 siffer) 

            
Postnr. Poststed Dødsdato 

                  
 

Aktiva (eiendeler, bankinnskudd osv.) Beløp 

             

             

             

             

             

             

             

             

Passiva (gjeld) Beløp 

             

             

             

             

             

             
Begravelsesutgifter Beløp 

            

Boets netto midler Beløp 

            

Jeg erklærer at boets midler antas å gi intet eller bare et minimalt beløp til fordeling etter at begravelsesutgiftene er 
dekket. Jeg påtar meg ansvaret for begravelsesutgiftene og annen gjeld. Ansvaret for gjelden er begrenset til de 
mottatte midlene slik dette er angitt ovenfor. Så langt jeg kjenner til er avdødes arvinger som oppført på baksiden av 
denne blanketten. 

Etternavn Fornavn og ev. mellomnavn Fødselsnr. (11 siffer) 

                  
Adresse Postnr. Poststed 

                  
Sted og dato Underskrift Telefon 

             
Slektskapsforhold/tilknytning til avdøde 
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Arvinger 
Etternavn Fornavn og ev. mellomnavn Fødselsdato 

                  
Adresse Slektskap med avdøde 

            
Postnr. Poststed 

            

Etternavn Fornavn og ev. mellomnavn Fødselsdato 

                  
Adresse Slektskap med avdøde 

            
Postnr. Poststed 

            

Etternavn Fornavn og ev. mellomnavn Fødselsdato 

                  
Adresse Slektskap med avdøde 

            
Postnr. Poststed 

            

Etternavn Fornavn og ev. mellomnavn Fødselsdato 

                  
Adresse Slektskap med avdøde 

            
Postnr. Poststed 

            

Etternavn Fornavn og ev. mellomnavn Fødselsdato 

                  
Adresse Slektskap med avdøde 

            
Postnr. Poststed 

            

Etternavn Fornavn og ev. mellomnavn Fødselsdato 

                  
Adresse Slektskap med avdøde 

            
Postnr. Poststed 

            

Orientering om attest etter skifteloven § 80: 
 
Skifteloven § 80 lyder: 

Hvis boets midler må antas å gi intet eller bare et minimalt beløp til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket, 
overlater retten midlene til den som har ordnet med begravelsen, eller en annen som har stått avdøde nær. Vedkommende blir 
ansvarlig for boets og avdødes forpliktelser kun innenfor rammen av de mottatte midler. 

Hvis det senere viser seg at avdødes midler var større enn antatt, kommer reglene ellers i dette kapitlet til anvendelse. 
Midler som er stillet til disposisjon etter første ledd inngår da ikke i boet med mindre retten bestemmer det. 

 
Attest etter skifteloven § 80 kan utstedes til arvinger etter avdøde, ektefelle, samboer, venn, en annen som har stått avdøde 
nær eller den som har ordnet med begravelsen. Retten avgjør hvem som skal få midlene til disposisjon. Attest etter skifteloven 
§ 80 begrenser ikke loddeiers rett til å kreve offentlig skifte etter skifteloven § 84. 
 
Det er retten som bestemmer om verdien for det angitte netto bo faller inn under anvendelsesområdet for  
skifteloven § 80. 
 
Begravelsesutgifter skal dekkes først av all gjeld. Det er kun nødvendige utgifter til begravelse som føres opp. Gravstein og 
gravlegat kan således ikke trekkes fra aktivapostene. 
 
Den som får fullmakt etter skifteloven § 80 må gjøre opp regningene etter beste skjønn, men står fritt til å velge hvilke 
regninger de vil betale etter at utgiftene til begravelsen er dekket. 
 
Retten plikter ikke å varsle arvingene om at avdødes midler er overtatt i medhold av skifteloven § 80. 
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