Erklæring om privat oppgjør av
dødsbo av liten verdi
(Fullmakt etter arveloven § 95)

Til tingretten/byfogdembetet i

Sted og dato

Opplysninger om avdøde
Navn

Fødselsnummer (11 siffer)

Boligadresse

Postnr.

Dødsdato

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.
Hvis nei, kryss av her:

bnr.

i kommune

Oversikt over avdødes formue
Beskrivelse av formuen (oppgi type eiendel; bankinnskudd, bil osv.)

Beløp

kr
kr
kr
kr
kr
Boets brutto midler

kr

Begravelsesutgifter som kommer til fradrag.

- kr

Boets brutto midler etter fradrag for begravelsesutgifter

kr

(Kun nødvendige begravelsesutgifter føres opp. Utgifter til gravstein og gravlegat skal ikke tas med.)

Erklæring og underskrift
Jeg erklærer at boets midler antas å være av liten verdi 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 dette skjemaet.
Underskrift (se om digital signatur på på www.domstol.no)

Fødselsnummer (11 siffer)

Boligadresse

Postnr.

Telefon

Poststed

Slektskaps/tilknytningsforhold til avdøde
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Opplysninger om arvinger
Fullt navn

Fødselsdato

Adresse

1

Slektskap med
avdøde

2
3
4
5
6
7
8

Orientering om fullmakt til privat oppgjør av dødsbo av liten verdi
Denne forenklede fremgangsmåten kan benyttes når verdien av dødsboets totale bruttoformue antas maksimalt
å være om lag tilsvarende størrelsen på grunnbeløpet i folketrygden med tillegg av nødvendige utgifter til
begravelse. Det er retten som bestemmer om boets verdi faller inn under bestemmelsen.
Fullmakten kan gis til arvinger etter avdøde, ektefelle, samboer, venn, den som har ordnet med begravelsen eller
en annen som har stått avdøde nær. Retten avgjør hvem som skal få midlene til disposisjon.
Den som får slik fullmakt 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. Begravelsesutgifter skal dekkes før annen gjeld.
Fullmakten begrenser ikke arvingenes rett til å kreve offentlig skifte av boet.
Retten skal gi melding til landbruksmyndighetene om landbrukseiendommer eid av avdøde. Opplysning om
mulig landbrukseiendom må derfor alltid fylles ut. Om avdøde ikke eide slik eiendom, krysses det av i rubrikken
hvor det står «nei».
Retten plikter ikke å varsle arvingene om at det er utstedt fullmakt for dødsbo av liten verdi.
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