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1 Innledning 
1.1 Tema for oppgaven 
Tema for denne oppgaven er en rettsdogmatisk fremstilling av skjevdelingsregelen i ek-
teskapsloven av 4. Juli 1991 nr. 47 (heretter: el.) § 59 første ledd1. Selv om likedeling av fel-
leseie er lovens utgangspunkt, er skjevdeling i dag lovens normalordning ved deling av ek-
teskaplig formue ved separasjon, skilsmisse mv. Den er følgelig plassert i lovens kapittel 12. 
Skjevdeling vil si retten til å holde midler av felleseie som i utgangspunktet skal likedeles 
utenfor delingsoppgjøret. Det er verdien som kan holdes utenfor dersom visse vilkår er opp-
fylt. Skjevdeling gir derfor ikke naturlig rett til naturalutlegg av en bestemt eiendel slik som 
en ektepakt om særeie og andre rettsgrunnlag vil kunne gjøre.  
Oppgaven her vil gå ut på å fremstille vilkårene for å kunne skjevdele midler de lege lata, i 
tillegg til å ta for seg hvordan verdiberegningen skal utføres i ulike situasjoner.  
  
 
1.2 Den videre fremstillingen og metode 
I det følgende vil det først gis en fremstilling av hva felleseiebegrepet i ekteskapsloven inne-
bærer i punkt 2. Dette anses nødvendig for å sette skjevdelingsregelen inn i en større sam-
menheng. Felleseie vil som utgangspunkt være gjenstand for likedeling ved skilsmisse etter 
lovens hovedregel i el. § 58 første ledd. Skjevdelingsretten er et av flere unntak fra hovedreg-
len om likedeling, dog avgrenses det mot en uførlig fremstilling av de andre unntakene. For å 
gi et optimalt overblikk vil det videre fremlegges en sammenligning av skjevdelingsrettens 
rekkevidde og særeie som en alternativ ordning.  
 
Videre vil selve vilkårene for skjevdeling fremstilles de lege lata i punkt 3.  
For å kunne skjevdele midler ved et samlivsbrudd må en ektefelle ha verdier ved skilsmissen 
som klart kan føres tilbake til midler som er ervervet før ekteskapsinngåelsen eller senere ved 
arv eller gave fra andre enn ektefellen 
Det foreligger således to vilkår i el. § 59 første ledd og disse vil gjennomgås systematisk. Vil-
kårene vil enkeltvis få en teoretisk fremstilling i lys av de relevante rettskildefaktorene. Det 
vil også gjøres rede for hvilke hensyn som ligger til grunn og som vektlegges i praksis.  
Ettersom det første vilkåret for å kunne skjevdele etter el. § 59 første ledd er at det må være 
”midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved gave 
eller arv fra andre enn ektefellen”2 vil det fremstilles hva dette innebærer. Både hvordan mid-
lene er ervervet og at det er nettoverdiene ved ervervstidspunktet som skal legges til grunn.  
 

                                                
1 Lov 4 juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapsloven) 
2 ibid. § 59 første ledd 
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Det andre vilkåret som vil bli fremstilt er tilbakeføringskravet. For at det skal foreligge en rett 
til å skjevdele midler følger det av lovteksten at aktuelle verdier ”klart kan føres tilbake til” en 
skjevdelingspost.  
For det første foreligger her et vilkår om at midlene må påvises å ha en tilknytning til de opp-
rinnelige skjevdelingspostene. De må ha tilkommet den enes rådighetsdel på den måten som 
nevnt i vilkåret ovenfor. Det vil benyttes eksempler for å illustrere vilkårets rekkevidde og 
ulike tilfeller av ”midler” som kan være grunnlag for tvil. Eksempelvis der midlene er ombyt-
tet, blandet eller forbrukt. 
Etter lovteksten må forbindelseslinjen ”klart” kunne påvises. Det vil videre fremstilles hvilken 
grad av sannsynlighetsovervekt som stilles de lege lata i lys av lovteksten, forarbeider og 
rettspraksis i tillegg til å ta for seg hvor bevisbyrden ligger etter gjeldende rett.  
 
For å gi et fullstendig overblikk over skjevdelingsretten etter el. § 59 vil det avslutningsvis i 
pkt. 3 fremstilles de skjønnsmessige unntak som følger av el. § 59 andre og tredje ledd.  
Etter el. § 59 annet ledd  kan skjevdelingsretten falle helt eller delvis bort dersom dette skulle 
føre til et ”åpenbart urimelig resultat”1. Bestemmelsen er således ment som en sikkerhetsven-
til for de konkrete urimelige utfall som kan følge etter el. § 59 første ledd.  
Videre er det en snever bestemmelse i el. § 59 tredje ledd som åpner for en utvidet adgang til 
skjevdeling dersom ”sterke grunner” taler for det.  
 
Det neste og andre hovedtema for oppgaven blir en fremleggelse av hvordan beregningen av 
skjevdelingsmidlenes verdi skal gjøres i pkt. 4.  
Det vil også her fremgå en teoretisk fremstilling der både eksempler og noe rettspraksis be-
nyttes til illustrasjon. Som regel vil en skjevdelingspost sjeldent være ved en konstant verdi 
frem til samlivsbruddet. Der midlene har vært gjenstand for verdiendringer må det avgjøres 
hvordan kravet skal beregnes.  
Det vil videre ved delingsoppgjøret foreligge egne regler om gjeldsfradrag der en ektefelle 
holder midler utenfor likedelingen, som er delvis beheftet med gjeld jf. el. § 58 tredje ledd.   
Disse beregningsproblemene vil gis en teoretisk fremstilling først og deretter vil et fiktivt sce-
nario benyttes til å illustrere hvordan verdifordelingen vil foregå etter de gjeldende regler.  
 
Noen avsluttende ord følger i pkt. 5.  
 
 
 
 

                                                
1 Lov 4 juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 59 andre ledd 
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2 Utgangspunktet i ekteskapsloven 
2.1 Felleseiebegrepet i ekteskapsloven 
Den normale formuesordningen som hersker i norske ekteskap er såkalt felleseie. Dette er et 
begrep som betegner formuenes stilling ved endt ekteskap. Under ekteskapet spiller det så 
godt som ingen rolle for eierforholdet hvorvidt det foreligger felleseie eller særeie. Hver per-
son eier sitt enten som eneeier eller sameier. Felleseie gir kun anvisning på hva som er gjen-
stand for deling ved et skifte – dog unntakene er mange.  
 
Felleseiebegrepet kan være gjenstand for tvil og misforståelser. Begrepet tyder på at alt av 
verdier et ektepar har, skal deles likt etter hovedregelen i el. § 58 første ledd når de har hatt 
felleseie.  
Et tenkt eksempel kan være: A og B gifter seg i år 2000, det opprettes ingen ektepakt. A 
bringer inn i ekteskapet en hytte uten gjeld verdt 1 million kroner. Etter 7 års ekteskap har 
paret kjøpt og nedbetalt en leilighet som de bor i, verdt 2 millioner. I tillegg har B en bil verdt 
100.000kr stående i garasjen. Etter at begjæring om skilsmisse kom inn til fylkesmannen og 
partene hadde flyttet fra hverandre vant A 1 million kr i lotto. Totalt en formue på 4,1 millio-
ner som B regner med å få halvparten av ettersom de har hatt felleseie. B går til en advokat 
om hjelp til å fremsette kravet og får hakeslep da advokaten forteller at vedkommende ikke 
har krav på mer enn 1 050 000kr. Lottogevinsten skal holdes utenfor delingen ettersom skjæ-
ringstidspunktet var før gevinsten kom til A jf. el. § 60 a)1. A har i tillegg fremsatt krav om å 
skjevdele verdien av hytten etter el. § 59 første ledd. Gjenstand for likedeling er således bilen 
og leiligheten som er verdier skapt under ekteskapet. A kommer således godt økonomisk ut av 
skilsmissen med en verdi på 3 050 000kr.  
 
Som nevnt ovenfor er felleseiebegrepet kun aktuelt for å avgjøre ulike rettsvirkninger ved et 
skifte mellom ektefeller. Under ekteskapet gjelder de alminnelige formuerettslige regler og 
hver ektefelle råder over sitt, med visse begrensninger for bolig og innbo jf. el. Kapittel 6. 
Felleseiebegrepet er blitt kritisert i juridisk teori.2 Det ble ytterligere under lovforarbeidet fo-
reslått å avskaffe begrepet:3 

” Utvalget har vurdert om det er grunn til fortsatt å bruke begrepene felleseie og særeie. Utvalget finner det 

klart at begrepet felleseie (og formuesfellesskap) ikke bør brukes i en ny lov, men er kommet til at det er praktisk 

og hensiktsmessig i en viss utstrekning å bruke betegnelsen særeie for de midler som etter avtale mellom ektefel-

lene eller bestemmelse av tredjemann ikke skal være gjenstand for deling ved ekteskapets opphør. 

Utvalget legger særlig vekt på følgende betraktninger: 

                                                
1 Lov 4 juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 60 
2 Lødrup / Sverdrup, Familieretten 6. Utgave 2009 s. 110 
3 NOU 1987:30 Innstilling til ny ekteskapslov del II s. 54 



4 
 

(1) Begrepet felleseie er misvisende. Det er hverken i gjeldende rett eller etter utvalgets forslag slik at mid-

ler som er felleseie, eies i fellesskap av ektefellene. Når hver av ektefellene - med visse unntak som i det vesent-

lige er felles for felleseie og særeie - har full rettslig adgang til å råde over sitt, er det ikke dekkende å si at eien-

delene er felleseie mellom dem. Det kan lett lede til den misforståelse at ektefellene eier tingene i fellesskap og 

bare kan råde over dem sammen. En slik tilsløring av sentrale rettsregler i forholdet mellom ektefeller er uheldig, 

og har i praksis vist seg å føre til misforståelser”. 
 
Departementet fant det derimot kunstig og unnta felleseiebegrepet når man opprettholdt mot-
stykket særeie i loven. Begrepet har også i mange tiår vært benyttet og ble også av praktiske 
årsaker videreført.  
Et hensyn for å beholde felleseiebegrepet er som nevnt det rettspraktiske. Det er fint å ha et 
ord som karakteriserer de formuesgjenstandene som i utgangspunktet går under likedelingsre-
gelen.  
 
 
Selv om ekteparet har felleseie kan det foreligge verdier som unntas fra likedelingen dersom 
det foreligger særskilt rettsgrunnlag for det (se pkt. 2.2). 
Ektefeller har som andre i utgangspunktet en alminnelig avtalerettslig frihet. Dog er det i ek-
teskapsloven kapittel 9 satt inn visse begrensninger for forhåndsavtaler om formuesforholdet 
mellom ektefellene, både i innhold og form.  
Avtale om særeie1 er et eksempel på en slik avtale. Ektefellene kan avtale at alt de hver seg 
eier skal være særeie, eller deler av formue. En arvelater eller gavegiver kan også fastsette 
dette som vilkår for ytelsen jf. el. § 48, men etter innføring av skjevdelingsregelen kan dette 
synes noe overflødig.  
En avtale om særeie må inngås i ektepakts form jf. el. § 54 jf. § 42. Der det foreligger avtale 
om særeie vil både verdi og gjenstand kunne holdes utenfor delingen. Det foreligger egne 
regler for fradrag av gjeld knyttet til særeiemidler jf. el. § 58 tredje ledd dersom ektefellene 
også har felleseie. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Lov 4 juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 42 
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2.2 Likedeling og unntakene 
2.2.1 Likedeling 
Hovedregelen i ekteskapsloven er at ”ektefellenes samlede formuer skal deles likt” jf. el. § 58 
første ledd. Det er felleseieverdiene jf. pkt. 2.1 ovenfor som er gjenstand for likedelingen.  
Selv om formuene hører inn under likedelingsregelen gjelder dette som utgangspunkt ikke 
selve retten til gjenstanden. Det må her skilles mellom retten til naturalutlegg etter ekteskaps-
lovens kapittel 13 og selve verdiene. Utgangspunktet er at hver av ektefellene beholder de 
eiendeler dem fult ut eller for det vesentlige eier jf. el. § 66. Dog kan det tenkes at det forelig-
ger ”særlige grunner” som gjør at unntaket i el. § 67 kommer til anvendelse. 
 
De ledende hensyn for likedelingsregelen er at det i de fleste ekteskap ikke foreligger store 
verdier ved ekteskapsinngåelsen. I majoriteten av tilfeller vil formuen som skal deles ved et 
skifte være skapt under fellesskap. Likedeling fremstår derfor som en rimelig og rettsteknisk 
enkel løsning. Ytterligere vil det i de ekteskap der arbeidsfordelingen er forskjellig være uri-
melig ovenfor for eksempel den hjemmeværende part at partenes ekteskapsordning skal stille 
denne dårligere. Et annet eksempel kan være der den ene partens inntekter går til det felles 
forbruk, mens den andres går til sparing.   
I praksis fungerer likedelingsregelen i el. § 58 første ledd som et ”restbegrep”. Som det følger 
i pkt. 2.2.2 er det en rekke unntak fra hovedregelen. Det som er gjenstand for likedelingen er 
det som ”står igjen” etter at partene har tatt ut de verdier det foreligger rettsgrunnlag for å utta 
før likedelingen.   
 
 
 
2.2.2 Unntak fra likedelingen 
2.2.2.1 Unntak 1 
Det første unntaket som begrenser likedelingen av ektefellenes samlede formue følger i sam-
me setning jf. el. § 58 første ledd: ”etter det er gjort fradrag for gjeld”.  
Det er med andre ord den netto formue som er gjenstand for delingen. Dette følger klart av 
lovteksten og forarbeidene i Ot. Prp. Nr. 28 (1990 -1991). (se pkt. 4.2).  
 
 
2.2.2.2 Unntak 2 
Videre kan enkelte gjenstander tas ut forlodds der vilkårene er oppfylt for det jf. el. § 61 bok-
stav a). Det er i bestemmelsen tatt inn en reservasjon mot de tilfeller der det vil være ”åpen-
bart urimelig å holde eiendelene utenfor delingen”. Meningen med bestemmelsen er at de 
eiendeler som er av en slik natur at de utelukkende tjener til den ene ektefelles personlige 
bruk skal kunne tas ut før boet beregnes.  
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Etter bestemmelsens bokstav b)-e) gjelder denne retten til å holde eiendeler utenfor delingen 
også rettigheter i trygdeordninger, andre rettigheter av personlig karakter som ikke kan over-
dras (f. eks. opphavsrettigheter), ulike former for erstatning eller eiendeler til særskilt bruk for 
barna. Alle de ovennevnte kan begrense formuen som skal være gjenstand for likedelingen. 
 
 
2.2.2.3 Unntak 3 
Det siste unntaket fra hovedregelen om at felleseie skal deles likt, er når vilkårene for å holde 
visse verdier utenfor etter skjevdelingsregelen i el. § 59 første ledd er til stede.  
Etter el. § 59 første ledd gis en ektefelle rett til å holde utenfor delingen formue som 
vedkommende hadde fra før ekteskapsinngåelsen, eller senere har ervervet ved arv eller gave 
fra andre enn ektefellen dersom verdiene er i behold på skiftetidspunktet.  
Skjevdeling er et unntak fra lovens hovedregel om likedeling, men den fungerer i dag som 
lovens normalordning.  I samfunnet vårt har det vært en stigende grad av skilsmisser og sepa-
rasjoner siden 1970-tallet1. Især i de korte ekteskap gjør det seg gjeldende at de midler som er 
innbrakt utenom ekteskapsinnsatsen bør kunne skjevdeles . Man skal ikke kunne ”gifte seg til 
penger”.  
 
En regel om skjevdeling har vi hatt helt siden 1918 loven2. Dette var derimot en mye snevrere 
adgang og forekom sjeldent.3 Lovens § 37 bestemte at det ved omstøtelse av ekteskap kunne 
tas ut verdier forlodds tilsvarende de midler skjevdelingsregelen gjelder i dag.  
Loven hadde ytterligere en bestemmelse i § 54 fjerde ledd som åpnet for å skjevdele midler 
”hvis hertil finner grunn”. Skjevdeling var således et snevert unntak fra hovedregelen om li-
kedeling.  
Før skjevdeling ble lovens normalordning ved innføringen av § 59 i 1991 ble således de lov-
kyndige favorisert der en gave eller arv ble gjort til særeie. De som hadde kunnskap om og 
fikk gjort formue til særeie kunne holde verdiene utenfor delingen ved en eventuell skilsmis-
se. Slik som regelen fungerer i dag kan det være overflødig og spesifisere særeie ved slike 
midler ettersom det allerede følger av skjevdelingsregelen at disse midler kan holdes utenfor 
delingen. Regelen gir derfor et godt vern for det som må antas å være gavegiver/arvelaters 
ønsker. Dette ble også under lovforarbeidet4 drøftet og tatt med som en begrunnelse for å ut-
vide den tidligere adgangen til skjevdeling. 
 
 
                                                
1 Se Ekteskap og skilsmisser, 2015 Statistisk sentralbyrå 
2 Lov om indgaaelse og opløsning av egteskap 31.mai 1918 nr 2 (opphevet) 
3 Lødrup / Sverdrup, Familieretten 6. Utgave 2009 s. 256 
4 NOU 1987:30 s.81 jf. Lødrup / Sverdrup, Familieretten 6. Utgave 2009 s. 257 
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2.2.2.3.1 Skjevdeling kontra særeie 
Skjevdelingsregelen er en ren verdiregel. Det er nettoverdien av det som klart kan føres tilba-
ke til skjevdelingspostene (pkt. 3.1) som kan holdes utenfor delingen. 
Dette betyr at det ikke er automatisk at selve gjenstandene derfor blir utlagt til den som får 
utlagt verdiene. Dette er en vesentlig forskjell fra særeie jf. pkt. 2.1. Ved avtalt særeie vil både 
verdi og gjenstand være bestemt holdt utenfor delingen. For skjevdelingsmidler må vedkom-
mende i tillegg oppfylle vilkårene i ekteskapsloven § 66 og 67. I praksis vil disse vilkårene 
normalt være oppfylt ettersom det forutsetningsmessig ligger til grunn at det kun kan skjevde-
les midler i egen rådighetsdel. Eventuelt kan et skjevdelingskrav gjøre det mulig for den som 
får det, til å kjøpe ut de enkelte eiendeler.  
 
Ytterligere vil retten til å sitte i uskifte være forskjellig. Skjevdelingsmidlene er midler som er 
unntatt fra likedelingen i felleseie. En gjenlevende ektefelle vil således ha en lovbestemt rett 
til å sitte i uskifte også med skjevdelingsverdiene jf. arveloven § 9. For særeie derimot må det 
avtales en rett til uskifte via ektepakt jf. arveloven § 9 annet ledd jf. el. § 43 og/eller med sam-
tykke fra særkullsbarna til avdøde jf. arveloven § 10.  
Når den gjenlevende har valgt å sitte i uskifte forsvinner retten til å skjevdele midler etter el. § 
59 ved et senere skifte jf. el. § 77. Videre får den som sitter i uskifte en eiers rådighet1.  
For førsteavdødes arvinger betyr dette at gjenlevende kan bruke opp formue som i utgangs-
punktet kunne vært skjevdelt såfremt det ikke strider mot de begrensninger som er i arvelo-
vens §§ 19, 24 eller 27. For en som vil sikre at skjevdelingsmidlene ikke blir forbrukt eller 
likedelt ved et senere skifte vil altså særeieordningen gi et bedre vern for arvingene. 
Tone Sverdrup nevner i ”Likheter og forskjeller mellom særeie og skjevdeling”2 hvor stort 
utslag kjennskap til reglene kan ha ved uskifte og oppgjør der det er særkullsbarn involvert. 
Det er for eksempel lite gunstig for førsteavdødes arvinger at det foreligger midler i boet som 
kunne vært skjevdelt dersom gjenlevende benytter retten til å sitte i uskifte. Ektepakt om sær-
eie for disse midlene kan derfor være aktuelt når det er særkullsbarn.  
Et arvet barndomshjem som ektefellen vil sikre at går videre til egen slekt bør derfor gjøres til 
særeie om det skal ha tilstrekkelig vern. 
 
Et tenkt eksempel der skjevdelingsregelen ikke gir tilstrekkelig vern der vedkommende vil 
tilgodese sine livsarvinger kan være: 
A og B er gift og har 2 felles barn. A har i tillegg to særkullsbarn fra et tidligere ekteskap.  
B har arvet en hytte etter en gammel onkel som vedkommende gjerne vil se at skal gå til sine 
barn. Det foreligger ingen ektepakt om særeie for hytten. Dersom B dør og A velger å sitte i 

                                                
1 Se lov av 3. Mars 1972 nr. 5 om arv (arveloven) § 18 første ledd 
2 Sverdup, Tone. FAB2013-3 Likheter og forskjeller mellom særeie og skjevdeling 
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uskifte vil skjevdelingsretten av hytten ved et senere skifte være avskåret (se ovenfor jf. el. § 
77). B sine livsarvinger må i tilfelle dele en andel av det som i utgangspunktet var en skjevde-
lingspost med A sine 2 særkullsbarn, ettersom felleseiet da skal likedeles i tillegg til at A også 
har arvekrav etter B. Her gir ikke skjevdelingsretten tilstrekkelig vern. 
 
Et annet eksempel kan være der foreldrene ønsker av sønnen skal beholde den arvede eien-
dommen dersom han skilles fra kona, men også at hun skal kunne sitte i uskifte dersom søn-
nen dør. Ettersom svigerdatteren ikke kan sitte i uskifte med særeie vil det her være gunstig at 
foreldrene bestemmer at det skal foreligge en rett til uskifte med særeiemidler jf. el. § 43 eller 
at eiendommen skal være særeie i live og felleseie ved død jf. el. § 42 tredje ledd jf. el. § 48. 
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3 Vilkårene for skjevdeling 
3.1 ”Midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har 

ervervet ved gave eller arv fra andre enn ektefellen”.  
3.1.1 Skjevdelingspostens ervervelsesgrunnlag 
For at det skal foreligge en rett til å skjevdele midler etter el. § 59 første ledd er det to kumu-
lative vilkår som må være oppfylt. I dette avsnittet vil det første vilkåret fremstilles, mens det 
andre blir fremstilt i neste avsnitt (pkt. 3.2).  
Det første vilkåret som må være oppfylt for at det skal foreligge en rett til å skjevdele midler, 
er at det gjelder ”midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har er-
vervet ved arv eller gave fra andre enn ektefellen”. Likedelingsregelen som er lovens hoved-
regel har som hovedformål å likedele formue som ekteparet har skapt i fellesskap gjennom 
ekteskapets varighet, se pkt. 2. 
Skjevdelingsretten er begrunnet med at det ikke er rimelig at formue som en ektefelle bringer 
med seg inn i forkant av ekteskapet eller senere har ervervet ved arv eller gave skal likedeles 
mellom ektefellene. Disse midlene er ikke resultat av ektefellenes felles innsats under ekte-
skapet. 
Under lovforarbeidet ble det lagt til grunn at ekteskapslovgivningen er bygget opp på en slik 
måte at den pålegger ektefellene å yte sitt for familien. Dette vil ofte medføre at det oppstår et 
økonomisk fellesskap.  
Det er derfor et naturlig unntak at formue en ektefelle enten bringer med seg før ekteskaps-
inngåelsen eller har fått i arv eller gave fra andre enn ektefellen skal kunne holdes utenfor 
delingen ved et samlivsbrudd. Dette var også justisdepartementets begrunnelse for innføring-
en av skjevdelingsregelen1: ”Det er rimelig at ektefellene deler likt de verdier som er skapt i fellesskap. 

Midler som en ektefelle hadde før ekteskapet, eller som han eller hun erverver under ekteskapet ved arv eller 
gave fra andre enn ektefellen, er ikke skapt på en slik måte”. 
 

Begrunnelsen for lovens hovedregel dekker således ikke de midler som har tilkommet en ek-
tefelle som en skjevdelingspost. Departementet la videre til grunn at der slike midler er til-
kommet en ektefelle kreves det en særskilt begrunnelse for likedeling, ikke det motsatte. Dette 
ville forhindre at ektefeller kan ”skille seg til penger” og begrunnelsen gjør seg særlig gjel-
dende i kortvarige ekteskap. 
Det ligger i bestemmelsen en forutsetning om at en ektefelle som krever skjevdeling, kun kan 
utøve denne retten i sin egen rådighetsdel. Ektefellen kan således kun skjevdele midler ved-
kommende er eier av. Dette er også bekreftet i rettspraksis2: ”Utøvelse av skjevdelingsretten forut-

setter en grensedragning mellom skjevdelings- og likedelingsformue, og mellom rådighetsdelene, da skjevde-

                                                
1 Jf. Ot. Prp. Nr. 28 (1990-1991) s. 66 pkt. 7.2.4 
2 Se Rt. 2001 s. 1434 (s. 1438) 
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lingsretten bare kan utøves i egen rådighetsdel, jf. Ot.prp.nr.28 (1990-1991) Om lov om ekteskap side 121 spalte 
2.”  

Det at midlene må tilhøre vedkommendes rådighetsdel harmoniserer godt med hvordan mid-
lene er anskaffet og således formålet med skjevdelingsregelen. Dette gir også den begrens-
ningen i skjevdelingsretten, at der midlene er videre ytet som gave er også retten tapt ved et 
senere skifte. Eksempelvis der ektemannen gir i gave til hustruen et arvet maleri, vil skjevde-
ling av verdien på maleriet være tapt på et senere tidspunkt.  
 
Videre skjer ikke skjevdeling automatisk. Det ligger i ordlyden ”kan kreves”, at ektefellen 
som mener å ha rett til å skjevdele midler uttrykkelig må kreve å benytte denne retten. I 
mange tilfeller kan begge ektefeller ha ulike verdier som kan skjevdeles og det er da praktisk 
og kanskje tilnærmet like gunstig økonomisk og bare følge hovedregelen om likedeling. Det 
kan ytterligere være vanskelig å sannsynliggjøre hvor midlene stammer fra. Det er da konflikt 
og rettsteknisk besparende at bestemmelsen er utformet slik den er. Der en ektefelle 
fremlegger krav om skjevdeling skal det etter gjeldende rett også inntre skjevdeling for den 
andre ektefellen1, selv om dette ikke utrykkelig følger av lovteksten.  
 
Selv om skjevdelingsregelen benytter gave og arvebegrepene som kan ansees som vide be-
greper er skjevdelingsregelen begrenset til å være en ren verdiregel. Dette følger av ordlyden i 
bestemmelsen ”verdien av formue” og det var også formålet med bestemmelsen. I dette ligger 
det at der vilkårene for skjevdeling foreligger er det ikke gitt at det innebærer en rett til natu-
ralutlegget.  
Et tenkt eksempel kan være: A og B har vært gift i 10 år og fått 2 barn under ekteskapet. B 
eide fra før av en del av et rekkehus som paret har benyttet som felles bolig. Da A og B skulle 
skilles kunne B kreve skjevdelt boligens verdier etter el. § 59 første ledd. A som derimot skal 
ta vare på barna og har et større behov for boligen kan gis rett til å få den utlagt til seg etter el. 
§ 67 a). Dette vil i så fall være et unntak fra hovedregelen om at hver av ektefellene har rett til 
å beholde de eiendeler som dem fullt ut eller for det vesentlige eier jf. el. § 66.  
I de tilfeller der en gave er blitt ytet fra den ene ektefellen til den andre er skjevdeling etter § 
59 første ledd avskåret jf. ”fra andre enn ektefellen”. Dette har sin begrunnelse i at der ekte-
fellene yter hverandre gaver vil dette normalt være ved midler som i utgangspunktet er gjen-
stand for likedeling. Motstykket til dette er som nevnt ovenfor de tilfeller der skjevdelings-
midler blir gitt som gave og derfor senere er avskåret fra å kunne skjevdeles – midlene tilhø-
rer ikke lenger vedkommendes rådighetsdel.  
Ettersom giverektefellen i slike tilfeller oppgir sin rett til å kunne skjevdele midler er det en 
logisk konsekvens at gaver generelt mellom ektefeller ikke skal kunne skjevdeles.  

                                                
1 Jf. Ot. Prp. Nr. 28 (1990-1991) s. 121 
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Det er ekteskapsinngåelsen som er beregningstidspunktet for hvilke midler som kan være 
unntatt fra delingen. I teorien1 drøftes hvorvidt dette i alle tilfeller fører til et godt og riktig 
resultat. I mange tilfeller vil ektefellene i tiden forut for ekteskapsinngåelsen ha vært samboe-
re. Det kan da lett tenkes situasjoner der den ene har bidratt til å øke den andres midler som 
senere blir gjenstand for skjevdeling. For eksempel kan det tenkes der A og B er samboere før 
ekteskapsinngåelse. A eier leiligheten de begge bor i. De kjøper materialer og gjør en oppus-
singsjobb sammen som øker leilighetens verdi. Innsatsen er dog ikke tilstrekkelig til at B blir 
medeier. Leiligheten som er økt i verdi før ekteskapsinngåelsen er senere gjenstand for skjev-
deling ved en skilsmisse.  
Løsningen på dette dilemmaet kan være at B har opparbeidet seg et vederlagskrav for innsat-
sen i samboerforholdet som på lik linje skal kunne skjevdeles. Eventuelt kan det tenkes at el. 
§ 59 annet ledd kan komme til anvendelse (se pkt. 3.3). 
 
 
3.1.2 Nettoverdiene 
Som det er nevnt tidligere er skjevdelingsregelen i el. § 59 ment som en ren verdiregel. Dette 
medfører at det kun er verdiene av de aktiva som kan skjevdeles som kan holdes utenfor like-
delingen. Retten til naturalutlegget følger ikke automatisk. 
 
Ved krav på verdier som skal holdes utenfor delingen, er verdibegrepet ment som en netto-
verdi. Det er nettoen av skjevdelingsposten som representerer den aktuelle formue som er 
tilkommet en ektefelle på slik måte at den kan kreves skjevdelt. Dette utgangspunktet ble lagt 
til grunn under lovforarbeidet2 og er siden fulgt opp i Rt. 2001 s. 1434 og Rt. 2002 s. 1596.  
Dette betyr at dersom en skjevdelingspost er delvis beheftet med gjeld enten ved ekteskaps-
inngåelsen eller ved det senere ervervet (arv eller gave), skal den opprinnelige gjelden trekkes 
ifra.  
For eksempel dersom ektemannen arver et hus som er verdt 1 million kroner mot at han over-
tar pantegjelden på 400.000 kr. Den netto formue han da har arvet er 600.000 kroner. Det er 
dette som i utgangspunktet kan kreves holdt utenfor delingsoppgjøret. Dersom gjelden even-
tuelt er nedbetalt under ekteskapet vil dette falle inn under den del av felleseie som skal like-
deles jf. el. § 58. Dette fordi nedbetalingen representerer en formuesøkning som er skapt un-
der ekteskapets fellesskap, se pkt. 2.2.  
Dette betyr i utgangspunktet at der en ektefelle råder over en skjevdelingspost som i sin helhet 
er gjeldsbeheftet foreligger det således heller ingen verdier som kan holdes utenfor delings-

                                                
1 Se Lødrup / Sverdrup, Familieretten 6. Utgave 2009  s. 259 
2 Se NOU 1987: 30 s. 130 
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oppgjøret. Det tas imidlertid forbehold for de tilfeller der gjenstanden har øket i verdi jf. pkt. 
4.1.  
 
I Rt. 2002 s. 1596 la førstvoterende til grunn1 at et skjevdelingskrav gjelder ”den forholdsmessige 

andel av eiendommens verdi på skjæringstidspunktet som tilsvarer den andelen av eiendommens verdi som ikke 

var lånefinansiert ved ekteskapets inngåelse”.  
I denne saken hadde ektefelle B gått inn i ekteskapet med en boligeiendom som var 51,7% 
gjeldsfinansiert ved ekteskapsinngåelsen. Retten kom til at han ved skjæringstidspunktet kun-
ne skjevdele de samme 48,3% av boligens verdi som han altså hadde ved ekteskapsinngåel-
sen. Boligen hadde vært gjenstand for verdiøkning og også for denne økningen ble den for-
holdsmessige beregningen gjort gjeldende.  
 
Det at det er den opprinnelige gjelden som skal trekkes fra ved beregningen av skjevdelings-
kravet medfører at det ikke har noen direkte innvirkning for skjevdelingskravets størrelse om 
gjelden senere er nedbetalt eller ikke. Det vil derimot ha noe å si for gjeldsavleggelsen jf. el. § 
58, som følger i pkt. 4.2. Der gjelden er nedbetalt med andre skjevdelingsmidler blir naturlig 
nok saken en annen da midlene vil være ”ombyttet” og følgelig like fult kunne skjevdeles jf. 
pkt. 3.2.1.2.  
 
Det er de faktiske verdier en ektefelle bringer med seg inn i ekteskapet som danner grunnlag 
for skjevdelingsverdiene. Der eksempelvis hustruen eier et maleri som er verdt 150.000 kro-
ner og samtidig har en forbruksgjeld på 90.000 kroner ved ekteskapsinngåelsen (beregnings-
tidspunktet) er det i realiteten en formue på 60.000 kroner hun bringer med seg inn i ekteska-
pet. Det er dette som danner grunnlag for skjevdelingskravet. Dette er også etter en naturlig 
språklig forståelse i samsvar med ordlyden; ”verdien av formue…midler som en ektefelle 
hadde da ekteskapet ble inngått”.  
Et spørsmål som kan stille seg er i de tilfeller der den ene ektefellen var i underbalanse ved 
ekteskapsinngåelsen og senere har mottatt en skjevdelingspost ved arv eller gave. I utgangs-
punktet skal hele arve/gave nettoformuen kunne holdes utenfor oppgjøret. Spørsmålet er om 
det i slike situasjoner burde foretas en avregning for å kompensere for det faktum at ektefellen 
var i underbalanse ved ekteskapsinngåelsen?  
Spørsmålet har enda ikke blitt løst i rettspraksis. Reelle hensyn taler muligens for en slik løs-
ning. Det kan virke urimelig om vedkommende skal kunne belaste den andre ektefellen, enten 
ved nedbetaling gjennom det økonomiske fellesskap som i utgangspunktet er gjenstand for 
likedeling, eller ved gjeldsfradrag uten tilsvarende avregning i skjevdelingsposten.  
Eventuelt kan el. § 59 annet ledd komme til anvendelse for å kompensere for dette. 

                                                
1 Se Rt. 2002 s. 1596 (s.1601) 
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3.2 ”Klart kan føres tilbake til” 
 
Det andre vilkåret som må være oppfylt for at det skal foreligge en rett til å skjevdele midler 
etter el. § 59 første ledd er at verdiene ”klart kan føres tilbake til” midler som nevnt i pk. 3.1.  
I det følgende blir tilbakeføringskravet gjennomgått i pkt. 3.2.1 mens bevisbyrden og klar-
hetskravet gjennomgås i pkt. 3.2.2.  
 
3.2.1 ”Føres tilbake til” 
Det mest sentrale vurderingskriteriet i vilkåret er at midlene må kunne ”føres tilbake til” de 
ulike skjevdelingspostene jf. pkt. 3.1. Etter ordlyden er poenget at det må kunne fastslås en 
forbindelse mellom verdier ektefellen har på skjæringstidspunktet1 til en opprinnelig skjevde-
lingspost.  
Det er i seg selv ikke tilstrekkelig at en ektefelle en gang i tiden hadde midler som kunne vært 
skjevdelt. Verdiene må være i behold i en eller annen form som kan sannsynliggjøre at de er 
ervervet i forbindelse med arv, gave fra andre enn ektefellen eller før ekteskapsinngåelsen.  
 
I juridisk teori2 er det tatt til orde for at det i gjeldende rett er det lagt til grunn et ombyttings-
prinsipp for å forankre en forbindelse mellom verdier og skjevdelingspostene. Etter ombyt-
tingsprinsippet vil man kunne spore verdier tilbake enten de er ombyttet i andre aktiva eller 
spyttet inn i og blandet med andre midler. En differansevurdering er ytterligere vurdert som et 
annet alternativ. Ved en differansevurdering er tanken at man skal kunne sammenligne ved-
kommendes formue med en hypotetisk formue der man tenker skjevdelingspostens verdi 
trukket fra. Differansen vil således utgjøre skjevdelingskravets størrelse.  
Differansealternativet har dog ikke fått gjennomslag i norsk rett ettersom det lett kan oppstå 
rettstekniske problemer ved å virkelig vise til at verdien faktisk er tilknyttet den opprinnelige 
skjevdelingsposten. Ordlyden og forarbeidene trekker også i retning av at det er hensiktsmes-
sig å legge til grunn ombyttingsprinsippet.  
 
Ved ombyttingsprinsippet er tanken at man skal kunne spore verdiene bakover i tid til erver-
velsen.  
De enkleste tilfellene å kunne konstatere en forbindelse mellom verdiene som kreves skjev-
delt og de ulike skjevdelingspostene vil være der midlene er i behold i sin opprinnelige form. 
Et tenkt eksempel kan være der den ene ektefellen har arvet en myntsamling fra en avdød 
onkel. På skiftetidspunktet har fortsatt vedkommende myntsamlingen urørt i behold og verdi-
en kan således enkelt ”føres tilbake til” midler vedkommende har arvet. Verdien myntsam-

                                                
1 jf. el. § 60 
2 Se Lødrup / Sverdrup, Familieretten 6. Utgave 2009  s. 261 



14 
 

lingen utgjør vil således oppfylle vilkårene for at det skal kunne skjevdeles etter el. § 59 første 
ledd.  
Strekker vi eksempelet noe lenger i lys av ombyttingsprinsippet kan vi tenke at ektefellen 
solgte den arvede myntsamlingen for 100.000kr og satte pengene inn på en egen sparekonto 
frem til skifteoppgjøret. Her vil verdiene også kunne føres tilbake til en skjevdelingspost på 
en enkel måte.  
I teorien skal man på denne måten kunne gå et ubegrenset antall ganger av ombyttinger og 
innvesteringer tilbake for å kunne vise tilknytningen mellom midlenes beskaffenhet og den 
aktuelle verdien på skjæringstidspunktet. Det kan derimot vise seg praktisk vanskelig å kunne 
i tilstrekkelig grad sannsynliggjøre forholdet mellom de to, der rekken av disposisjoner er 
lang ( se under pkt. 3.2.1.1 – 3.2.1.3).  
 
Formålet med at verdiene må kunne ”føres tilbake til” knytter seg til selve begrunnelsen for 
retten til å skjevdele verdier. Midler som er skapt under ekteskapets fellesskap skal som ho-
vedregel likedeles jf. pkt. 2.2.1. Det er derfor naturlig at ordlyden i bestemmelsen er utformet 
på en slik måte at det stilles krav til bevisvurderingen for at midlene er anskaffet på korrekt 
vis og at det er de faktiske skjevdelingsmidlene som er i behold på skiftetidspunktet.  
Problemene som har vist seg vanskelig å vurdere er der midlene enten er forbrukt, endret un-
der ekteskapets varighet, ombyttet slik at tilbakeføringen blir vanskelig å sannsynliggjøre og 
der midlene er sammenblandet med den felles økonomi. Dette er problemstillinger det skal 
sees nærmere på i det følgende.  
 
 
3.2.1.1 Forbrukte midler 
Etter forarbeidene1 skal el. § 59 første ledd forstås som at verdiene må være i behold på skif-
tetidspunktet. En konsekvens av dette er at det i utgangspunktet der skjevdelingsmidler er 
forbrukt ikke lenger foreligger en rett til skjevdeling.  
Et eksempel kan være: A arver 100.000 kr av sine foreldre, som går inn på en egen sparekon-
to. Midlene er i utgangspunktet gjenstand for skjevdeling jf. el. § 59 første ledd, ettersom de 
klart kan føres tilbake til midler ervervet ved arv fra andre enn ektefellen. A har gjennom ek-
teskapets varighet benyttet midlene til ektefellenes felles ferier. Spørsmålet er så om det kan 
foreligge noe skjevdelingskrav for disse pengene ved et senere skifte.  
 
I forarbeidene ble det tatt stilling til spørsmålet om forbrukte midler i NOU 1987:30 s. 83 – 
84. Det ble her lagt til grunn at der midlene er forbrukt vil det ikke være noen midler på skjæ-
ringstidspunktet som ”klart kan føres tilbake til” de opprinnelig skjevdelingsmidlene. Det 

                                                
1 Se NOU 1987: 30 s. 83  
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nevnes at ”uansett hva midlene er gått til” taler de beste grunner for å utelukke skjevdeling av 
verdiene i slike tilfeller.  Også der skjevdelingsmidlene har gått tapt på annen måte enn ved 
det rene forbruk vil som utgangspunkt skjevdeling være utelukket. Et arvet maleri ble for ek-
sempel ødelagt av vannskader i hjemmet uten å være forsikret. Verdien av skjevdelingsposten 
er derved gått tapt.  
 
Selv om verdier er forbrukt og det på skiftetidspunktet ikke finnes verdier som kan føres til-
bake til en skjevdelingspost kan det virke noe urimelig i visse tilfeller om et skjevdelingskrav 
skal ha gått helt tapt. Det kan for eksempel tenkes tilfeller der forbruket har gått til å dekke et 
avdrag på ektefellenes felles gjeldsforpliktelser i påvente av andre midler ektefellene forven-
ter om kort tid. Det kan i tilfelle argumenteres for at det her ikke er skjevdelingsposten i seg 
selv som foranlediger forbruket, men de fremtidige forventede midler. Videre kan et forbruk 
av skjevdelingsmidlene ha vært nettopp grunnlaget for at lønnsinntektene har kunnet bli spart. 
Skjevdelingsmidlene brukes således som en slags midlertidig løsning som det forventes av 
partene og bli tilbakeført for.   
Også der midlene har gått til et alminnelig forbruk kan det tenkes hensyn som kan forsvare at 
en rett til skjevdeling av forbrukte midler skal bestå. For eksempel har begge partene hatt et 
behov for å bruke av midlene ettersom det har vært trangt om økonomien ellers. Her kan det 
synes noe vilkårlig og urettferdig at et skjevdelingskrav i sin helhet skal frafalles ettersom det 
har vært nødvendig å benytte dem i ulike situasjoner. Midlene kan ha vært en nødvendighet 
for begge ektefeller å benytte, men det vil i et slikt tilfelle kun gå utover den ene der formuen 
senere skal fordeles.  
 
Ordlyden er etter forarbeidene utformet i den hensikt å sile ut de tilfeller der det er vanskelig å 
føre midlene tilbake til en skjevdelingspost (se pkt. 3.2.2.1).  
Ved forbruk av midlene kan det ofte forekomme vanskeligheter med å knytte verdiene til 
konkrete utgifter. Når en ektefelle ikke kan vise til konkrete verdier på skiftetidspunktet eller 
hvilke utgifter midlene konkret har gått til er det hensiktsmessig å falle tilbake på hovedrege-
len om at ektefellenes samlede midler på skiftetidspunktet skal deles likt jf. el. § 58.  
Dette begrunner også hvorfor det ikke er tatt inn en reservasjon mot visse forbrukte skjevde-
lingsmidler i bestemmelsen.  
For det tilfelle at en ektefelle har forbrukt skjevdelingsmidler og det kan vises til hva dette har 
vært brukt til, kan alternativt el. § 59 tredje ledd åpne for at ektefellen allikevel vil kunne utta 
midler begrunnet med den urimelige forbruksforskjellen. Dette er dog et snevert unntak som 
det skal ”sterke grunner” til for å ta i betraktning (se pkt. 3.4).  
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Et annet tilfelle av forbrukte skjevdelingsmidler er de tilfeller midlene er brukt til nedbetaling 
av gjeld.  
I Rt. 2008 s. 769 tok Høyesterett blant annet stilling til om en ektefelle som hadde arvet peng-
er og brukt midlene til nedbetaling av gjeld på ektefellenes felles bolig i det hele tatt kunne 
skjevdele midlene senere. Retten mente at både ordlyden og formålet med bestemmelsen ga 
grunnlag for en slik rett1. Det at bestemmelsen først og fremst var formulert med tanke på 
bruk av skjevdelingsmidler til anskaffelser av formuesgoder (ombyttede midler) var ikke til-
strekkelig til å nekte skjevdeling. Høyesterett mente verdiene på denne måten var i behold ved 
en ombytting som gav en økning av felleseiemidlene og klart kunne føres tilbake til skjevde-
lingsposten.  
Retten kom i denne saken enstemmig til at ektepakten ikke var tydelig nok til at skjevdelings-
retten var frafalt etter el. § 44. Ektefellen kunne således skjevdele de midler som hadde gått til 
nedbetaling av gjelden på ektefellenes felles bolig.  
 
Et annet tilfelle er der en ektefelle bruker skjevdelingsmidler til å nedbetale gjeld som allerede 
er forbrukt. I et slikt tilfelle vil det ikke foreligge noen netto økning i noen aktiva som kan 
gjenfinnes på skjæringstidspunktet. De beste grunner taler da, som nevnt ovenfor, at man må 
falle tilbake på utgangspunktet om at forbrukte skjevdelingsmidler ikke lenger er gjenstand 
for skjevdeling. I hovedsak er resultatet det samme enten en skjevdelingspost er benyttet til å 
nedbetale en gjeld som allerede er forbrukt, eller skjevdelingsmidlene går direkte til forbruk.  
  
  
 
 
3.2.1.2 Ombyttede og blandede midler 
Som nevnt i pkt. 3.2.1. følger vi i norsk rett et ombyttingsprinsipp. I de tilfeller der skjevde-
lingsmidler kun er ombyttet i andre aktive vil som utgangspunkt skjevdelingsretten bestå fult 
ut. Ektefelle A arver for eksempel 200.000 kroner. Pengene blir benyttet til å kjøpe en motor-
sykkel som er ektefellens hobby. 3 år senere selges sykkelen for 140.000 kroner og pengene 
blir benyttet til å kjøpe en fritidsbåt. Ved skjæringstidspunktet kan alle de ombyttede postene 
føres tilbake til midler ervervet ved arv, og ektefellen kan således kreve skjevdeling for hele 
båtens nåverdi.  
 
I praksis kan det tenkes vanskelige bevisvurderinger der det er foretatt mange slike ombyt-
tinger. Mange er kanskje udokumentert eller gått inn i gjenstander ektefellene anvender i fel-

                                                
1 Se Rt. 2008 s. 769 (46) 
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lesskap. Som det skal sees på i pkt. 3.2.2 stilles det strenge beviskrav for at retten til å skjev-
dele midler skal være inntakt. I teorien kan det dog foreligge nærmest uendelige slike rene 
ombyttinger uten at skjevdelingsretten går tapt.  
 
I mange tilfeller vil midlene ha blitt sammenblandet med andre midler som kan gjøre det 
vanskelig å vise en forbindelse mellom skjevdelingskravet og den opprinnelige skjevdelings-
posten. Midlene kan ha blitt så sammenblandet at det kan tenkes umulig eller svært vanskelig 
å i det hele tatt avgjøre hvem som eier midlene. Både ordlyden om at midlene må ”klart kunne 
føres tilbake til” og forarbeidene1 taler i tilfelle mot at det skal foreligge en rett til skjevdeling 
ved slike tilfeller.  
I Rt. 2015 s. 710, som i utgangspunktet gjaldt krav om skjevdeling ved verdiøkning av formue 
som var delvis finansiert med skjevdelingsmidler, tok retten stilling til det forhold at midlene 
var sammenblandet med den felles økonomi.  
Saksforholdet var som følger: 
Mannen hadde fra før ekteskapsinngåelsen en leilighet. Leiligheten ble leid ut da partene flyt-
tet sammen og leieinntektene gikk først inn på mannens vanlige lønnskonto, for så å betale 
ned gjelden knyttet til leiligheten. Leiligheten var ved salgstidspunktet gjeldsfri.  
Midlene etter salget av leiligheten satte mannen deretter inn på en aksjehandelskonto. Han sto 
deretter for en hyppig investeringsvirksomhet med disse midlene de senere årene. Fra kontoen 
hadde det også gått utgifter til å dekke andre aktiva i felleseiet. Mannen krevde skjevdeling 
etter el. § 59 første ledd for en prosentvis andel av verdien av aktiva som var finansiert fra 
denne kontoen og en prosentvis andel av aksjekontoen (som senere var blitt omgjort til et sel-
skap).  
Spørsmålet i saken var om verdiene klart kunne føres tilbake til leiligheten som opprinnelig 
var gjenstand for skjevdeling. Høyesterett besvarte dette benektende.  
Retten la som et utgangspunkt til grunn at en midlertidig sammenblanding av leieinntekter og 
lønnsmidlene ikke var tilstrekkelig til å avskjære skjevdelingsretten så langt dette kunne i til-
strekkelig grad bevises (se pkt. 3.2.2 om bevisvurderingen). De tok dog ikke stilling til bevis-
vurderingen her, da det var andre forhold som trakk i retning av resultatet. 
Aksjekontoen representerte ved mannens hyppige virksomhet en arbeidsinnsats ved formues-
økningen som i utgangspunktet var gjenstand for likedeling etter el. § 58. Saldoen hadde på 
ulike tidspunkter vært negativ og aksjehandelen hadde også således skjedd med lånte midler. 
Førstvoterende viste så til Rt. 2001 s. 1434 og fremholdt at det2 ”heller ikke i saken her er mulig å 

påvise noen direkte overføring av verdiene fra det opprinnelige innskuddet i Nordnet-kontoen til de verdier som 
nå kreves skjevdelt”. 

                                                
1 Se NOU 1987: 30 s 83 jf. Ot. Prp. Nr. 28 (1990-1991) s. 68  
2 Jf. Rt. 2015 s. 710 (52) 
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Retten mente mannens investeringsvirksomhet hadde ført til at skjevdelingsmidlene gradvis 
var blitt fortrengt til fordel for en stadig tilførsel av likedelingsmidler. Verdiene hadde som 
følge av de ulike forhold ikke beholdt sin økonomiske identitet som skjevdelingsmidler.  
 
 
3.2.1.3 Avkastning 
I en stor grad av tilfeller vil de opprinnelige midlene gjennom ekteskapets varighet ha vært 
grunnlag for avkastning. Thomas Eeg1 tar til orde for at rene kausalitetsbetraktninger bør leg-
ges til grunn for å avgjøre om slike midler kan ”føres tilbake til” de opprinnelige skjevde-
lingsmidlene.  
For renteinntekter, utbytte fra aksjer og leieinntekter etc. er de opprinnelige midlene en nød-
vendighet for at disse avkastningene skal eksistere.  
 
Etter en antitetisk tolkning av el. § 60 annet ledd skal avkastning av midler som er opptjent 
under ekteskapet i utgangspunktet likedeles etter el. § 58 første ledd.  
For skjevdelingsmidlene er dog rettsoppfatningen en noe annen. Dette kan dels skyldes det 
forhold at det for særeiemidler vil være grunnlag for å holde avkastningen utenfor delingen. 
Videre er det nærliggende å anta at det for gave og arvemidler er i samsvar med givers inten-
sjoner at også avkastningen disse foranlediger skal tilkomme mottakeren fullt ut ved eventuell 
skilsmisse. Her ligger som nevnt i pkt. 2.2.2.3.1 praktiske hensyn til grunn da el. § 59 første 
ledd er dels mens å fungere som en enklere ordning, enn å måtte gå via særeieklausuler. 
Kausalitetsbetraktningene begrunner etter dette at i alle fall avkastning for den del som anses 
innenfor rammene av en normal inflasjonsøkning bør kunne skjevdeles.  
Motsatt er det faktum at det kun er nåverdien av skjevdelingsmidlene som kan kreves skjev-
delt jf. Rt. 2004 s. 108 (19) jf. Ot. Prp. Nr. 28 (1990-1991) s. 121. Dette betyr at der midlene 
har sunket i verdi, må ektefellen ta til takke med at skjevdelingskravet blir tilsvarende mindre.  
 
For de tilfeller der avkastningen dels skyldes en innsats fra den ene eller begge ektefeller kan 
det være naturlig å ikke anse tilbakeføringskravet oppfylt. Riktignok ville kanskje ikke av-
kastningen ha kunne skjedd uten de opprinnelige skjevdelingsmidlene, men så lenge det er 
behov for aktiv innsats for å skape større profitt ut av dem vil dette i hovedsak kunne tilbake-
føres til ektefellen/es innsats og bør falle inn under likedelingsmidlene.  
Dette synspunktet ble det lagt vekt på i Rt. 2015 s. 710 (48) hvor førstvoterende la til grunn at 
verdiøkning som ”skyldes ektefellenes innsats under ekteskapet, er gjenstand for likedeling”. Dette sam-
svarer med formålet til hovedregelen i ekteskapsloven § 58 første ledd jf. pkt. 2.2.1.  
 

                                                
1 Se Eeg, Thomas. Fab 2007-2 Skjevdeling 
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Der de opprinnelige skjevdelingsmidlene var beheftet med gjeld, enten fra ekteskapsinngåel-
sen eller ved gave/arvetidspunktet er det i rettspraksis lagt til grunn at avkastningen må deles 
forholdsmessig jf. Rt. 2002 s. 1596. Eksempelvis der en bolig som er verdt 4 millioner kroner 
er beheftet med gjeld på 2 millioner kroner ved ekteskapsinngåelsen. Dersom det foreligger 
en påviselig avkastning av eiendommen under ekteskapet vil bare halvparten av dette være 
skjevdelingsberettiget. Det er denne forholdsmessige delen av avkastningen som kan føres 
tilbake til skjevdelingsmidlene siden det ved ekteskapsinngåelsen her bare var nettoverdier for 
halvparten av eiendommen.  
I Rt. 2002 s. 1596 kom Høyesterett til tilsvarende resultat og viste til begrunnelsen til mindre-
tallet i Rt. 2001 s. 14341: ”Etter min mening taler de beste grunner for å ta utgangspunkt i den del av verdi-

stigningen som kan tilbakeføres til den forholdsmessige verdi ved ekteskapets inngåelse”. 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
1 Jf. Rt. 2001 s. 1434 (s.1443) 
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3.2.2 ”Klart” 
3.2.2.1 Sannsynlighetsovervekten 
Etter en naturlig språklig forståelse av ordlyden ”klart” gis det uttrykk for at det kreves noe 
mer enn bare en alminnelig sannsynlighetsovervekt. I rettspraksis er det lagt til grunn at ord-
lyden taler for en relativt streng vurdering jf. Rt. 2001 s. 1434 (s.1439-1440) : 
”Etter min mening er det således en forutsetning for retten til skjevdeling at den ektefelle som krever verdier 
holdt utenfor likedelingen, må føre bevis for at vilkårene for dette er til stede, og det kreves mer enn alminnelig 
bevisovervekt.” 

Dette var også i samsvar med forarbeidene jf. Ot. Prp. Nr. 28 (1990-1991) s. 121 spalte 2.  
 
Hensikten med at det kreves en større grad av sannsynlighet er at det skal siles ut de tilfeller 
der det er uklarheter rundt de faktiske forhold. På denne måten gjør kvalifiseringskravet det 
prosessbesparende og enklere i de tilfeller der skjevdeling faktisk skal gjennomføres.  
Det er verken i rettspraksis eller forarbeidene konkretisert en fasit på hvor stor sannsynlig-
hetsovervekt man bør legge til grunn ved vurderingen, men formålet og ordlyden taler for at 
det skal vurderes relativt strengt.  
 
I de ulike tilfeller der skjevdelingskrav blir fremmet, kan det som vist i pkt. 3.2.1 ofte vise seg 
svært vanskelig å vise forbindelser fra ulike verdier tilbake til en skjevdelingspost(jf. pkt. 3.1). 
Både der midlene har blitt ombyttet en rekke ganger og der midlene i stor grad er blandet med 
ektefellenes andre felleseiemidler kan sporet med tiden bli svekket betraktelig. Det kan kan-
skje vise seg umulig å rekonstruere hele hendelsesforløpet for verdiene.  
Selv om et hendelsesforløp ikke kan rekonstrueres i den minste detalj, betyr ikke dette at 
skjevdeling er utelukket. Det er overbevisningskraften som blir det avgjørende. Det må fore-
ligge tilstrekkelig bevis til at det ”klart” er sannsynliggjort hvor midlene stammer fra.  
 
Både selvangivelser og offentlige registre vil være nyttige beviser ved vurderingen. Her vil 
det også ligge til grunn at de fleste enkelt vil ha tilgang til det dem trenger. Gjenstander av 
større verdi vil ofte være registrert på en eller annen måte. Eiendom, bil, båt og aksjer er ek-
sempler på dette. Der gave eller arvemidler er av mindre verdi vil giver og/eller arvelater 
kunne bidra til å bringe på det rene hva vedkommende faktisk har mottatt, eventuelt ved frem-
leggelse av testamenter. Så lenge det beviskravet som stilles er overholdt, skal alle midler som 
faller inn under de ulike postene som utgangspunkt kunne skjevdeles.  
I praksis vil det også i de tilfeller der en ektefelle har unndratt midler fra beskatning være 
grunnlag for å skjevdele disse. Her kan naturlig nok bevisføringen se seg vanskelig og reelle 
hensyn taler for at bevisbyrden av disse midlene kanskje blir noe tyngre.   
 
Det at beviskravet skal vurderes strengt er også hensiktsmessig i forhold til likedelingsregelen 
jf. pkt. 2.2.1 som lovens hovedregel. Det ville vært paradoksalt og ha en likedelingsregel som 



21 
 

hovedregel hvis det ikke krevdes større grad av sannsynlighet for å kunne holde midler uten-
for likedelingen.  
 
 
 
3.2.2.2 Bevisbyrden 
Bestemmelsen om at midlene ”klart” må kunne føres tilbake, er som nevnt dels av hensyn til å 
kunne sile ut de tilfeller der faktum er uklart. Dette forhindrer at uklarhet om forholdene ikke 
forsinker og øker saksomkostninger ved skjevdelingskravene. Ordlyden taler for at bevisbyr-
den ligger på den ektefelle som krever midler skjevdelt.  
Dette er også fulgt opp i rettspraksis jf. Rt. 2001 s. 1434 s. 1439-1440: ”den ektefelle som krever 
verdier holdt utenfor likedelingen, må føre bevis”. 

Dette er naturlig ettersom det i norsk rett foreligger et prinsipp om fri bevisføring. Det er yt-
terligere nedfelt i tvistelovens bestemmelser1 at partene i sivile tvister med visse begrensning-
er kan føre de bevis de ønsker. Således er det rimelig at den parten som krever midler skjev-
delt er den som må sannsynliggjøre at vilkårene for dette er tilstede, ikke det motsatte.  
 
Som nevnt i pkt. 3.2.2.1 kan ikke kravene til bevisføringen legges så høyt at det er praktisk 
talt umulig å oppfylle dem. Dersom bevisvurderingen blir for streng vil dette være en favori-
sering av de ektefeller som dokumenterer og bevarer alt som vedrører det økonomiske. Dette 
kan ikke forventes av majoriteten av befolkningen. Det kan også slå urimelig ut der hendel-
sesforløpet er umulig å rekonstruere til det fulle. Klarhetskravet kan ikke være strengere enn 
det som i praksis er mulig og oppfylle.  
At bevisbyrden er lagt på den ektefelle som krever skjevdeling, medfører at der det foreligger 
tvil om de faktiske forhold bør denne tvilen komme den andre ektefellen til gode. Kravene til 
bevis stilles både til å fastlegge at det faktisk var en opprinnelig skjevdelingspost og tilbakefø-
ringen til disse. Etter Rt. 2001 s. 1434 (1439-1440) er det lagt til grunn at der det foreligger 
usikkerhet om de faktiske forhold bør man falle tilbake på hovedregelen i el. § 58 første ledd: 
”Råder det uklarhet om den opprinnelige formuesverdien er i behold, bør man falle tilbake på likedelingsregle-
ne”. 
Ektefellen må for eksempel bevise at det i sin tid ble ytet han en gave fra foreldrene på 
200.000 kroner og forbindelseslinjen der disse midlene siden har blitt ombyttet, øket i verdi 
eller eventuelt sammenblandet med annen økonomi (føres tilbake til).  
 
 
Slik rettspraksisen har vært, kan resultatet bli en enten/eller løsning. Enten så foreligger en 
rett til skjevdeling med ombyttede midler, avkastningen og verdistigningen. Eller så blir retten 
                                                
1 Se lov 17 juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) kapittel 21  
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til skjevdeling avvist i sin helhet. Forarbeidene åpner for en mer nyansert løsning i NOU 
1987: 30 s. 83 hvor det står at i uklare tilfeller ”må man falle tilbake på likedelingsreglene eller en 

skjønnsmessig skjevdeling”. 
 

Torstein Frantzen1 tar til orde for at det er nærliggende å forstå uttalelsen slik at det fra sak til 
sak må tas stilling til om skjevdelingskravet skal falle bort i sin helhet eller fastsettes 
skjønnsmessig.  
Dette synspunktet er dels kritisert av Thomas Eeg2. Det fører til en motstrid mellom å ha et 
klarhetskrav og samtidig åpne for en skjønnsmessig beregning i de tilfeller der det ikke 
”klart” er bevist en tilbakeføring av verdiene. Forarbeidene kan forstås i den retning at det 
reserveres mot de tilfeller der det er umulig å dokumentere all tilbakeføring, slik at ikke en 
skjevdelingsrett går tapt kun fordi kravet er tilnærmet umulig å beregne. Det er ytterligere 
mulig at uttalelsen i forarbeidene er ment som en henvisning til el. § 59 tredje ledd som åpner 
for en skjønnsmessig fastsetting av et skjevdelingskrav dersom ”sterke grunner” taler for at 
dette bør tilkjennes.   
 
 
 
 
3.3 Begrensninger i retten til skjevdeling etter el. § 59 annet ledd.  
Selv om vilkårene til å kunne skjevdele midler etter el. § 59 første ledd er tilstede, gjelder 
dette ikke unntaksfritt. Etter el. § 59 annet ledd kan skjevdelingsretten helt eller delvis falle 
bort dersom skjevdelingen vil medføre et ”åpenbart urimelig resultat”. Lovgiver har her tatt 
inn en reservasjon for de tilfeller der oppgjøret sett under ett, vil fremstå som urimelig.  
 
Etter en naturlig språklig forståelse av ordlyden skal det legges til grunn en streng vurdering 
av om vilkåret er oppfylt. Det ble også lagt til grunn under forarbeidet3 at bestemmelsen er 
ment som en snever unntaksregel. Ønsket om å begrense antallet tvister som må løses på 
skjønnsmessige vurderinger ligger til grunn for at bestemmelsen har et begrenset anvendel-
sesområde. Dette er senere bekreftet i Høyesterett jf. Rt. 1999 s. 177 (s. 183) ” bestemmelsen er 

ment som en snever unntaksregel”, og senere fulgt opp i Rt. 2008 s. 769 (81) hvor førstvoterende la 
til grunn tolkningsresultatet i Rt. 1999 s. 177.  
 
 

                                                
1 Se Fab 2006-4 Noen sider ved klarhetskravet i el. § 59 første ledd, Torstein Frantzen 
2 Jf. Eeg, Deling av ektefellers formuer 1. Utgave 2006 s. 365 
3 Jf. NOU 1987: 30 s. 130 
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Meningen med unntaksregelen er å forhindre de tilfeller der skjevdeling medfører et urimelig 
resultat. Det følger av lovteksten to momenter i bestemmelsen som skal vektlegges ved vurde-
ringen av om bestemmelsen skal komme til anvendelse eller ikke. Etter el. § 59 andre ledd, 
annet punktum er både ekteskapets varighet og ektefellenes innsats for familien, momenter 
som skal vektlegges. I Rt. 1999 s. 177 ble et middels ekteskap over ti år ikke ansett tilstrekke-
lig til å kunne vektlegges i noen retning. Dette tyder på at det gjerne er i de mer langvarige 
ekteskap bestemmelsen kommer til anvendelse. Her vil fellesskapet være mer omfattende og 
det foreligger flere grunner til å følge hovedregelen om likedeling av midlene.  
 
Hvorvidt et resultat er urimelig må avgjøres ut ifra konkrete vurderinger av ektefellenes øko-
nomiske situasjon sammenlignet etter oppgjøret. Der den ene parten har betydelige verdier 
som skal likedeles taler dette for at den andre ikke skal kunne skjevdele og vica versa.  
Også der den ene parten har vært yrkesaktiv mens den andre har vært hjemmeværende kan det 
tenkes urimelig ovenfor den hjemmeværende part om den andre kan skjevdele store verdier. 
Unntaket er bygd opp i en hensikt om at begge parter skal ha midler til å klare seg etter sam-
livsbruddet.  
Bestemmelsen er derfor utformet med sikte på å kunne skjønnsmessig justere delingsgrunnla-
get for å unngå de urimelige utfallene jf. ordlyden ”helt eller delvis falle bort”. Midler som i 
utgangspunktet skulle kunne holdes utenfor likedelingen etter el. § 59 første ledd kan derfor 
delvis eller i sin helhet bli gjenstand for likedeling etter el. § 58 første ledd.  
 
Ettersom det må foretas en konkret skjønnsmessig vurdering av hva som er et rimelig resultat, 
vil det for gave og arvemidler være av betydning når midlene ble overtatt. Er overtakelses-
tidspunktet nært skjæringstidspunktet taler dette for at el. § 59 annet ledd ikke skal komme til 
anvendelse. Motsatt dersom for eksempel en ektefelle arvet det som har vært benyttet som 
ektefellenes felles bolig 50 år før samlivsbruddet. Her vil det være rimelig at ikke vedkom-
mende fult ut skal kunne skjevdele disse midlene dersom de utgjør en vesentlig del av boet.  
 
 
 
3.4 En utvidet adgang til skjevdeling etter tredje ledd 
Unntaksvis kan det forekomme spørsmål om ikke det også burde være en mulighet for å 
skjevdele midler som er anskaffet på annen måte enn ved arv eller gave fra andre enn ektefel-
len under ekteskapet. Et tenkt eksempel kan være der begge ektefellene har hatt vanlige job-
ber og bidratt alt det som forventes til ekteskapets fellesskap jf. el. Kapittel 7. Hvis den ene 
ektefellen ene og alene i tillegg utover vanlig arbeidstid har jobbet og slitt for å opparbeide en 
bedrift kan det tenkes urimelig at dette skal falle inn under likedelingsregelen etter el. § 58 
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første ledd. Det ble også i arbeidet med ekteskapsloven1 tatt stilling til spørsmålet om det ikke 
i noen tilfeller kunne være urimelig med likedeling av alle midler ervervet under ekteskapet.  
 
Der den ene ektefellen vil være økonomisk avhengig av å kunne skjevdele ulike verdier 
og/eller det knytter seg til verdier av ulike produksjonsredskaper, arbeidsredskaper og lignen-
de kan det være rimelig at slike midler også skal kunne skjevdeles. Selv om el. § 59 er en ren 
verdiregel vil et skjevdelingskrav kunne gjøre ektefellen økonomisk kapabel til å kunne over-
ta eiendelene etter el. § 66.  
Det var en alminnelig konsensus under lovarbeidet at en slik åpning for skjevdeling var øns-
ket og resultatet ble innføring av el. § 59 tredje ledd – som fungerer som en streng sikkerhets-
ventil. Høyesterett bekreftet dette i en dom av 20022 der førstvoterende vurderte unntaksrege-
len i lys av tidligere rettspraksis om at § 59 annet ledd også er en snever unntaksregel: ”Det er 

ikke tvilsomt at dette i minst like høy grad gjelder bestemmelsen i tredje ledd”    
For at det skal foreligge en utvidet rett til skjevdeling av midler som er ervervet under ekte-
skapet på annen måte enn ved arv eller gave må det etter el. § 59 tredje ledd foreligge ”sterke 
grunner”.  
Bestemmelsen åpner for at loven i ytterligere grad kan anvendes på ulike forhold og tilpasses 
de tilfeller der det er behov for det. Videre taler ordlyden for at vurderingsnormen skal legges 
så høyt at det ikke går på bekostning av prosesseffektiviteten. Man ønsker å begrense antall 
tvister i størst mulig grad og el. § 59 tredje ledd er ikke ment som et middel i de tilfeller der 
en part misliker at den andre får betydelige verdier etter likedelingsregelen3. 
 
Det foreligger svært få dommer hvor skjevdeling etter el. § 59 tredje ledd har ført frem. I Rt. 
2001 s. 572 ble skjevdelingskrav etter el. § 59 tredje ledd nektet, selv om ektefellen hadde 
benyttet betydelige særeiemidler til å etablere legepraksisen som var gjenstand for spørsmålet. 
Retten la vekt på forarbeidene og ordlyden (jf. ovenfor) som tilsa at bestemmelsen var ment 
som en snever sikkerhetsventil.  Videre ble det lagt vekt på at ekteskapet hadde vart i 23 år og 
at den andre ektefellen de første årene hadde arbeidet i bedriften og bidratt til å etablere den4. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Se NOU 1987: 30 s. 79 
2 Jf. Rt. 2002 s. 1596  
3 Se Lødrup / Sverdrup, Familieretten 6. Utgave 2009  s. 271 
4 Jf. Rt. 2001 s. 572 (s. 582) 
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4 Beregningen av skjevdelingsmidlenes verdi  
4.1 Verdiendringer 
Der skjevdelingsmidlene har vært gjenstand for en verdiendring vil det stille seg vanskelige 
spørsmål knyttet til verdiberegningen av skjevdelingskravet. Et eksempel på slik verdiendring 
kan være der den ene ektefellen arver et hus til en verdi av 1 million kroner. Verdien på én 
million vil oppfylle vilkårene for skjevdeling. Spørsmålet er hvordan en endring av husets 
verdi stiller seg. Hvis huset for eksempel over 5 år fram til ekteskapets opphør stiger til å være 
verdt 2 millioner kroner, kan da ektefellen skjevdele begge de to millionene? Og i tilfelle, 
hvilke forutsetninger må ligge til grunn? 
 
Spørsmål om slike verdiendringer må løses i lys av bestemmelsens ordlyd, ”føres tilbake til”. 
Der verdien stiger på eget grunnlag, for eksempel på grunn av markedssvingninger, er det 
hensiktsmessig at denne verdistigningen også kan skjevdeles. Det er den aktuelle nåverdien av 
midlene som er gjenstand for skjevdeling. Hvis huset for eksempel øker i verdi kun som følge 
av inflasjonen i markedet er det rimelig at hele verdien skal kunne holdes utenfor delingen.  
Motstykket til dette er der gjenstanden har sunket i verdi. I slike tilfeller vil det ikke være ri-
melig at en ektefelle skal kunne belaste den andre økonomisk for å kompensere for dette.  
Huset synker for eksempel i verdi over de 5 årene på grunn av vanlig slit og elde. Området har 
kanskje også blitt mindre attraktivt etter ulike endringer i infrastrukturen. Omsetningsverdien 
av huset på skjæringstidspunktet har som følge av dette falt til 900.000 kr. Det finnes da ingen 
andre midler på ektefellens hånd som kan ”føres tilbake til” den skjevdelingsposten som det 
arvede huset utgjør. Ektefellen må i slike tilfeller ta til takke med å kun kunne skjevdele en 
verdi av de 900.000 kr som huset er verdt ved samlivsbruddet. Det at vilkåret sier at verdiene 
må kunne ”føres tilbake til” en skjevdelingspost (jf. pkt. 3.1) gjør at det er uten betydning om 
verdireduksjonen er på grunn av markedsmessige forhold eller andre grunner. Andre midler 
ektefellene sitter på vil ikke kunne føres tilbake til en skjevdelingspost.  
 
Etter utgangspunktet om at ektefellenes samlede formuer skal likedeles og at felleseie er nor-
malordningen i ekteskapsloven stiller spørsmålet seg annerledes der verdiendringen skyldes 
ektefellen(es) innsats. Der for eksempel en verdiøkning skyldes betydelig oppussingsarbeid 
og moderniseringsutgifter vil verdistigningen kunne føres tilbake til denne arbeidsinnsatsen 
eller midlene som er skutt inn i formuesobjektet. Det er da i samsvar med lovens formål at 
slik verdiøkning går inn i felleseiemidlene og skal likedeles jf. el. § 58 første ledd og pkt. 
2.2.1.  
Det er etter dette uten betydning hvem av ektefellene som har stått for arbeidet eller kostnade-
ne med utbedringen så lenge det er dette som er grunnlag for verdiøkningen. Det må derimot 
her reserveres mot de tilfeller der ektefellen har brukt skjevdelingsmidler til selve utbedring-
en.  
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Huset til 1 million kroner ble for eksempel arvet sammen med 200.000 kr som ektefellen 
brukte til å pusse opp baderom og gangen. Huset steg i samsvar med dette pluss vanlig mar-
kedsvekst til å være verdt 1,3 millioner på skjæringstidspunktet. Det er da naturlig at alle mid-
lene skal kunne skjevdeles ettersom verdiøkningen kan føres tilbake til diverse skjevdelings-
poster. Dette synspunktet er også lagt til grunn i forarbeidene1. 
 
Der verdiøkningen skyldes en blanding av vanlig markedsvekst og arbeidsinnsats under ekte-
skapet vil det være vanskelig å komme til konkrete tall på hvor meget skjevdelingskravet skal 
være på. Den økning som skyldes arbeidsinnsatsen faller i tilfelle inn i likedelingsmidlene 
mens økningen som skyldes markedsveksten som utgangspunkt tilhører skjevdelingsmidlene. 
Den påkostning som er gjort vil i midlertidig kunne påvirke den alminnelige markedsveksten 
slik at også en forholdsmessig del av det som blir beregnet til den alminnelige markedsveks-
ten også skal tilfalle likedelingsmidlene. For eksempel: 
Den ene ektefellen arver huset til en verdi av 1 million kr. I løpet av de neste 5 årene pusser 
ektefellene sammen betydelig opp huset til en verdi av 400.000 kr. Når omsetningsverdien 
skal vurderes ved skjæringstidspunktet takseres huset til 1,8 millioner kr.  
I utgangspunktet kan man se dette slik at verdiøkningen skyldes dels påkostninger (400.000 
kr) og dels markedsvekst (400.000 kr). Men den alminnelige markedsveksten ville kanskje 
ikke vært mer enn 200.000 kr uten de påkostningene som er gjort av ektefellene sammen.  
Som nevnt vil slike situasjoner by på vanskelige grensedragninger og vurderinger av hvor 
mye som skal tilskrives de ulike økningsgrunnlag. Man kan her se seg nødt til å vurdere på 
skjønn hvor stort skjevdelingskravet skal vurderes til. En sammenligning med andre eien-
dommer i området kan være nødvendig for å kunne finne frem til et mest mulig riktig resultat 
på hvor store verdier som skal tilskrives de ulike forhold. Formålet med ekteskapslovens de-
lingsregler er at verdier som er skapt i fellesskap under ekteskapet bør tilfalle begge ektefelle-
ne ved et delingsoppgjør. Hvis tilsvarende eiendommer uten utbedringer de siste årene i snitt 
har hatt en markedsøkning på 200.000 kr, kan det fremstå som rimelig at de resterende 
200.000 kr anses å være på grunnlag av påkostnings- og arbeidsinnsatsens ektefellene har 
gjort.  
Et mulig resultat vil her kunne være at eiendommens opprinnelige verdi på 1 million kroner 
pluss den forholdsmessige halvparten av markedsøkningen på 200.000 kr blir skjevdelingsbe-
rettiget. De resterende 600.000 kr vil være midler skapt som følge av partenes felles innsats 
og gjenstand for likedeling etter lovens hovedregel.   
 
 

                                                
1 Se Ot. Prp. Nr. 28 (1990-1991) s. 121 
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I de tilfeller der en formue er delvis finansiert med skjevdelingsmidler og delvis beheftet med 
gjeld følger det av lovens ordlyd ”kan føres tilbake til”, at det er forholdsmessigheten mellom 
de ulike finansieringsmidler som bør legges til grunn også ved ekteskapets opphør.   
Ektefelle A arver for eksempel 200.000 kroner som ombyttes i en eiendom som er verdt 
800.000 kroner. Resten av beløpet på 600.000 kroner blir finansiert ved at ektefellene tar opp 
lån. Her vil en fjerdepart av eiendommens verdi kunne føres tilbake til midler som er skjevde-
lingsberettiget. Det ektefellene betaler ned på lånet frem til ekteskapets opphør vil altså tilhøre 
felleseiemidlene som skal deles likt. Dersom eiendommen har steget i verdi etter vanlig mar-
kedssvingninger vil tilsvarende en fjerdedel av verdiøkningen kunne føres tilbake til skjevde-
lingsposten som nevnt ovenfor.  
Hvis ekteparet eksempelvis har betalt ned gjelden og eiendommen har øket i verdi med 50 %, 
vil nåverdien være på 1,2 millioner kroner. Verdiøkningen vil i tilsvarende grad kunne føres 
tilbake til å være finansiert ¾ med felleseiemidler og ¼ med skjevdelingsmidler. Skjevde-
lingsmidlene vil i så fall ha steget fra 200.000 til 300.000 kr.  
Et spørsmål som var oppe i rettspraksis var om tilsvarende løsning skulle gjelde også i de til-
feller der selve eiendelene som ble brakt inn som skjevdelingspost allerede var beheftet med 
gjeld.  
I Rt. 2002 s. 1596 var saken at B hadde før ekteskapsinngåelsen en eiendom som var delvis 
lånefinansiert. Ved ekteskapets opphør hadde eiendommen steget i verdi og B fremmet krav 
om skjevdeling for hele nåverdien med fratrekk for den opprinnelige gjelden. Ektefellen A, 
mente det var forholdstallet mellom gjelden og verdiene ved ekteskapsinngåelsen som måtte 
legges til grunn for delingen av verdiøkningen ved skjæringstidspunktet. Høyesterett kom 
enstemmig til at det var den forholdsmessige løsningen som måtte legges til grunn. Ektefellen 
A vant saken. 
Forarbeidene er tause om hvordan regelen bør anvendes på dette punkt og Høyesterett viste til 
mindretallets vurderinger i Rt. 2001 s. 1434. Det at det var den forholdsmessige andel som 
måtte legges til grunn som løsning på problemstillingen fulgte av ulike formåls og systembe-
traktninger samt andre reelle hensyn. 
Førstvoterende fremhev1 at det verken fremsto som ”unaturlig eller urimelig” at løsningen blir 
annerledes ved felleseiemidlene enn hva de kunne blitt ved særeie. Videre underbygger de 
dette ved å vise til juridisk teori der dette synes som en alminnelig akseptert løsning. 
Resultatet førte i samsvar med formålet til likedelingsregelen til at ektefellene skulle dele den 
verdiskapning som er foregått gjennom ekteskapets varighet.  
 
Enda et spørsmål som har vært oppe for rettspraksis er de tilfeller der et arvet beløp benyttes 
til å nedbetale gjeld på eiendeler ektefellene allerede har anskaffet.  

                                                
1 Se Rt. 2002 s. 1596 (s.1602) 
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Eksempelvis der ektefellene A og B har sammen kjøpt en bolig og B senere arver et beløp 
som benyttes til å betale ned på denne felles gjelden. Spørsmålet har vært om det da foreligger 
grunnlag for en forholdsmessig skjevdeling av en eventuell verdistigning, hvis eiendelene 
fram til samlivsbruddet har øket i verdi.  
I Rt. 2008 s. 769 kom Høyesterett til at slik verdistigning ikke skulle komme skjevdelingskra-
vet til gode. Det var kun den opprinnelige summen av skjevdelingsmidlene etter inflasjonsjus-
teringer som var gjenstand for skjevdeling.  
Retten begrunnet dette med at verdiøkningen ikke kunne tilbakeføres til selve gjeldsnedbeta-
lingen. Det var ingen indikasjoner på2 ”at partene ved anskaffelsen hadde konkret forventning om arv 

eller gave som kunne bidra til finansieringen for boligens vedkommende, og som derfor kunne ha hatt betydning 
for omfanget av boliganskaffelsen”. 

Retten sammenlignet tilfellet med dommen inntatt i Rt. 2002 s. 1596 (ovenfor), men kom til 
at forholdene ikke var forenelige, med tanke på tilbakeføringskravet i el. § 59 første ledd.  
Videre støttet retten seg på juridisk teori, og kom til at det kun skulle foretas en inflasjonsjus-
tering ettersom skjevdelingsverdiene måtte beholde sin kjøpekraft for å være forenelig med at 
det er nåverdien som skal legges til grunn for verdiberegningen.  
Et kritisk synspunkt til Høyesteretts resultat i denne saken er at det blir et forskjellig utfall enn 
de saker der skjevdelingsmidlene er ervervet før den gjeldsbeheftede eiendelen (se ovenfor 
der forholdsmessighetsberegningen legges til grunn). I mange tilfeller vil det foreligge inter-
esse i at skjevdelingsmidlene skal kunne investeres i aktiva for nettopp det formål og oppnå 
en verdiøkning. For mennesker som arver eller får gavemidler etter denne rettsavgjørelsen er 
det kanskje mer hensiktsmessig å investere pengene i andre aktiva enn felles eiendom for å 
kunne nyte godt av muligheten til verdiøkninger? Ektefellene vil jo i fellesskap allerede nyte 
godt av at midlene kan benyttes til å nedbetale felles gjeld ved at det generelt kreves mindre 
av inntektene til å betjene avdragene.  
Det er som nevnt mange problemstillinger som kan oppstå ved verdiendringer i formue som 
er gjenstand for skjevdelingskrav. Ulike hensyn spiller inn og det kan være vanskelig å avgjø-
re hvilke som veier tyngst. De ulike rettskildene vil ikke alltid være grunnlag for en klar vei-
ledning for verdiberegningen, og i mange tilfelle kan særeie fremstå som et enklere alternativ 
og forholde seg til.   
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Se Rt. 2008 s. 769 (75) 
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4.2 Gjeldsavleggelsen når det er restgjeld knyttet til skjevdelingsverdier 
4.2.1 Utgangspunktet - Felleseie uten skjevdelingsposter 
Utgangspunktet etter hovedregelen i el. § 58 første ledd er at ektefellenes samlede formuer 
skal deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld.  
Det er altså nettoverdien som skal beregnes for felleseiemidlene som skal likedeles. Det er 
hensiktsmessig ovenfor ektefellene at ikke delingsgrunnlaget baseres på den bruttoverdi ved-
kommende sitter på. Da kunne man risikert tilfeller der store deler av aktiva forsvant, uten at 
det tilsvarende ble en reduksjon av gjelden. Ektefellen måtte for eksempel likedelt eiendom-
men som brutto er verdt 2 millioner kroner, med en restgjeld på 1 million. Da ville vedkom-
mende sittet igjen med 1 million av eiendommen og 1 million i gjeld, i realiteten null verdi.  
 
 
 
Slik regelen er utformet med at det er nettoverdien som skal legges til grunn, vil det i eksem-
pelet ovenfor være 1 million til likedeling etter at 1 million er avlagt til å dekke gjelden. Hver 
ektefelle vil derved i stedet få 500.000 kroner.  
Dette er også hensiktsmessig overfor kreditorene. Dersom bruttoen ble lagt til grunn kunne 
man risikere at debitor ektefellen ble insuffisient etter et delingsoppgjør. 
 
I de tilfeller der ektefellene kun har felleseiemidler som skal likedeles, kan de etter bestem-
melsen hver seg ”fullt ut gjøre fradrag” for den gjeld de hefter for jf. el. § 58 annet ledd. For 
eksempel i tilfeller der ektefelle A har aktiva på 1 million kroner og en gjeld på 850.000 kro-
ner, mens B har aktiva på 90.000 kroner og en gjeld på 40.000 kroner.  
Her vil A kunne gjøre fradrag for sin gjeld, og således vil det fra A gå 150.000 kroner til like-
delingen. Tilsvarende kan B gjøre fradrag for sin gjeld på 40.000 kroner og derved går det 
50.000 kroner til likedeling fra denne. Den netto sum av 200.000 kroner er det som skal like-
deles mellom ektefellene.  
Til grunn for beregningen er at ektefellene skal beregnes hver for seg. Begrunnelsen for dette 
er at en ektefelle ikke skal kunne belaste den andre i de tilfeller der det foreligger underbalan-
se på den ene parten.  
Eksempelvis der ektefelle A har aktiva til 10.000 kroner og gjeld på 210.000 kroner. Ektefelle 
B derimot har 500.000 kroner i aktiva og ingen gjeld. Det vil her synes meget urimelig om 
ektefelle B må i tillegg til å likedele sitt lodd med A, dekke gjelden til vedkommende først.  
 
Ved at hver part beregnes hver for seg vil det her fra ektefelle B gå 500.000 til likedeling og 
ingen ting fra A. B kommer således ut av det med 250.000 kroner. Dersom partenes formue 
og gjeld skulle vært blandet først ville derimot hver part kun fått 150.000 kroner.  
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I bunn og grunn er hovedregelen lagt opp på en slik måte at den ene ektefellen overtar halv-
parten av den andres netto og vica versa, uavhengig av hverandre så lenge de kun har felles-
eiemidler som skal deles. 
 
Videre vil fremstillingen belyse rettsbilde og beregningen for de tilfeller der midler blir holdt 
utenfor delingen etter el. § 59 første ledd jf. el. § 58 tredje ledd. 
 
 
 
4.2.2 Gjeldsavleggelse med  skjevdelingsmidler 
Etter el. § 58 annet ledd gjelder reglene om fullt fradrag for gjeld i felleseie kun der ektefelle-
ne bare har felleseiemidler som skal likedeles. Ordlyden er uttrykkelig klar på dette. Dersom 
en ektefelle krever verdier holdt utenfor etter el. § 59, er vi under el. § 58 tredje ledd sitt an-
vendelsesområde (som gjelder når en ektefelle holder midler utenfor delingen ved skjevdeling 
i felleseie eller ved særeiemidler).  
Grunnlaget for at det gjelder egne fradragsregler hvor en ektefelle holder midler utenfor de-
lingsoppgjøret er for å unngå urimelige utfall. Et eksempel kan være der ektefelle A har 
200.000 kroner i felleseie, 500.000 kroner i særeie, 1 million kroner i skjevdelingsmidler og 
en gjeld på 200.000 kroner. Dersom utgangspunktet om fullt fradrag i felleseiemidlene hadde 
vært gjeldende, ville det ikke kommet noen midler til likedelingen fra A i slike situasjoner. 
Dette kan fort synes urimelig. Dersom gjeld er pådratt i forbindelse med formue som kan hol-
des utenfor delingsoppgjøret er det naturlig og forholdsmessig riktig at den andre ektefellen 
ikke skal bli belastet for gjeld knyttet til slike midler. Dette ville også stemt dårlig overens 
med det faktum at det er nettoverdien av skjevdelingspostene som kan skjevdeles jf. pkt. 
3.1.2.  
 
Etter bestemmelsen i el. § 58 tredje ledd er det avgjørende å finne ut hva gjelden som forelig-
ger er brukt til å finansiere. Normalt vil en gjeldspost knytte seg til et aktiva. Eksempelvis slik 
boliglånet er tilknyttet boligen, eller bilgjeld er tilknyttet bilen.  
El. § 58 tredje ledd a og b er best egnet til de tilfeller der en gjeldspost er pådratt ved erverv 
eller påkostninger av en aktivapost. Men også der gjelden ikke kan knyttes direkte til en eien-
del vil bestemmelsen komme til anvendelse i bokstav c – ”annen gjeld”. Det skal i det følgen-
de vises hvilket anvendelsesområde bestemmelsen i bokstav a – c har, og hvordan beregning-
en skal utføres.  
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4.2.2.1 El. § 58 tredje ledd a). 
Hvis en gjeldspost er pådratt ved erverv eller påkostninger av formue som er felleseie og 
gjenstand for likedeling skal det etter el. § 58 tredje ledd a) kunne gjøres fullt ut fradrag for 
slik gjeld i felleseie. Loven er noe kronglete formulert i tredje ledd, men poenget er at der 
gjelden knytter seg til et aktiva som er gjenstand for likedeling harmonerer bestemmelsen med 
hovedregelen i el. § 58 første ledd om at felleseie skal deles likt etter det er gjort fradrag for 
gjeld.  
Eksempelvis der ektefelle A under ekteskapet har kjøpt en eiendom med tilknyttet pantegjeld, 
skal altså den gjelden som foreligger på skjæringstidspunktet kunne trekkes fra i sin helhet. 
Eiendommens nåverdi vil i utgangspunktet være gjenstand for likedeling, og det er derfor 
rimelig at den tilknyttede gjelden ikke faller på vedkommende i sin helhet etter delingsopp-
gjøret mens aktiva reduseres.  
Dette utgangspunktet har derimot sine unntak som følger allerede av ordlyden der det er lagt 
inn en reservasjon: ”hvis ikke annet følger av bokstav b”.  
 
 
 
4.2.2.2 El. § 58 tredje ledd b). 
Etter el. § 58 tredje ledd bokstav b kan en ektefelle bare gjøre fradrag for gjeld som er pådratt 
ved erverv eller påkostninger i midler som kan holdes utenfor delingsoppgjøret, dersom gjel-
den overstiger eiendelenes verdi. Ettersom skjevdelingskravet er et nettokrav (jf. pkt. 3.1.2) 
vil det sjelden foreligge gjeld som er pådratt ved ”erverv eller påkostning” av skjevdelings-
midlene. Ved ”erverv eller påkostninger” menes også vedlikeholdsutgifter. 
Et lån til alminnelig vedlikeholdsutgifter kan derfor være et eksempel som faller inn under 
lovens anvendelsesområde.  
 
Begrunnelsen bak bestemmelsen er i hovedsak av hensyn til kreditorene og at en ektefelle 
ikke skal bli insolvent etter et delingsoppgjør. Fradrag for slik gjeld er altså bare aktuelt der 
det foreligger en negativ verdi.  
Dette er et naturlig unntak ettersom det ville ledet til urimelige resultater dersom en ektefelle 
kunne redusere den del av felleseie som skal likedeles, mens midlene har gått til å øke verdien 
av de midler som skal holdes utenfor.  
Dersom en ektefelle har pådratt seg gjeld ved enten påkostning eller erverv av formue som 
skal holdes utenfor delingen, skal det i utgangspunktet ikke kunne gjøres fradrag for slik 
gjeld. Eksempelvis der den ene ektefellen har arvet en bolig til en verdi av 3 millioner kroner 
og tatt opp lån på 100.000 kroner som er benyttet til vedlikeholdsutgifter av eiendommen. Her 
vil ektefellen etter bestemmelsen ikke kunne gjøre fradrag i den del av felleseie som skal like-
deles. Gjelden tilknytter seg her til skjevdelingsmidlene og vedkommende kan da ikke gjøre 
fradrag for denne gjelden i de felleseiemidler som er gjenstand for likedelingen.  
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Tilsvarende gjelder for de midler som er særeie, der gjelden knytter seg til midler som kan 
holdes utenfor delingen etter el. § 61 b og c og der det foreligger ”utilbørlig adferd”.   
 
Reservasjonen mot fradrag i gjeld som er pådratt ved ”erverv eller påkostninger” av midler 
som skal holdes utenfor delingen foreligger når ”den totale verdien ikke er stor nok til å dekke 
gjelden”.  
For eksempel har ektemannen eiendeler i felleseie verdt 500.000 kroner med tilknyttet gjeld 
på 100.000 kroner. Videre har han lånt  penger til å investere i aksjer for 200.000 kroner som 
er hans særeie. Frem til skjæringstidspunktet har markedet sunket og aksjene er kun verdt 
180.000 kroner. Her vil ektemannen kunne gjøre fradrag for 100.000 kroner i felleseiemidlene 
etter el. § 58 tredje ledd a). For aksjeposten vil han kunne gjøre fradrag i felleseiemidlene for 
20.000 kroner etter el. § 58 tredje ledd bokstav b). Det er altså bare det overskytende det kan 
kreves fradrag for. Fra han vil det da komme 380.000 kroner til likedelingen.  
 
Et spørsmål som har stilt seg i praksis er hvordan restgjeld på en dels likedelingsformue og 
dels skjevdelingsberettiget formue skal fordeles. Et eksempel kan være der mannen ved ekte-
skapsinngåelsen har en eiendom verdt 2 millioner kroner, med tilknyttet gjeld på 1 million. 
Halvparten av boligen vil således være skjevdelingsmidler. Dersom det gjennom ekteskapets 
varighet er blitt betalt ned 800.000 av restgjelden, hører dette inn under likedelingsformuen. 
Spørsmålet er hvordan restgjelden på 200.000 kroner skal fordeles ved gjeldsavleggelsen? 
 
I Rt. 2002 s. 1596 la Høyesterett til grunn en oppdeling av formuesgodet i en skjevdelingsan-
del og en likedelingsandel. Etter denne dommen passer således ikke lenger ordlyden i el. § 58 
tredje ledd litra b) på slike forhold, da formuen dels er likedelingsmidler.  
 
Et alternativ kan være å legge til grunn den opprinnelige brøkfordelingen mellom skjevde-
lingsmidler og likedelingsmidler, her: ½ på hver. I så fall vil 100.000 kroner tilfalle skjevde-
lingsposten jf. el. § 58 tredje ledd b) mens 100.000 kroner ville kunne kreves fradrag for i 
likedelingsmidlene jf. el. § 58 tredje ledd a). En slik løsning ville videre ha vært i samsvar 
med forholdsmessighetsprinsippet som gjelder for ”annen gjeld” i el. § 58 tredje ledd c), se 
pkt. 4.2.2.3. En utvidet anvendelse av bestemmelsen kunne kanskje vært aktuelt. 
 
I juridisk teori1 er det bred konsensus om at gjelden i slike situasjoner knytter seg til en for-
muesdel som etter Rt. 2002 s. 1596 skal anses som likedelingsmidler. Ettersom det er gjelden 
som nettopp er grunnlaget for at det skapes likedelingsmidler, må en naturlig følge av dette bli 
at gjelden kan gå til fradrag i sin helhet i felleseiemidlene etter el. § 58 tredje ledd litra a). I 

                                                
1 Se Strandbakken, Asbjørn. Fab 2003-2 Gjeldsfradrag ved skjevdeling 
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tilfellet vil det i eksempelet ovenfor kunne gjøres fradrag i felleseiemidlene for de resterende 
200.000 kroner av gjelden, mens skjevdelingskravet vil være 1 million kroner.  
 
 
 
4.2.2.3 El. § 58 tredje ledd c). 
Dersom den ene ektefellen har gjeld som ikke kan knyttes til aktiva på dennes rådighetsdel og 
vedkommende samtidig holder midler utenfor delingsoppgjøret, fastlegger el. § 58 tredje ledd 
bokstav c at for slik ”annen gjeld kan det kreves fradrag for en forholdsmessig del”. El. § 58 
tredje ledd litra c er ny ved ekteskapsloven av 1991. 
Formålet med innføringen var å forhindre den urimelighet som kunne følge ved at gjeldsfra-
drag for ”annen gjeld” kun var forbeholdt felleseiemidlene som skulle likedeles.  
Slik ”annen gjeld” kan for eksempel være studiegjeld, forbruksgjeld eller erstatningsgjeld. 
Poenget er at det foreligger en gjeldspost som ikke er tilskrevet verken felleseiemidler etter 
bokstav a, eller formue som holdes utenfor etter bokstav b. 
Etter forarbeidene1 skal forholdsmessighetsberegningen gjøres på grunnlag av forholdet mel-
lom de netto felleseiemidler som skal likedeles og de netto midler som skal holdes utenfor 
delingsgrunnlaget.  
For eksempel har ektefelle A etter fradrag for gjeld i felleseie 400.000 kroner til likedelingen 
og skjevdelingsmidler til en verdi av 100.000 kroner. Dersom vedkommende har en studie-
gjeld på 250.000 kroner vil forholdstallet mellom skjevdelingsmidlene og likedelingsmidlene 
være 1/5. Det er dette forholdstallet som legges til grunn for hvor meget vedkommende kan få 
i fradrag for studiegjelden i felleseiemidlene etter bokstav c.  
50.000 kroner vil således gå opp mot skjevdelingsmidlenes verdi, mens det i felleseiemidlene 
kan gjøres fradrag for de resterende 4/5 av verdiene, 200.000 kroner. Det vil her da komme 
200.000 kroner til likedeling fra ektefellen etter at gjeldsfradraget er gjort, og skjevdelings-
midlene på 100.000 kroner får vedkommende beholde i tillegg til 1/5 av studiegjelden (-
50.000,-).  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Se NOU 1987: 30 s. 129 
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4.3 Eksempel på verdifordeling ved skilsmisse 
For å illustrere hvordan reglene om skjevdeling fungerer i praksis i tillegg til verdiberegning-
en og gjeldsfradraget for ulike eiendeler følger nå et scenario som kan illustrere dette. 
 
Ektefelle A (mannen) giftet seg med B (hustruen) i år 2000. De kjøpte da et hus sammen som 
de eier med en halvpart hver seg. Gjelden ble tilsvarende fordelt med en halvpart på hver. 
Etter et par år døde faren til A og han arvet en myntsamling. Etter kort tid ble myntsamlingen 
solgt for 200.000 kroner, og A benyttet pengene til å kjøpe et maleri.  
B syntes derimot maleriet var skrekkelig og ville ikke ha det hengende på veggen i deres fel-
les bolig. A benyttet derfor angreretten han hadde til å heve kjøpet på maleriet og få tilbake 
pengene. Pengene ble i stedet satt inn på en sparekonto hvor de lå de neste 6 årene og ble stør-
re ved renteinntektene. Ved skjæringstidspunktet var kontoen stående med 240.000 kroner. A 
eide ytterligere en bil til 340.000 kroner og hadde en gammel studiegjeld fra før ekteskaps-
inngåelsen på 150.000 kroner.  
 
Hustruen eide fra før ekteskapsinngåelsen en hytte verdt 1.200.000 kroner. Det siste året før 
samlivsbruddet hadde hun lånt 200.000 kroner til å få utført vedlikehold av hytten, ettersom 
den gjennom årene var blitt betydelig slitt. Hyttemarkedet var begrenset der hytten lå og den 
hadde etter vedlikeholdet kun beholdt den opprinnelige verdien. Den ble ved skjæringstids-
punktet verdsatt til 1,2 millioner kroner.  
Hun eide ytterlige aksjer i familieselskapet for 300.000 kroner som var hennes særeie jf. el. § 
42.  
Etter at B fant ut at A hadde vært utro begjærte hun skilsmisse og skjæringstidspunktet ble 
satt 1. februar 2008. Boligen var på dette tidspunktet verdt 2,8 millioner kroner med en rest-
gjeld på 1,8 millioner kroner. B fremmet ytterligere krav om å skjevdele hele nåverdien av 
hytten på 1, 2 millioner kroner. Som nevnt i pkt. 3.1.1 utløser dette også en skjevdelingsrett 
for A.  
 
Verdifordelingen ble etter reglene i ekteskapsloven stående slik: 
 
Ektefelle A:  
Felleseie som skal deles likt:                     1. 740.000 kr     (halvdel av bolig + bil) 
Gjeld ved erverv av likedelingsmidler:         900.000 kr     (boliglån) 
Felleseie som skal skjevdeles:                       240.000 kr     (sparekonto) 
Annen gjeld:                                                  150.000 kr     (studielån) 
 
Boligen og bilen er den del av felleseie fra A som skal likedeles. Ved ervervet av boligen har 
A en gjeld på 900.000 kr som det i sin helhet kan gjøres fradrag for i felleseiemidlene jf. el. § 
58 tredje ledd a).  
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Midlene som er på sparekontoen kan klart føres tilbake til midler ervervet ved arv fra andre 
enn ektefellen jf. el. § 59 første ledd og verdiøkningen har en tilsvarende forbindelse til disse 
midlene jf. ovenfor i pkt. 3.2.1.3. Kontoen i sin helhet kan således kreves skjevdelt med 
240.000 kroner.  
For studiegjelden kan det etter el. § 58 tredje ledd bokstav c gjøres fradrag i felleseiemidlene 
for en forholdsmessig del (jf. pkt 4.2.2.3).  
Den totale netto formue A sitter på er: 840.000 + 240.000= 1.080.000 kr.  
A sin formue er således 78% felleseie og 22% skjevdelingsmidler. Han kan derfor etter be-
stemmelsen kreve fradrag for 78% av studiegjelden i felleseiemidlene (117.000kr).  
Fra A kommer det følgelig til likedeling (840.000 – 117.000 =) 723.000 kr.  
Den nettoverdi A holder utenfor likedelingsgrunnlaget er følgelig: 240.000 – 33.000 = 
207.000,-. 
 
Ektefelle B: 
Felleseie som skal deles likt:                     1. 400.000 kr     (bolig) 
Gjeld ved erverv av likedelingsmidler:         900.000 kr     (boliglån) 
Felleseie som skal skjevdeles:                   1. 200.000 kr     (hytte) 
Gjeld pådratt ved påkostning 
av skjevdelingsmidler:                                   200.000 kr     (vedlikeholdslån til hytten) 
Særeiemidler:                                                 300.000 kr     (aksjer) 
 
Boligen er den delen av felleseie som skal likedeles fra B sin side. Hun kan kreve fullt fra-
drag, i likhet med A, for gjelden på 900.000 kroner jf. el. § 58 tredje ledd bokstav a).  
Skjevdelingskravet i forbindelse med hytten er nettoverdien på 1,2 millioner kroner. Gjelden 
på 200.000 kroner er derimot pådratt ved ”påkostning” av denne skjevdelingsposten og kan 
derfor ikke gjøres fradrag for i felleseiemidlene, ettersom gjelden ikke overstiger hyttens verdi 
jf. el. § 58 tredje ledd bokstav b). Særeiemidlene skal også holdes utenfor delingsgrunnlaget 
jf. el. § 42. Fra B kommer det følgelig til likedeling 500.000 kroner.  
Den netto verdi hun holder på sin del utenfor likedelingsgrunnlaget blir på kr. 1.300.000 kro-
ner i særeie og skjevdelingsmidler.  
 
A og B sin netto felleseieformue som skal likedeles blir følgelig 723.000,- + 500.000,- = 
1.223.000 kroner. Dette er likedelingsgrunnlaget, som utgjør 611.500 kroner på hver.   
 
A vil etter skifte sitte med en total netto verdi på 818.500,-. 
B vil etter skifte sitte med en total netto verdi på 1.911.500,-. 
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5 Avslutning 
Skjevdelingsregelen i ekteskapsloven av 1991 § 59 første ledd har nå fungert i omtrent 25 år. I 
utgangspunktet taler de beste grunner for å ha en regel om skjevdeling, ettersom det er det 
ektefellene har skapt av verdier i fellesskap som i utgangspunktet burde likedeles mellom 
dem.  
 
Tidligere har menn normalt vært mer yrkesaktive og kanskje gått inn i ekteskap med mer ak-
tiva enn damer. Slik sett kan det fra et rettspolitisk ståsted kanskje se ut til at regelen kan fa-
vorisere menn ved det økonomiske oppgjøret. Det vil derimot være mer tilfeldig hvem som er 
mottaker av gave eller arvemidler. Videre har kvinnenes arbeidssituasjon endret seg betrakte-
lig over de siste 50 årene. En likestilling i samfunnet gir således en god begrunnelse for at 
skjevdelingsregelen skal fungere uavhengig av hvem part som normalt går inn i ekteskapet 
med mest verdier. Det er viktig at regelen er utformet på en måte som gjør at man kan forut-
beregne sin egen rettsstilling. Det er derfor gunstig at el. § 59 første ledd er en regel som ikke 
gir henvisninger til rettslige standarder ved vurderingen av om vilkårene for å skjevdele ver-
dier er tilstede.  
 
 
Unntaket for skjevdeling i el. § 59 annet ledd åpner videre for en skjønnsmessig rimelighets-
vurdering dersom et oppgjør fremstår som urimelig hvis el. § 59 første ledd kommer fullt ut til 
anvendelse. Dette er ment som et vern mot at en firkantet regel om skjevdeling ikke alltid vil 
føre til et rimelig resultat. Det er derimot i rettspraksis lagt til grunn at dette er en bestemmel-
se med et snevert anvendelsesområde. Det er prosessbesparende at retten til skjevdeling ikke 
skal være basert på skjønnsmessige vurderinger for ethvert tilfelle.  
 
 
Selv om skjevdelingsregelen er bygget opp med at visse kriterier må ligge til grunn for at 
skjevdelingsretten skal være inntakt har det i praksis vist seg at dette er dels problematisk. 
Lovteksten er i hovedsak utformet med tanke på de helt åpenbare enkle tilfeller der midler er i 
behold i sin opprinnelige form. Antallet saker som går til domstolene indikerer at et delings-
oppgjør ved skilsmisse ofte er mer innviklet enn lovteksten kan gi føringer for. På lovdata 
finnes det totalt 280 rettsavgjørelser om el. § 59 fra de 6 lagmannsrettene vi har. Dette er en 
høy forekomst av tilfeller som viser at regelen lett kan føre til uenigheter og dels problematisk 
anvendelse. Det er især verdiberegningen som byr på ulike problemer.  
 
At skilsmisser i stor grad de siste tiårene har blitt mer og mer vanlig taler ytterligere for at det 
bør  foreligge en normalordning som gir rett til å skjevdele midler som ikke er et produkt av 
ekteskapet fellesskap. Det har dog i lys av dette vist seg vanskelig å anvende en generell lov-
tekst på ulike tilfeller ettersom ”enhver” skilsmisse er unik ved delingsoppgjøret.  
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Frantzen1 tar til orde for at man bør fjerne klarhetskravet da dette oppfordrer til å holde skjev-
delingsmidler adskilt fra de øvrige midler ektefellene har. Dette begrunnes med at det kan 
være tilfeldig hvem av ektefellene som har med seg varige verdier inn som skjevdelingsmid-
ler. Der den ene parten for eksempel har en bolig som stiger i verdi vil den andre kanskje be-
sitte innbo som synker i verdi.  
Klarhetskravet fører videre til at der skjevdelingsmidlene ikke holdes adskilt den felles øko-
nomi kan kravet falle helt bort som følge av at gjenstander synker i verdi, midlene blir for-
brukt og at det foreligger en slik sammenblanding at det ikke er mulig å i tilstrekkelig grad 
bevise en forbindelseslinje. Det lønner seg således ikke å handle ut ifra hva som er i fellesska-
pets interesse. Uten klarhetskravet ville konfliktene således gått ut på hva som er det mest 
sannsynlige.  
 
Det er kanskje på tide med en revurdering av skjevdelingsregelen i el. § 59 første ledd, men 
alt i alt så er det i lys av samfunnets utvikling og oppfatning riktig å ha en regel om skjevde-
ling som normalordning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Frantzen, Torstein. Fab2006-4 Noen sider ved klarhetskravet i el. § 59 første ledd (s. 24) 
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