
 

 

 Ektepakt 
Ektepaktregisteret 
8910 Brønnøysund 

Innsender  

Etternavn, fornavn og mellomnavn / Firmanavn Kundenummer i Brønnøysundregistrene 

            

Adresse Telefon 

       

Postnummer Poststed 

            

  

Kvinnen  

Fødselsnummer (11 siffer) Etternavn Fornavn og mellomnavn 

             

Adresse 

 

Postnummer Poststed 

  

  

Mannen  

Fødselsnummer (11 siffer) Etternavn Fornavn og mellomnavn 

             

Adresse 

 

Postnummer Poststed 

  

  

I. Ekteskapelig status  

 Vi er ektefeller 

 Vi akter å inngå ekteskap 

  

II. Avtale om  

 Første gangs opprettelse av ektepakt 

 Ektepakt som opphever tidligere inngått(e) ektepakt(er) 

 Ektepakt som supplerer/endrer tidligere inngått(e) ektepakt(er) 

Ekteskapsloven kapittel 9 regulerer ektefellenes adgang til ved avtale å fravike lovens regler om formuesordningen. 
Ektepaktblanketten gir ikke en uttømmende oppregning av hvilke avtaler om formuesordningen som kan inngås mellom 
ektefeller, jf. ekteskapsloven kapittel 9 og §§ 37 og 50. Avkryssingsalternativene kan også suppleres med nærmere vilkår i 
henhold til ekteskapsloven §§ 42-44. I de tilfeller hvor det fremgår av ektepaktblanketten skal avkryssingsalternativene 
suppleres nærmere på side 3 i ektepakten. Avtaler og vilkår for øvrig reguleres i supplerende tekst på side 3. 
 
Ekteskapsloven kapittel 9, samt §§ 37 og 50 gir en uttømmende regulering av hvilke avtaler om formuesordningen som kan 
inngås, og hvilke vilkår som kan stilles. Ekteskapsloven kapittel 11 gir regler om de formkrav som må være oppfylt for at 
ektepakten skal være gyldig. 

Dato Underskrift kvinnen 

            

Dato Underskrift mannen 
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Etter inngåelse av denne ektepakt gjelder følgende avtale: 
(Valg av formuesording markeres med kryss) 

 

III. Gave  

 Ektepakten inneholder gave mellom ektefellene, jf. ekteskapsloven § 50 
(Hva som er gaven og hvem som er giver/mottaker må spesifiseres i supplerende tekst på side 3) 

 

IV. Særeie  

 Vi skal ha fullt særeie, jf. ekteskapsloven § 42, 1. ledd 
(Alle eiendeler er unntatt fra deling ved ekteskapets opphør) 

 Vi skal ha delvis særeie, jf. ekteskapsloven § 42, 2. ledd 
(Enkelte eiendeler er unntatt fra deling ved ekteskapets opphør. Må spesifiseres i supplerende tekst på side 3. Det må angis hvem sitt 
særeie eiendelene tilhører) 

 

V. Særeie i live, felleseie ved død  

 Særeie blir felleseie ved død, jf. ekteskapsloven § 42, 3. ledd 
(Avtale om unntak fra deling opphører uavhengig av hvem som dør først) 

 Særeie blir felleseie om mannen dør først, jf. ekteskapsloven § 42, 3. ledd 

 Særeie blir felleseie om kvinnen dør først, jf. ekteskapsloven § 42, 3. ledd 

 

VI. Uskifte med særeie  

 Vi skal begge ha rett til å sitte i uskiftet bo med den annens særeie, jf. ekteskapsloven § 43, 1. ledd 

(Gjenlevende ektefelle har fri rådighet over boformuen i levende live med de begrensninger arveloven setter) 

 Mannen skal ha rett til å sitte i uskiftet bo med kvinnens særeie, jf. ekteskapsloven § 43, 4. ledd 

 Kvinnen skal ha rett til å sitte i uskiftet bo med mannens særeie, jf. ekteskapsloven § 43, 4. ledd 

 

VII. Felleseie  

 Vi skal gjenopprette felleseie for hele særeiet, jf. ekteskapsloven § 46, 1. ledd 

 Vi skal gjenopprette felleseie for deler av særeiet, jf. ekteskapsloven § 46, 1. ledd 
(Må spesifiseres i supplerende tekst på side 3) 

 

VIII. Felleseie – Unntak fra skjevdeling  

 Formuen skal ikke skjevdeles, jf. ekteskapsloven § 44, 1. ledd 

 Mannens formue skal ikke skjevdeles, jf. ekteskapsloven § 44, 2. ledd 

 Kvinnens formue skal ikke skjevdeles, jf. ekteskapsloven § 44, 2. ledd 

 

IX. Felleseie – Skjevdeling i live, likedeling ved død 

 Skjevdelingsformuen blir likedelt ved død, jf. ekteskapsloven § 44, 3. ledd 

 Skjevdelingsformuen blir likedelt om mannen dør først, jf. ekteskapsloven § 44, 3. ledd 

 Skjevdelingsformuen blir likedelt om kvinnen dør først, jf. ekteskapsloven § 44, 3. ledd 

 

Dato Underskrift kvinnen 

            

Dato Underskrift mannen 
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Supplerende tekst 
Her kan det som reguleres i ektepakten spesifiseres og utdypes. For øvrig kan det inntas bestemmelser som etter loven kan 
avtales i ektepakts form, og som er gjenstand for tinglysing etter tinglysingsloven § 34. Omhandler ektepakten fast eiendom 
må partene oppgi gårdsnummer, bruksnummer, eventuelt festenummer og/eller seksjonsnummer, samt hvilken kommune 
eiendommen ligger i. For borettslagsandeler må andelsnummer og borettslagets organisasjonsnummer oppgis. En ektepakt 
som overdrar fast eiendom fra den ene ektefellen til den andre, må dessuten tinglyses på eiendommens blad i Grunnboken for 
å få rettsvern mot ektefellenes kreditorer, jf. ekteskapsloven § 55, 2. ledd. Partene må selv besørge en eventuell tinglysing i 
Grunnboken.   

      

Dato Underskrift kvinnen 

            

Dato Underskrift mannen 
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For øvrig avtaler vi følgende som ikke er gjenstand for tinglysing i Ektepaktregisteret: 

      

 

Underskrifter 

Ektepakten må underskrives i henhold til formkravene i ekteskapsloven § 54. 

Kvinnen 

Sted, dato og underskrift 

      

Mannen 

Sted, dato og underskrift 

      

Vi bevitner at partene har opprettet og underskrevet denne ektepakt i vårt nærvær/vedkjent seg sine tidligere 
underskrifter i vårt nærvær. Vi er begge myndige ved full sans og samling. 

Vitne 

Sted, dato og underskrift 

      

Vitne 

Sted, dato og underskrift 

      

 

Plass for tinglysingsattest: 

      

Ektepaktregisteret har utarbeidet en brosjyre som er veiledende ved opprettelse av ektepakt. 
Brosjyren og ektepaktblankett kan bestilles fra: 
 
Brønnøysundregistrene 
Ektepaktregisteret 
8910 Brønnøysund 
 
Telefon 75 00 75 00 

www.brreg.no 
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