
 Søknad om skilsmisse 
etter separasjon ved bevilling 
(etter ekteskapsloven § 21) 

• Ektefeller som har vært separert ved bevilling i ett år, kan søke Fylkesmannen om bevilling til skilsmisse ved 
å fylle ut dette skjema. 

 
• 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?  Dato for inngåelse 
            

Felles bopel - se veiledningen pkt. 2 
Partenes siste felles bostedsadresse 
      

Atskillelseserklæring 

I forbindelse med søknaden må atskillelseserklæring fylles ut (side 3). Atskillelseserklæring må ikke være eldre enn 4 
måneder. 

Separasjon - se veiledningen pkt. 2 
Separert ved dom/bevilling (embete) Dato 
            
Når flyttet dere fra hverandre? 
      
Har dere flyttet sammen igjen i separasjonstiden? Se veiledningen pkt. 3.  Nei Ja 

Hvis ja, hvilket tidsrom? 
      

Har noen av dere anlagt sak om skilsmisse for domstolen?  Nei Ja 

Hvis ja, når og ved hvilken domstol? 
      

Er søksmålet trukket tilbake?  Nei Ja 
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Felles barn under 16 år 
Navn Adresse Fødselsdato 
            

                  

                  

                  

                  

                  
 

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven § 21 
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) 

• Separasjonsbevilling (hvis bevillingen er gitt av et annet embete) eller separasjonsdom med påtegning fra 
domstolen om rettskraft og dato for forkynnelse for partene. 

• 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 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 SEPARASJON GITT VED DOM ELLER BEVILLING 

Etter ekteskapsloven § 21

1. Hvem kan søke om skilsmisse? 
En ektefelle som har vært separert i ett år kan søke 
fylkesmannen om bevilling til skilsmisse.  
Ettårsfristen regnes fra den dag det eventuelt ble gitt 
bevilling til separasjon. Ble separasjon gitt ved dom, 
regnes ettårsfristen fra den dag dommen ble avsagt. 
 
2. Hvem behandler søknaden? 
Søknad om skilsmisse 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. 
 
3. Atskillelse 
Det er et vilkår for skilsmisse at dere flyttet fra 
hverandre innen rimelig tid etter at dere ble kjent med 
separasjonsavgjørelsen. Det er videre et vilkår for 
skilsmisse at dere ikke har gjenopptatt ekteskapelig 
samliv. Samliv i en overgangsperiode inntil samlivet blir 
brutt, eller kortvarige forsøk på å gjenoppta samlivet, 
fører ikke til at separasjonen blir uten rettsvirkning. 

 
 

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 skilsmissen 
får virkning straks Fylkesmannen har fattet vedtak om 
skilsmisse, 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. 
 
Ordninger som er avtalt mellom ektefellene 
Ordninger som er avtalt eller fastsatt i forbindelse med 
separasjonen, gjelder også for tiden etter skilsmissen 
med mindre noe annet blir avtalt eller fastsatt. Det 
gjelder f.eks avtaler om: 
• foreldreansvar for felles barn 
• hvem barnet/barna skal bo sammen med 
• samvær 
• barnebidrag 
• bidrag til ektefelle 
• fordeling av formue 
• bruksrett til felles bolig 

 
Det er ikke noe til hinder at dere i forbindelse med 
skilsmissen avtaler å endre tidligere ordninger. Det 
gjelder også om spørsmålet er avgjort i dom eller av 
NAV lokalt eller Fylkesmannen. 
 

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 
NAV lokalt gir opplysninger om innkreving av 
underholdsbidrag (også om bidrag er avtalt), og om 
forskottering og indeksregulering av underholdsbidrag 
til barn. NAV lokalt gir også opplysninger om stønad 
til enslige forsørgere.  
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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