
 Søknad om skilsmisse  
etter to års samlivsbrudd 
(etter ekteskapsloven § 22) 

• Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. 
Fylkesmannen har kun myndighet til å behandle søknad om direkte skilsmisse når dere er enige om at 
samlivet har vært brutt i minst to år. 

 
• Les veiledningen bakerst nøye. 

Til Fylkesmannen i  
Se veiledningen pkt.2  

      
 
Den eldste ektefellen 
Fødselsnummer (11 siffer) Etternavn, for- og mellomnavn 
           
Bostedsadresse Postnummer Poststed 
      
Bostedskommune Statsborgerskap Telefon E-postadresse 
                 
 
Den yngste ektefellen 
Fødselsnummer (11 siffer) Etternavn, for- og mellomnavn 
           
Bostedsadresse Postnummer Poststed 
      
Bostedskommune Statsborgerskap Telefon E-postadresse 
                 
 
Vigsel 
Hvor ble ekteskapet inngått? Vigselsattest vedlegges dersom ekteskapet er inngått i utlandet. Dato for inngåelse 
            
 
Felles bopel - se veiledningen pkt. 2 
Partenes siste felles bostedsadresse 
      
 
Samlivsbrudd/faktisk separasjon - se veiledningen pkt. 1
Samlivet ble hevet (dato) Har samlivet vært gjenopptatt? Hvis ja, i hvilket tidsrom? 
       Nei Ja 
 
Atskillelseserklæring 

I forbindelse med søknaden må atskillelseserklæring fylles ut (side 3). Atskillelseserklæring må ikke være eldre enn 4 
måneder. 
 
Separasjonsbevilling - se veiledningen pkt. 2 og 3

Har det tidligere vært utstedet separasjonsbevilling eller gitt dom for separasjon mellom dere?  Nei Ja 

Hvis ja, når og ved hvilken domstol eller Fylkesmann? 
      
Har noen av dere anlagt sak ved domstol med krav om separasjon eller skilsmisse uten at  
søksmålet senere er trukket tilbake?  Nei Ja 

Hvis ja, når og ved hvilken domstol? 
      
 

Q-172 B Barne- og likestillingsdepartementet (Godkj. 06.09) Elektronisk utgave Side1/5



Felles barn under 16 år - se veiledningen pkt. 3
Navn Adresse Fødselsdato 
            

                  

                  

                  

                  

                  
Husk å sende med meklingsattest dersom dere har felles barn som ikke er fylt 16 år. Attesten er gyldig i seks 
måneder. 

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven § 22 
Den eldste ektefellen Den yngste ektefellen
Sted Dato Sted Dato 
                  
Den eldste ektefellens underskrift Den yngste ektefellens underskrift 

  

Hvordan vil du ha vedtaket tilsendt? Se veiledning pkt. 4 Hvordan vil du ha vedtaket tilsendt? Se veiledning pkt. 4 

 Som ordinær post Som ordinær post 

 Forkynning med mottakskvittering, ev. rekommandert Forkynning med mottakskvittering, ev. rekommandert 
Klage - se veiledning pkt. 5 Klage - se veiledning pkt. 5
Jeg frafaller retten til å klage over at 
skilsmissebevilling blir gitt  Ja  Nei 

Jeg frafaller retten til å klage over at 
skilsmissebevilling blir gitt  Ja  Nei 

 

Bekreftelse av underskrift 
Bekreftelse, den eldste ektefellens underskrift Bekreftelse, den yngste ektefellens underskrift

Under skal to myndige personer, eventuelt en advokat eller en 
offentlig tjenestemann bekrefte den eldste ektefellens 
underskrift ETTER at den eldste ektefellen har underskrevet. 

Under skal to myndige personer, eventuelt en advokat eller en 
offentlig tjenestemann bekrefte den yngste ektefellens 
underskrift ETTER at den yngste ektefellen har underskrevet. 

Vitne 1 Vitne 1 
Sted Dato Sted Dato 
                  
Underskrift Underskrift 

  

Fødselsnummer (11 siffer) Fødselsnummer (11 siffer) 
            
Adresse Adresse 
            
Vitne 2 Vitne 2 
Sted Dato Sted Dato 
                  
Underskrift Underskrift 

  

Fødselsnummer (11 siffer) Fødselsnummer (11 siffer) 
            
Adresse Adresse 
            
 
Vedlegg (må foreligge i original eller bekreftet kopi) 
• Vigselsattest (kun dersom ekteskapet er inngått i utlandet) 
• Meklingsattest - For parter med felles barn som ikke er fylt 16 år. Attesten er gyldig i 6 måneder. 
• Atskillelseserklæring (side 3) 
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Erklæring om atskillelse 
Avgitt som bevis i skilsmissesak mellom 

Ektefellenes navn 
Den eldste ektefellen Den yngste ektefellen
      

som behandles av Fylkesmannen i 

      

Vi, de undertegnede vitnene, bekrefter herved at ektefellene 
 har levd atskilt i minst to år fra de flyttet fra hverandre. 

 DATO da partene flyttet fra hverandre  
        

Vi bekrefter at partene ikke senere har flyttet sammen. Vi er kjent med at ekteskapsloven § 20 andre ledd sier: 
«En separasjon blir uten rettsvirkning dersom ektefellene fortsetter eller gjenopptar samlivet. Samliv i en 
overgangstid inntil samlivet blir brutt, eller kortvarige forsøk på å gjenoppta samlivet, har likevel ikke denne 
virkningen.»  

Før vi underskrev denne erklæringen har vi lest «Veiledning til ektefeller som søker skilsmisse», eller på annen 
måte satt oss inn i vilkårene for at skilsmisse kan gis. 

Vi er kjent med at falsk forklaring kan medføre straff av fengsel opptil 2 år. 

Bekreftelse fra to myndige personer som kjenner en eller begge parter 
Vitne 1 Vitne 2 
Navn Navn 
            
Adresse Adresse 
            
Fødselsnummer (11 siffer) Fødselsnummer (11 siffer) 
            
Hvilken ektefelle kjenner du? Hvilken ektefelle kjenner du?

 Den eldste  Den yngste  Begge Den eldste Den yngste  Begge 
Sted Dato Sted Dato 
                  
Underskrift Underskrift 

  

Atskillelseserklæringen må ikke være eldre enn FIRE måneder når Fylkesmannen mottar søknaden. 

Dersom Fylkesmannen finner det nødvendig for å opplyse saken, kan vitnene innkalles til personlig 
møte. I de tilfellene hvor det er mest hensiktsmessig kan dette møtet finne sted ved en annen offentlig 
instans der vedkommende bor, jf. forskrift av 18. november 1992 nr. 981 om saksbehandlingen for  
Fylkesmannen ved separasjon om skilsmisse m.v. 
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VEILEDNING TIL EKTEFELLER SOM SØKER SKILSMISSE 
ETTER TO ÅRS SAMLIVSBRUDD UTEN DOM ELLER BEVILLING 

Etter ekteskapsloven § 22 

1. Hvem kan søke om skilsmisse? 
Hver av ektefellene kan kreve skilsmisse dersom 
samlivet har vært brutt i minst to år, og ektefellene er 
enige om at samlivet har vært brutt i minst 2 år. 
 
Dersom den ene av dere på grunn av arbeid eller 
annet forhold har tatt opphold utenfor felles hjem, 
regnes to-årsfristen først fra det tidspunkt det oppsto 
brudd mellom ektefellene. Vanligvis vil samlivsbruddet 
regnes fra det tidspunktet den ene ektefelle gir melding 
til folkeregistermyndigheten om flytting til ny adresse. 
 
2. Hvem behandler søknaden? 
Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd 
behandles av Fylkesmannen i det fylket der dere sist 
bodde sammen. Hvis dere begge har flyttet fra dette 
fylket, behandles saken i det fylket en av dere bor. 
 
Dersom ektefellene ikke er enige om at vilkårene er 
oppfylt, må saken behandles av domstolene.  
 
3. Obligatorisk mekling 
Dersom dere har felles barn under 16 år, skal det 
foretas mekling mellom dere før dere kan få skilsmisse. 
Formålet med meklingen er at dere skal komme fram til 
en avtale om foreldreansvar, hvor barnet/barna skal bo 
fast og samvær. Meklingen er obligatorisk også i de 
tilfellene der partene er enige om en ordning for 
barnet/barna.  
 

 
Følgende instanser kan foreta mekling:  
• familievern- og familievernrådgivningskontor 
• enkelte prester 
• ansatte i helse- og sosialsektoren 
• pedagogisk- psykologisk tjenestekontor 
• advokater 
 
Bufetat eller familievernet kan orientere nærmere om 
dette.  
 
4. Forkynning 
Vedtaket om skilsmisse kan sendes som ordinær post 
eller forkynnes. Forkynning av vedtaket vil si at det 
enten sendes i vanlig brev med mottakskvittering som 
skal returneres til Fylkesmannen, eller som 
rekommandert post. Eventuelt kan forkynningen skje 
ved hjelp av stevnevitne, jf. domstolloven § 165. 
 
5. Klage 
Fylkesmannens vedtak om å gi bevilling til skilsmisse 
kan innen 3 - tre - uker påklages til Barne,- ungdoms- 
og familiedirektoratet (Bufdir). 
 
Du/dere kan frafalle adgangen til å påklage vedtaket. 
Frafall av retten til å klage innebærer at separasjonen 
får virkning straks Fylkesmannen har fattet vedtak om 
separasjon, og bevilling kan utstedes umiddelbart. 
 
Dersom en av dere ønsker å reise søksmål om 
gyldigheten av Bufdirs vedtak må søksmål reises 
innen en måned etter at vedtaket ble forkynt. 
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Aktuelle spørsmål i forbindelse med skilsmisse 

Etternavn 
Etter skilsmissen beholder dere det etternavnet dere 
hadde i ekteskapet. Dersom dere ønsker å endre navn, 
må skjema «Melding om endring av navn» sendes til 
folkeregistermyndigheten. For mer informasjon se 
rundskriv G-20/2002 om lov om personnavn 7. juni 
2002 nr. 19 (navneloven) eller kontakt 
folkeregistermyndigheten, www.skatteetaten.no. 
 
Hva skjer med barna? 
Dersom dere har barn må dere ta stilling til om dere 
fortsatt skal ha felles foreldreansvar, hvem skal barna 
bo sammen med og hvordan skal dere organisere 
samværet. Det er viktig å ha fokus på hva som er best 
for deres barn. Fra barnet er 7 år har det en rett men 
ikke en plikt til å uttale seg om disse spørsmål. Dette er 
tema under den obligatoriske meklingen. Den beste 
løsningen er oftest en avtale mellom dere. Avtalen bør 
settes opp skriftlig slik at det ikke senere blir uenighet 
om hva som ble avtalt. Det følger av barneloven at 
foreldre som er enige kan avtale at barnet/barna skal 
bo fast sammen med dere begge; altså en ordning 
med delt bosted. 
 
Dersom dere blir enige om en avtale, kan dere 
sammen be Fylkesmannen om å stadfeste avtalen slik 
at den kan tvangsgjennomføres, jf. barneloven §§ 55 jf. 
65. Dersom dere ikke blir enige om en avtale, kan dere 
bringe sak inn for retten. 

Hva gjør vi med underholdsbidrag til barn og ev. 
ektefelle?  
En avtale mellom dere er som oftest den beste 
løsningen. Dersom dere ikke blir enige om bidraget, 
er det NAV lokalt som fastsetter det. Mer informasjon 
om bidrag finner dere på www.nav.no  
 
NAV lokalt gir opplysninger om innkreving av bidrag 
(også om bidrag som er avtalt), om forskottering av 
underholdsbidrag til barn og indeksregulering. 
NAV lokalt gir også opplysninger om stønad til enslige 
forsørgere. 
 
Hvordan skal vi fordele midler vi har anskaffet i 
fellesskap? 
Vanlige spørsmål er hvem som skal fortsette å bo i 
fellesboligen, og hvordan møbler, bil og andre 
gjenstander skal fordeles. Også her vil det oftest 
være best at dere kommer frem til en skriftlig avtale. 
Om dere ikke blir enige må disse spørsmålene 
eventuelt løses av domstolen (skifteretten) på det 
sted dere er bosatt. 
 
Når kan jeg inngå nytt ekteskap? 
Dere kan ikke inngå nytt ekteskap før dere har fått 
skilsmissebevilling. Hovedregelen er at før noen av 
dere kan inngå nytt ekteskap, må skifte av tidligere 
fellesbo være påbegynt eller gjennomført, se 
ekteskapsloven § 8. 
 
Hvem kan gi mer informasjon? 
Fylkesmannen gir nærmere orientering om de 
rettsregler som gjelder i forbindelse med separasjon 
og skilsmisse samt om muligheten til å søke fri 
rettshjelp i familiesaker. 

Aktuelle lover 
 
Lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap. 
Lov av 21. februar 1930 om skifte. 
Lov av 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av 
underholdsbidrag mv. 
Lov av 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott. 
Lov av 28. februar 1997 nr. 19 kap 15 om stønad til 
enslig mor eller far. 
Lov av 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn. 
Lov av 8.april 1981 nr. 7 om barn og foreldre. 
 

Aktuelle brosjyrer
 
«Separasjon og skilsmisse» 
«Foreldreansvar og samværsrett»  
«Det økonomiske forholdet mellom ektefeller»  
«Mekling for foreldre» 
«Barns rett til å bli hørt ved samlivsbrudd»  
«Hva med min mening da?» 
 
Brosjyrene får dere hos Fylkesmannen eller på 
nettsidene www.regjeringen.no 

Ordliste
 
Bevilling – tillatelse, løyve 
Offentlig tjenestemann – arbeidstaker som er ansatt i statens eller kommunens tjeneste 
Skifte (av tidligere fellesbo) – oppgjør, deling 
Stevnevitne – tjenestemann som forestår forkynning av rettslige dokumenter, for eksempel en lensmann 
Myndig person – person over 18 år 
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