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1 Innledning 
 
1.1 Tema 
Et ekteskap varer ikke evig. Det opphører ved skilsmisse eller ved den enes død. Ved opphør 
av ekteskapet skal ektefellenes formue skiftes. Lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (el.)     
regulerer det juridiske forholdet mellom ektefeller. Tema for oppgaven er skjevdeling av   
felleseieformue etter lovens § 59 (1), den såkalte skjevdelingsregelen.  
 
Utgangspunktet på skiftet er at ektefellenes netto felleseieformue skal deles likt, jf. § 58. 
Skjevdeling betyr at en ektefelle kan ta ut verdien av visse typer midler før denne likedeling-
en. Dette gjelder formuesverdier som stammer fra midler en ektefelle hadde ved ekteskaps-
inngåelsen, samt arv og gave han senere mottok, jf. § 59 (1). Hovedregelen blir dermed at det 
kun er verdier som er skapt under ekteskapet ved felles innsats som skal deles likt.  
 
Trekk ved det norske samfunnet innebærer at skjevdelingsregelen får stor praktisk betydning 
for hvordan verdier fordeles mellom ektefeller ved et skifteoppgjør. I dag ender rundt 40 % av 
alle inngåtte ekteskap med skilsmisse.1 Videre har det vært en positiv utvikling i den alminne-
lige velstanden i Norge de siste 30-årene.2 Mange ektefeller er samboere i flere år før de gifter 
seg3, og flere velger å gifte seg på nytt etter endt ekteskap4. I tillegg har den økonomiske ut-
viklingen ført til at arv og gaver som mottas ofte har en høy økonomisk verdi.5 Disse forhol-
dene gjør at flere ektefeller har med seg store verdier inn i ekteskapet. Et stort antall rettsav-
gjørelser om skjevdeling indikerer at bestemmelsen er opphav til mange tvister. Per 12.04.18 
gir et hurtigsøk på § 59 i Lovdata treff i 466 rettsavgjørelser.  
 
I perioden 2015-2016 jobbet jeg som saksbehandler på familierettsgruppa til Juridisk rådgiv-
ning for kvinner (JURK). Et høyt antall henvendelser gjaldt spørsmål om skjevdeling. Den 
erfaringen, samt den praktiske betydningen bestemmelsen har i et skifteoppgjør, er bakgrun-
nen for valg av tema. 
 
 
 

                                                
1  SSB (2016) 
2  SSB (2017) s. 44 
3  Samfunnsspeilet 3/2011 
4  SSB tabell 05698 
5  SSB (2013) 
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1.2 Problemstillinger og avgrensning  
Jeg vil i oppgaven foreta en rettsdogmatisk analyse av § 59 (1). Oppgaven har to overordnede 
problemstillinger: hva er vilkårene for skjevdeling, og hvordan skal skjevdelingskravet bereg-
nes. I relasjon til sistnevnte problemstilling, vil jeg vurdere hvilken betydning verdistigning 
og opphavelig gjeld6 har for beregningen av skjevdelingskravet.  
 
Oppgaven vil ta utgangspunkt i opphør av ekteskapet ved separasjon og skilsmisse. Ettersom 
skjevdelingsregelen gjelder både ved skilsmisse og ved den enes død, jf. §§ 57 og 77, avgren-
ses fremstillingen mot de særlige problemstillinger som oppstår ved den enes død. Fremstil-
lingen avgrenses videre mot en analyse av § 59 (2) og (3). Det samme gjelder § 44 om avtale 
mellom ektefellene om unntak fra skjevdeling. I den utstrekning de omtales, er siktemålet å gi 
økt forståelse av første ledd.  
 
1.3 Rettskildebildet 
Oppgavens formål er å redegjøre for innholdet av gjeldende rett etter § 59 (1). For det formå-
let vil jeg benytte alminnelig juridisk metode. I dette punktet vil jeg gi en kortfattet oversikt 
over relevante rettskildefaktorer. 
 
Lovteksten i § 59 (1) er det primære rettsgrunnlaget for skjevdeling. Ettersom bestemmelsen 
skal forstås og anvendes av personer uten spesielle juridiske fagkunnskaper, er en alminnelig 
språklig forståelse av ordlyden et naturlig utgangspunkt.  
 
Relevante lovforarbeider er Ekteskapslovutvalgets NOU 1987: 30 Innstilling til ny ekteskaps-
lov – del II, Justis- og politidepartementets7 Ot.prp. nr. 28 (1990-1991) Om lov om ekteskap 
og Justiskomiteens Innst.O.nr.71 (1990-1991) Innstilling fra komiteen om lov om ekteskap. 
Utvalgsinnstillingen og proposisjonen behandler skjevdelingsregelen inngående. De lovregler 
som er lagt til grunn bygger i all hovedsak på lovforslaget til Ekteskapslovutvalgets flertall.8 
Følgelig vil denne delen av utvalgsinnstillingen være sentral. Det er imidlertid ikke alltid like 
klart hva lovkonsipistene har ment om et spørsmål. Dette forholdet, samt lovforarbeidenes 
alder, kan ha betydning for den rettskildemessige vekten. 
 
Bestemmelsens subjektive lovformål er at verdier som ikke er et resultat av ekteskapets særli-
ge arbeids- og livsfelleskap skal holdes utenfor likedelingen.9 Ved tvils- og grensespørsmål, 

                                                
6  Med «opphavlig gjeld» forstås gjeld ektefellen har ved ekteskapsinngåelsen, eller gjeld som er tilknyttet arv 

eller gave ektefellen mottar under ekteskapet.  
7  Forkortet Justisdepartementet 
8  Ot.prp.28 s. 68 
9  NOU 1987:30 s. 79 
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hvor ordlyd og lovforarbeider gir liten veiledning, har det subjektive lovformålet blitt tillagt 
stor vekt i rettspraksis, jf. Rt. 2002 s. 1596 jf. Rt. 2001 s. 1434 og Rt. 2008 s. 769.  
 
Høyesterett har også vektlagt reelle hensyn i de tilfeller hvor kildematerialet autoritativt er 
uklart, jf. Rt. 2002 s. 1596. Ved revisjon av ekteskapsloven var det et mål å «gjøre loven enk-
lere, mer oversiktlig, og lettere tilgjengelig for dem den berører».10 Det var videre et mål at 
valg av skjevdelingsregel ikke skulle vanskeliggjøre oppgjøret.11 Det ble også vektlagt at reg-
lene i praksis skal gi rimelige og rettferdige løsninger.12 Tilgjengelighetshensyn, rettstekniske 
hensyn og rimelighetshensyn er derfor relevant ved tolkingen. 
 
Praksis fra Høyesterett vil være en sentral rettskildefaktor. Det finnes i alt syv høyesteretts-
dommer som gjelder første ledd.13 Det er videre en omfattende underrettspraksis om temaet. 
Det vil også være relevant å ta i betraktning rettspraksis fra lagmannsretten. Enkeltavgjørelser 
fra lagmannsretten vil imidlertid ikke være et tungtveiende argument for hvordan § 59 (1) skal 
forstås. Hvor sterk vekten er avhenger blant annet av om rettspraksisen er langvarig og konse-
kvent, samt det totale rettskildebildet.14 Dommer fra tingretten behandles ikke. 
 
Juridisk teori blir i oppgaven anvendt som en opplysningskilde for problemstillinger. Videre 
vil den bli brukt som argument for ulike tolkningsalternativer. Er rettsoppfatningen i teorien 
samstemt og fast, kan den, etter min mening, ha noe rettskildemessig vekt ut fra forutberegne-
lighetsbetraktninger. Fra rettspraksis kan det vises til Rt. 2015 s. 710. 
 
Revisjonen av ekteskapsloven er et resultat av et nordisk lovsamarbeid. Nordisk rettsenhet på 
familierettens område anses for å ha en egenverdi.15 Lovsamarbeidet førte imidlertid ikke til 
rettsenhet på dette området. Per dags dato har norsk rett fremdeles en vid adgang til skjevde-
ling sammenlignet med de andre nordiske landene.16 Nordisk ekteskapsrett har dermed liten 
rettskildemessig verdi for fastleggelsen av gjeldende rett etter § 59 (1).  
 
 

                                                
10  Ot.prp.28 s. 5 
11  NOU 1987:30 s. 82 
12  ibid. s. 79 
13  Rt. 1999 s. 177, Rt. 2001 s. 1434, Rt. 2002 s. 1596, Rt. 2004 s. 108, Rt. 2008 s. 769, Rt. 2014 s. 1248 og Rt. 

2015 s. 710 
14  Monsen (2012) s. 39 
15  Innst.O.nr.71 s. 1 
16  Lødrup (2003) s. 148, Holmøy/Lødrup (2001) s. 387, Lødrup/Sverdrup (2016) s. 267 
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1.4 Den videre fremstilling 
I kapittel 2 vil jeg redegjøre for skifteoppgjøret, samt se nærmere på de hovedhensyn som 
begrunner § 59. De materielle vilkårene for skjevdeling og beregningen av skjevdelingskravet 
utgjør oppgavens hoveddel i kapittel 3 og 4. Strukturen i denne delen av oppgaven er ikke 
unik17, men den følger av oppgavens hovedproblemstillinger og skjevdelingsregelens opp-
bygging. Det må videre nevnes at de to hovedtemaene glir noe over i hverandre. Noen 
problemstillinger som tradisjonelt behandles under vilkårene for skjevdeling, kan også be-
handles under beregningen. Ved analysen av skjevdelingsregelen, er det likevel nødvendig å 
trekke et skille. Skillet kan av den grunn bli noe tilfeldig. Avslutningsvis vil jeg komme med 
en kommentar i kapittel 5. 
 
2 Rettslige utgangspunkter 
2.1 Oversikt over skifteoppgjøret 
§ 59 (1) kan ikke forstås isolert fra de øvrige bestemmelser i ekteskapsloven som regulerer 
skiftet. En forståelse av § 59 (1) krever derfor kjennskap til det regelkomplekset bestemmel-
sen inngår i. Jeg vil derfor gi en kortfattet fremstilling. 
 
På skiftet har ektefellene avtalefrihet, jf. § 65. Blir ikke ektefellene enige om hvordan verdier 
og eiendeler skal fordeles, er det ekteskapslovens øvrige regler som bestemmer delingen. Ek-
teskapsloven har to formuesordninger: felleseie og særeie. Felleseie er ekteskapslovens nor-
malordning og består av to regelsett: fordeling av verdier i kapittel 12 og fordeling av eiende-
ler i kapittel 13.  
 
Det er de formuesverdier ektefellene hadde på skjæringstidspunktet som skal deles likt, jf. § 
58 jf. § 60 (1). Formue eller gjeld som ektefellen skaffer seg etter dette tidspunktet inngår 
ikke i delingsgrunnlaget, jf. § 60 (2) og (3). Tidspunkt for verdsettelsen svarer som utgangs-
punkt til skjæringstidspunktet, jf. § 69 (2) jf. § 60. 
 
Skjevdelingsverdier skal trekkes fra det øvrige felleseiet før likedelingen. § 59 (1) reduserer 
dermed de midler som skal gå til likedeling fra en ektefelle. Det samme gjør bestemmelsens 
tredje ledd hvor skjevdelingsretten er utvidet til å gjelde hele eller deler av felleseieformue 
som er ervervet under ekteskapet dersom «sterke grunner» taler for det. § 59 (2) innskrenker 
skjevdelingsadgangen dersom skjevdeling etter første ledd vil føre til et «åpenbart urimelig 
resultat». Skjevdelingsregelen er en verdiregel og gir ikke krav på det formuesgodet som 
skjevdelingskravet knytter seg til (skjevdelingsobjektet). 
 

                                                
17  Se Bergh-Jacobsen (2010) og Eeg (2006) 
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Restgjeld ektefellen har på skjæringstidspunktet kan på visse vilkår trekkes fra felleseiet før 
likedelingen, såkalt gjeldsavleggelse, jf. § 58 (2) og (3). § 58 (3) oppstiller regler for hvilken 
gjeld som kan gå til fradrag i ektefellens likedelingsmidler i de tilfeller hvor ektefeller har 
særeie og skjevdelingsmidler. Forholdet til gjeldsavleggelsesreglene behandles under punkt 
4.2.4. 
 
Ektefeller kan fravike lovens regler om felleseie ved å avtale ulike former for særeie ved ek-
tepakt, jf. § 42. Særeie kan også bestemmes av giver eller arvelater (særeieklausul), jf. § 48. 
Forholdet til særeie behandles under punkt 2.2.3. 
 
2.2 Hovedhensyn 
For forståelsen av § 59 (1) er det også nødvendig å se nærmere på de hovedhensyn som be-
grunner skjevdelingsregelen. Med hovedhensyn mener jeg de hensyn som lovgiver har trukket 
fram som begrunnelse for bestemmelsen. Delingsreglene bygger i all hovedsak på en avvei-
ning av rimelighetshensyn og rettstekniske hensyn. De hensyn som begrunner likedeling av 
ektefellenes formuer, er de samme hensyn som begrenser hovedregelens utstrekning og be-
grunner skjevdelingsregelen. Det er derfor også hensiktsmessig å se på hensynene bak § 58 
(1). 
 
2.2.1 Rimelighetshensyn 
Likedelingsregelen i § 58 er begrunnet med «det felleskap av økonomisk og annen art» som 
har bestått mellom ektefellene.18 Ektefeller organiserer ofte samlivet slik at de verdier som 
opparbeides under ekteskapet er skapt ved ektefellenes felles innsats. Tankegangen er at det er 
rimelig at disse verdiene da deles likt ved ekteskapets opphør.19 Det er dermed ekteskapets 
særlige karakter av fellesskap som begrunner likedelingsregelen.  
 
I forarbeidene er det lagt til grunn at midler en ektefelle hadde ved ekteskapsinngåelsen, eller 
som senere er tilført utenfra ved arv eller gave, nettopp ikke er et produkt av dette felleskapet. 
På den bakgrunn vil en likedeling av slike midler være urimelig. Det er i forarbeidene frem-
hevet at urimeligheten kan bli særlig fremtredende i de tilfeller hvor ekteskapet har vært kort-
varig. Det understrekes at det ikke er ønskelig med en rettstilstand hvor det er mulig å skille 
seg til penger.20 Bak denne avveiningen av rimelighetshensyn ligger verdipolitiske betrakt-
ninger. Tanken er at likedelingsregelen ikke strekker seg lenger enn hva som anses rimelig 
etter en økonomisk innsatsbetraktning.  
 
                                                
18  NOU 1987:30 s. 79 
19  Ot.prp.28 s. 66 
20  i.c 
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2.2.2 Rettstekniske og bevismessige hensyn 
I begrunnelsen av likedelingsregelen pekte Ekteskapslovutvalget på at ektefellene ofte har en 
sammenvevd økonomi, og at en likedelingsregel vil virke prosessdempende ved at ektefellene 
ikke behøver å rekonstruere eierforholdene ved ekteskapets opphør.21 Ved utformingen av 
skjevdelingsregelen stod rettstekniske og bevismessige hensyn sentralt. Ekteskapslovutval-
gets flertall påpekte at i de tilfeller hvor eiendelene er forbrukt, ombyttet eller sammenblandet 
med likedelingsmidler, kan det oppstå rettstekniske problemer. Av den grunn trakk flertallet 
opp retningslinjer for beregningen i slike tilfeller. For ytterligere å redusere mulighetene for 
uklarhet og tvister, presiserte flertallet at bevisbyrden for at vilkårene for skjevdeling er opp-
fylt, tilligger den ektefellen som krever skjevdeling. Flertallet var av den oppfatning at utfor-
mingen medførte at de rettstekniske problemene ikke utgjorde en praktisk hindring for forsla-
get.22 Justisdepartementet delte denne oppfatningen. Mindretallet på sin side var av den opp-
fatning at flertallets forslag ville føre til problemer med gjennomføringen i praksis og at retts-
tekniske hensyn talte sterkt imot flertallets forslag.23   
 
2.2.3 Forholdet til særeie 
Ved lovforberedelsen viste Ekteskapslovutvalgets flertall også til regler om særeie. Et delfor-
mål med innføringen av skjevdelingsregelen var å redusere behovet for å inngå avtaler om 
særeie.24 Flertallet viste til at arvemidler i økende grad ble klausulert som særeie. Synspunktet 
var at i den grad dette ikke ble gjort, skyldtes det arvelaters uvitenhet om særeiereglene. Vide-
re påpekte flertallet at det er lite ønskelig at en behøver særlig kunnskap om rettsreglene, for 
at disse midlene skal holdes utenfor deling.25 
 
Det er likevel forskjeller mellom ordningene. I den sammenheng kan det nevnes at særeiekra-
vet er et bruttokrav og gjelder formuesgoder, mens skjevdelingskravet er et verdikrav i form 
av nettoverdier. Riktignok kan gjeldsavleggelsesreglene i § 58 (3) føre til små forskjeller på 
dette punktet i enkelttilfeller.26  En annen sak er at en særeieklausul, som er svært vanlig, ikke 
kan lempes jf. § 48, mens § 59 (2) innebærer en fare for at skjevdelingsmidlene må deles. 
Selv om skjevdelingsregelen har som formål å redusere behovet for ektepakter og særeieklau-
suler, gjør ulikhetene at skjevdelingsordningen ikke kan erstatte særeieinstituttet. 
 

                                                
21  NOU 1987:30 s. 77 
22  ibid. s. 83-84 
23  ibid. s. 85 
24  ibid. s. 82 
25  ibid. s. 81-82 
26  Sverdrup (2013) s. 223 
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Avgjørelser fra Høyesterett viser at særeiereglene er relevant som tolkningsfaktor, jf. Rt. 2002 
s. 1596 og Rt. 2004 s. 108. I Rt. 2002 s. 1596 var det ikke utslagsgivende at løsningen ble en 
annen en hva som gjelder for særeie. Høyesterett uttalte at det var positivt at ektefeller har to 
ulike valgmuligheter. I Rt. 2004 s. 108 uttalte Høyesterett at det var fordelaktig at særeie- og 
skjevdelingsmidler ble behandlet likt ved beregningsspørsmål. Likheten mellom ordningene 
kan dermed vektlegges i både positivt og negativ retning ved tolking av § 59 (1). 
 
3 De materielle vilkårene for skjevdeling 
 
3.1 Oversikt over vilkårene 
Forutsetningene for at en ektefelle kan holde midler utenfor likedeling, kan sammenfattes i tre 
kumulative vilkår, jf. § 59 (1):  
 
1. Et grunnvilkår for skjevdeling er at ektefellen eier «midler» da «ekteskapet ble inngått», 

eller senere erverver «arv» eller «gave fra andre enn ektefellen» (punkt 3.2).  
 
2. «Verdien av formue» ektefellen eier på skjæringstidspunktet må «klart» kunne «føres til-

bake» til slike midler nevnt ovenfor (punkt 3.3). Ordlyden «klart» viser til beviskravet, 
også omtalt som klarhetskravet. Klarhetskravet relaterer seg til alle vilkårene (punkt 
3.5.2). 

 
3. Skjevdeling inntrer ikke automatisk selv om de øvrige vilkår er oppfylt. Det er i tillegg en 

grunnleggende forutsetning at en ektefelle krever skjevdeling, jf. ordlyden «kan kreves 
holdt utenfor» (punkt 3.4). 

 
I det følgende vil jeg redegjøre for det materielle innholdet i disse vilkårene. 
 
3.2 Grunnvilkår: alternative skjevdelingsposter 
3.2.1 Nettokrav 
Etter gjeldende rett er skjevdingskravet et nettokrav, slik at opphavlig gjeld skal trekkes fra. 
Det gjelder både for innbrakte midler og erverv ved arv eller gave under ekteskapet. Løsning-
en fremgår ikke helt klart av ordlyden eller lovforarbeidene, men er lagt til grunn i rettsprak-
sis, jf. Rt. 2002 s. 1596 og Rt. 2014 s. 1248. I juridisk teori er det en utbredt enighet om at 
skjevdelingskravet er et nettokrav.27 Hvordan nettoverdien konkret beregnes behandles under 
punkt 4.2.2. 
 

                                                
27  Lødrup/Sverdrup (2016) s. 269, Bergh-Jacobsen (2011) s. 229, Frantzen (2006) s. 251, Strandbakken (2003) 

s. 103. Motsatt Eeg (2008) s. 221 
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3.2.2  «midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått» 
Et vilkår er et at ektefellen hadde formue ved ekteskapsinngåelsen. En naturlig språklig for-
ståelse av ordlyden tilsier at vilkåret omfatter alle formuesgoder ektefellen eier på dette tids-
punktet som har en økonomisk verdi. Uttalelser i NOU 1987:3028, samt Rt. 1999 s. 177, støt-
ter en slik forståelse.  
 
Av det som er sagt over, følger det at en ektefelle kan skjevdele verdier opparbeidet under et 
forutgående samboerskap. Dette forutsetter imidlertid at ektefellen fremdeles er eier av      
midlene ved ekteskapsinngåelsen, jf. Rt. 1999 s. 177. Har eierforholdene under samboerska-
pet blitt uklare, må det avklares hvorvidt verdiene ved ekteskapsinngåelsen var i eneeie eller 
sameie mellom de tidligere samboerne. Det er fordi det reelle eierforholdet ved ekteskapsinn-
gåelsen får betydning for skjevdelingskravets størrelse.  
 
Eierforholdet mellom samboere bestemmes av alminnelige formuerettslige regler. Utgangs-
punktet fremstår tilsynelatende klart. Det en samboer tar med seg inn i samboerforholdet, eller 
senere erverver alene, vil som utgangspunkt være hans eneeie, jf. Rt. 1984 s. 497. Trond arver 
en bolig under samboerskapet. Boligen er Tronds eneeie. Boligens nettoverdi ved ekteskaps-
inngåelsen vil derfor være skjevdelingsgrunnlaget i et etterfølgende ekteskap.  
 
Under samboerskapet kan det etableres sameie i det den andre er eneeier av. Sameie kan for 
det første etableres ved avtale. Illustrerende er LB-2007-49569. I saken var ektefellene uenige 
om de hadde inngått en samboeravtale som etablerte fullstendig sameie forut for ekteskapet. B 
anførte at avtalen ikke var inngått på grunn av manglende signatur. B hevdet på denne bak-
grunn at hun var eneeier av flere leiligheter ved ekteskapsinngåelsen og krevde å skjevdele 
verdien av disse. Lagmannsretten kom til at avtale om sameie var inngått, og at B ikke hadde 
et skjevdelingskrav. Her må det påpekes at hver av ektefellene normalt vil ha et skjevdelings-
krav for sin ideelle andel. 
 
Samboere kan videre ha en integrert økonomi, hvor det økonomiske felleskapet er innrettet til 
det beste for familien. Studier viser at særlig samboere med barn praktiserer en felles økono-
mi.29 Gjennom ulike økonomiske prioriteringer, kan en part da ha bidratt til å øke den andres 
formue forut for ekteskapsinngåelsen.30 Etter ulovfestede stiftelsesregler, kan en samboer i et 
slikt tilfelle stifte medeiendomsrett i det den andre er (ene)eier av, jf. Rt. 1984 s. 497 og Rt. 
1999 s. 177. Er sameie stiftet, vil det følgelig ha betydning for skjevdelingsretten. 
 
                                                
28  NOU 1987:30 s. 81-82 
29  Fredwall (2016) s. 313 
30  Lødrup/Sverdrup (2016) s. 268 
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Av Rt. 1984 s. 497 og Rt. 1999 s. 177 følger det at ikke alle bidrag gir grunnlag for sameie. I 
juridisk teori er det uenighet om hvor stort bidraget må være for å stifte sameie.31 I LB-2008-
142992 uttrykte lagmannsretten at det må foreligge en økonomisk minsteinnsats. Uavhengig 
av hvilket nivå som legges til grunn, er realiteten den at en samboer kan ha bidratt mye til den 
annens erverv forut for ekteskapet uten at sameie er stiftet. I Rt. 1999 s. 177 kom Høyesterett 
til at selv om samboerne bidro på lik linje med nedbetaling av gjeld i ett år, var ikke det til-
strekkelig til å etablere sameie i en bolig den ene eide alene. På side 182 i dommen uttalte 
førstvoterende: «Når situasjonen etter mitt syn er at det var B som brakte leiligheten inn i 
samboerforholdet, skal det atskillig til for at den senere kan anses å være gått over til å ligge i 
sameie mellom partene.»  
 
Det kan på denne bakgrunn være urimelig at en ektefelle får skjevdele verdier som stammer 
fra før ekteskapet i sin helhet. Lovens systematikk tilsier at en eventuell urimelighet må korri-
geres ved hjelp av § 59 (2).32 Alternativet er at vedkommende får et vederlagskrav, basert på 
ulovfestede regler, som da kan skjevdeles.33 Terskelen for både vederlagskrav og reduksjon 
av et skjevdelingskrav, er imidlertid svært høy, jf. Rt. 2011 s. 1168 og Rt. 2014 s. 1248. Det 
betyr at i enkelttilfeller, kan organiseringen av det økonomiske samlivet forut for ekteskapet 
føre til uheldige og lite rimelige resultater ved et senere skifte. Som påpekt under punkt 1.1 er 
også mange samboere før de gifter seg. På denne bakgrunn kan det stilles spørsmål om det er 
en heldig rettstilstand, at verdier skapt i felleskap, under et forutgående samboerskap, ikke 
omfattes av første ledd. 
 
3.2.2.1 Forholdet til § 59 (4) 
§ 59 (4) gjelder hvor ektefellene separerer seg, foretar et skifteoppgjør, og deretter gjenopptar 
samlivet, jf. § 20. Etter § 59 (4) skal midler fra det første skifteoppgjøret likestilles med mid-
ler etter første ledd ved et senere skifteoppgjør. Ettersom ektefellene tar med seg disse midle-
ne inn i ekteskapet ved opphør av separasjonen, må meningen være at de skal likestilles med 
«midler som ektefellen hadde da ekteskapet ble inngått», jf. § 59 (1). Dette fremkommer ikke 
klart av forarbeidene, men en slik forståelse er lagt til grunn i teorien.34  
 
3.2.3 «ervervet ved arv» 
Språklig sett forstås «arv» som den formue en person etterlater seg ved sin død. Forarbeidene 
presiserer ikke uttrykket nærmere, men det er naturlig å anta at det er erverv etter reglene i 
Lov av 3. mars 1972 nr. 5 om arv (al.) det her er snakk om. Denne forståelsen er også lagt til 
                                                
31  ibid. s. 146, Holmøy (2013) s. 224-225, Sverdrup (1997) s. 185 
32  Slik også Eeg (2006) s. 304, Holmøy/Lødrup (2001) s. 388 
33  Lødrup/Sverdrup (2016) s. 268 
34  ibid.  s. 282 
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grunn i juridisk teori.35 Hensynet til sammenheng og likhet på familie- og arverettens område 
taler også for at arverettens arvebegrep må legges til grunn. 
 
Et arvefall kan i tid ligge forut for ekteskapet, mens den faktiske overføringen av arven kan 
skje på et senere tidspunkt, for eksempel under ekteskapet. Hvilket tidspunkt som ligger til 
grunn for ervervet, kan ha betydning for beregning av skjevdelingskravets størrelse, jf. punkt 
4.2.3. Av den grunn er det hensiktsmessig å avklare når «midler» er «ervervet ved arv» i rela-
sjon til § 59 (1). Lovens ordlyd er taus. I NOU 1987: 30 omtaler Ekteskapslovutvalget bereg-
ning av skjevdelingskrav hvor verdistigning skyldes ektefellenes innsats under ekteskapet. I 
den forbindelse uttalte utvalget «[d]et som skal skjevdeles er verdiene da […] arven falt.»36 
Uttalelsen må forstås slik at det er arvefallet som skal legges til grunn for ervervstidspunktet. 
Arvefallet er når arvelater dør, og arvingens krav på arv trer i kraft.37 Arvefallet må skje under 
ekteskapet for at de arvede midlene er å regne som «arv» etter § 59 (1). Skjer arvefallet før 
ekteskapsinngåelsen inngår den beholdne arven i «midler ektefellen hadde da ekteskapet ble 
inngått».  
 
Et dødsfall kan også utløse økonomiske berikelser som ikke er arv etter arveloven. Et eksem-
pel er livsforsikringer som kommer til utbetaling ved forsikringstakers død. Spørsmålet om 
skjevdeling av livsforsikringer tas opp under punkt 3.2.5. 
 
3.2.4 «ervervet ved [...] gave fra andre enn ektefellen» 
En naturlig forståelse av «gave» er at det gjelder en vederlagsfri overføring av en formuesver-
di. Gavebegrepet avgrenses mot gaveoverføringer mellom ektefellene. Videre må formues-
verdien mottas under ekteskapet for at den er å regne som «gave» etter § 59 (1).  
 
Ekteskapsloven inneholder ingen legaldefinisjon av «gave». Gavebegrepet utdypes imidlertid 
i NOU 1987: 30 til § 50, som gjelder gaver mellom ektefeller. Ekteskapslovutvalget uttalte at 
«gavebegrepet slik det er utviklet i formueretten» skal legges til grunn.38 Hensynet til sam-
menheng i ekteskapsloven tilsier at gavebegrepet etter § 59 (1) skal forstås tilsvarende.  
 
Gavebegrepet på formuerettens område er utviklet i teori og praksis. På grunn av de ulike 
hensyn som gjør seg gjeldende, kan gavebegrepet variere etter rettsområde. Det er likevel i 

                                                
35  Eeg (2006) s. 307 
36  NOU 1987:30 s. 83 
37  Lødrup/Asland (2012) s. 37 
38  NOU 1987:30 s. 120 
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teorien antatt at gavebegrepet har grunnleggende trekk som gjelder i alle sammenhenger ga-
vebegrepet benyttes.39  
 
Kjernen i dette begrepet kommer til uttrykk i Rt. 2014 s. 1248 som gjaldt skjevdeling av gave 
mottatt under ekteskapet. En kvinne som satt i uskiftet bo overførte fast eiendom til sin gifte 
sønn. Til gjengjeld skulle kvinnen få borett. Sønnen separerte seg senere og krevde skjevde-
ling av de overførte eiendommene. Spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til var om over-
dragelsen var en «gave» i relasjon til § 59 (1). En enstemmig Høyesterett svarte bekreftende 
på dette. I dommen kom Høyesterett med prinsipielle uttalelser om tolkningen av gavebegre-
pet. 
 
Høyesterett fastslo i premiss 38 at en gave foreligger «hvis det er skjedd en formuesforskyv-
ning i gavehensikt.» Gavebegrepet inneholder to kumulative vilkår, et objektivt og et subjek-
tivt. Jeg vil se nærmere på de to vilkårene i det følgende.  
 
3.2.4.1 Det objektive vilkåret  
Det objektive vilkåret innebærer at det må ha skjedd en formuesforskyvning fra A til B. Det 
sies gjerne at overføringen må ha en økonomisk realitet, slik at den reduserer formuen til ga-
vegiver og øker formuen til gavemottaker.40  
 
Det er ikke et krav at ytelsen skjer helt uten motytelse. Av forarbeider41 og rettspraksis følger 
det at gavevilkåret kan være oppfylt der hvor overføringen har skjedd mot en delvis gjenytel-
se, jf. Rt. 2014 s. 1248. En slik forståelse er også lagt til grunn i arveloven, for eksempel i al. 
§ 19, og i juridisk teori.42 I tilfeller hvor en overføring ikke ytes vederlagsfritt, må det være et 
misforhold mellom ytelsenes verdi for at det skal foreligge en «gave» i relasjon til § 59 (1). Er 
gavedelen ubetydelig, foreligger det ikke en gave i ekteskapslovens forstand.  
 
Det er imidlertid ikke krav om et markert misforhold, jf. Rt. 2014 s. 1248. Et eksempel er LB-
2016-103078. En mor som satt i uskifte overdro eiendommer til tre av fire sønner. Spørsmålet 
var om en gunstig kredittordning for kjøpesummen utgjorde et gaveelement etter al. § 19. 
Etter avtalene skulle sønnene betale kjøpesum fastsatt etter takst. Forfallet for kjøpesummen 
og de påløpte rentene var imidlertid utsatt på uviss tid. Retten la vekt på at sønnene som over-
tok eiendommene hadde fått en kredittordning de ikke kunne forvente å få i markedet. Retten 
kom til at denne gunstige ordningen utgjorde et gaveelement. Dommen viser at gunstige kre-
                                                
39  Sverdrup (2018) s. 68, Haaskjold (2014) s. 243-245, Asland (2008) s. 171, Lego Andersen (1988) s. 134 
40  Se f.eks. Haaskjold (2014) s. 247 
41  Ot.prp.28 s. 89 
42  Lødrup/Sverdrup (2016) s. 268, Hambro (2015) s. 234, Holmøy (2013) s. 388 
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ditt- og salgsvilkår kan utgjøre et gaveelement. Dommen gjelder riktignok al. § 19, men det 
samme må gjelde for § 59 (1). Det kan også nevnes at bl.a. Sverdrup mener at gavebegrepet er 
sammenfallende i arve-og familieretten.43  
 
3.2.4.2 Det subjektive vilkåret  
Det subjektive vilkåret krever at formuesforskyvningen må ha skjedd i «gavehensikt». I 
Ot.prp. nr. 28 (1990-1991) brukes ordet «gavmildhetsakt» om samme vilkår. Ordlyden peker 
på at det som skal vurderes er giverens motivasjon for gaveoverføringen. Her blir det et 
spørsmål hvorvidt subjektive oppfatninger hos giver skal vektlegges. I Rt. 2014 s. 1248 uttalte 
førstvoterende følgende i premiss 44: 
 

«I de siterte forarbeidene brukes også uttrykket ‹gavmildhetsakt›. I dette ligger imidlertid ikke at 
giveren må oppvise en giverglede. Poenget er at visse typer transaksjoner, typisk forretnings-
messige transaksjoner og transaksjoner som finner sted for å oppfylle rettslige forpliktelser, må 
holdes utenfor, selv om de innebærer en formuesforskyvning.» 

 
I saken for Høyesterett var det uomtvistet at det var et dårlig forhold mellom mor og sønn, og 
at det ikke var giverglede som motiverte overføringen. Førstvoterende la ikke utslagsgivende 
vekt på dette, men tok utgangspunkt i overføringens formål. Det avgjørende var om overfø-
ringen utad fremsto som en gavmildhetsakt. Retten objektiviserer dermed vurderingstemaet. I 
den juridiske teorien har bl.a. Asland forfektet dette synspunktet.44 Det er dermed ikke give-
rens subjektive tanker om giverglede, men den objektive oppfatningen av forholdet som skal 
vurderes. Dommen viser at dersom overføringen objektivt sett fremstår som en gavmildhets-
akt, må man som utgangspunkt legge dette til grunn. Førstvoterende uttalte i premiss 44 at 
«det kan foreligge en gavehensikt selv om den som yter gaven også har andre motiver enn å 
berike mottaker.» Utsagnet må forstås slik at en giver kan ha flere og til dels motstridende 
motiver for overdragelsen, uten at overdragelsen mister sin karakter av å være gave. Den for-
ståelsen av gavebegrepet som er lagt til grunn av Høyesterett er i tråd med oppfatningen i nye-
re teori på familie- og formuerettens område.45  
 
I premiss 45 vektla Høyesterett relasjonen mellom giver og mottaker og uttalte at ved «svært 
ulik vektige transaksjoner mellom foreldre og livsarvinger» er terskelen lav for å anse vilkåret 
om gavehensikt oppfylt. Synspunktet er fulgt opp i HR-2017-959-A. I saken overførte en in-
solvent ektefelle to fritidseiendommer til sin kone. Begge eiendommene var påheftet pante-
gjeld, og kona betalte ikke vederlag for eiendommene. Formålet med overføringen var å unn-

                                                
43  Sverdrup (2018) fotnote 3 
44  Asland (2008) s. 193-194 
45  Haaskjold (2014) s. 257, Holmøy (2013) s. 386-387, Asland (2008) s. 193 flg. 
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dra midler fra kreditorer. Høyesterett kom til at det objektive gavevilkåret i § 51 var oppfylt. 
Om det subjektive gavevilkåret uttalte førstvoterende følgende i premiss 41 og 42: 

 
«Når det gjelder vilkåret om at det må foreligge gavehensikt, tar jeg utgangspunkt i Rt-2014-
1248 avsnitt 44 der det fremgår at det kan foreligge gavehensikt selv om ‹den som yter gaven 
også har andre motiver enn å berike mottakeren›. […] Den omstendighet at fast eiendom over-
føres vederlagsfritt mellom ektefeller, skaper i seg selv en formodning for gavehensikt.» 

 
Her gir Høyesterett uttrykk for at i de tilfeller hvor det er stor differanse mellom ytelser i nære 
relasjoner, er det en sterk formodning for gavehensikt. Vurderingen av gavehensikt vil i slike 
tilfeller være mindre fremtredende.46 Det subjektive vilkåret kan dermed sies å være relativ til 
den enkelte partsrelasjon.  
 
3.2.5 Livsforsikring 
I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå ble 7 819 millioner kr utbetalt i livsforsikringer i 2016.47 
Statistikken viser at mange forsikringstakere tegner livsforsikringer, og det dreier seg om be-
tydelige summer. En slik forsikringssum er ment å dekke behov som oppstår ved dødsfall, og 
forsikringssummen kan utgjøre en stor del av det en avdød etterlater seg.48 
 
Etter Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (fal.) § 15-2 kan en forsikringstaker 
oppnevne en begunstiget til hele eller deler av forsikringssummen. En forsikringstaker kan for 
eksempel begunstige en person som er gift. Vi tenker at en ektefelle får utbetalt en livsforsik-
ring etter sin stemor som han hadde et godt forhold til. Vi kan også se for oss en situasjon 
hvor en ektefelle får utbetalt en livsforsikring etter sin avdøde far som ville sørge for at søn-
nen hadde tilstrekkelig med midler, i tillegg til arven, om han skulle gå bort. Dersom forsik-
ringssummen kommer til utbetaling under ekteskapet, blir spørsmålet om utbetalingen er å 
regne som «arv» eller «gave» som kan skjevdeles etter § 59 (1).  
 
Hvorvidt en livsforsikring klassifiseres som «arv» eller «gave» i relasjon til § 59 (1) har ingen 
betydning for en eventuell skjevdelingsrett. I teorien argumenteres det for begge løsninger.49 
Selv om livsforsikringer utløses ved forsikringstakers død, går den ikke inn i dødsboet etter 
avdøde.50 Hensynet til sammenheng og harmoni i rettssystemet tilsier at arvebegrepet i ektes-
kapsloven og arveloven må være sammenfallende, og at arvebegrepet i § 59 (1) ikke bør tol-

                                                
46  Slik også Hambro (2015) s. 236, Asland (2007) s. 139 
47  SSB (2016) tabell 1  
48  NOU 1983:56 s. 110 
49  Asland (2008) s. 158, Eeg (2006) s. 331-335 
50    NOU 1983:56 s. 109 flg. 
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kes utvidende til å omfatte livsforsikringer. I det følgende vil jeg derfor se på om livsforsik-
ring kan klassifiseres som gave i henhold til § 59 (1). 
 
Språklig sett er det ikke naturlig å rubrisere livsforsikringer under ordet «gave». Spørsmålet er 
om gavebegrepet kan tolkes utvidende til å omfatte livsforsikringer. En livsforsikring har et 
økonomisk formål. En forsikringstakers motiv vil være å berike den begunstigede økonomisk 
etter sin død. I tillegg tegnes livsforsikringer ofte til fordel for nærstående.51 Etter Rt. 2014 s. 
1248 og HR-2017-959-A, er det en presumpsjon for at gavehensikt er oppfylt i nære relasjo-
ner i og med overføringen. Det kan derfor argumenteres for at utbetaling av livsforsikringer 
oppfyller vilkåret om gavehensikt. 
 
Etter den tradisjonelle forståelsen av gavebegrepet innebærer formueforskyvningen at verdier 
overføres fra A til B. Når det gjelder livsforsikringer, vil forsikringstaker A betale forsik-
ringspremie til forsikringsselskap B, som igjen utbetaler en forsikringssum til begunstiget C. 
Det skjer dermed ingen direkte formuesforskyvning fra A til C. Det kan likevel argumenteres 
for at det skjer en formuesforskyvning ettersom A betaler forsikringspremie til B, B betaler ut 
forsikringssum til C, og C ikke yter vederlag. Formålet bak skjevdelingsregelen tilsier at om-
veien ikke kan være avgjørende for hvorvidt livsforsikringer er å anse som en gave eller ei. 
 
I utkastet til ny arvelov viser utvalget til at livsforsikringer har flere av de karakteristika som 
kjennetegner gaver og foreslår at livsforsikringer på den bakgrunn likestilles med arv og gaver 
i al. § 17.52 Asland gir også uttrykk for den samme oppfatningen i sin bok «Uskifte» og ut-
trykker at likheten er så markant at livsforsikringen må klassifiseres som en gave etter nevnte 
bestemmelse.53  
 
Dette argumentet kan også brukes i relasjon til § 59 (1). Det subjektive lovformålet støtter opp 
om en slik forståelse. Utbetaling av forsikringsytelser er en verdi som ikke er et produkt av 
ektefellenes livs- og arbeidsfellesskap. I likhet med gaveoverføringer er denne verdien tilført 
utenfra. Lovformålet og hensynet til at like tilfeller skal behandles likt, taler for en utvidende 
tolking av bestemmelsen, slik at forsikringsytelsen anses som «gave» i relasjon til § 59 (1).  
 
I samme retning trekker rimelighetshensyn. Det er lite rimelig at en ektefelle som mottar arv 
eller gave fra sine foreldre kan holde denne utenfor likedeling, mens den andre ektefellen som 
har fått utbetalt en forsikringssum ved en forelders død må likedele beløpet. Forarbeidene la 

                                                
51  ibid.  s. 110  
52  NOU 2014:1 s. 81 
53  Asland (2008) s. 158 



15 
 

også stor vekt på at delingsreglene skulle oppfattes som rettferdige og rimelige av folk flest.54 
Rettkildebildet tilsier at livsforsikringer må kunne skjevdeles på lik linje med gaver, men løs-
ningen er åpen.  
 
3.3 «kan føres tilbake» 

Det såkalte tilbakeføringsvilkåret krever at «verdien av formue» på skjæringstidspunktet «kan 
føres tilbake til» de opphavlige skjevdelingsmidler, jf.§ 59 (1). Ordlyden tilsier at den opp-
havlige skjevdelingsverdien må være i behold i en eller annen form på skjæringstidspunktet.  

Vilkåret innebærer også at ektefellen fremdeles må være eier av midlene, jf. lovforarbeider55, 
Rt. 2001 s. 1434 og Rt. 2008 s. 769. Skjevdeling kan dermed bare utøves i ektefellens egen 
rådighetsdel. I den forbindelse kan det vises til LE-2005-19840 hvor skjevdelingsretten til en 
bolig falt bort, fordi kona hadde etablert såkalt «husmorsameie» i boligen. Her må det under-
strekes at en ektefelle normalt vil kunne kreve skjevdelt sin ideelle andel. Utgangspunktet er 
at skjevdelingskravet kun faller bort for den delen av formuesgodet som ikke lenger er i ekte-
fellens rådighetsdel. Dette viser at eierforholdet har betydning for retten til skjevdeling i to 
relasjoner: både ved ekteskapsinngåelsen og som her på skiftetidspunktet, jf. 3.2.2. 

I et tilfelle hvor ektefellen eier den samme skjevdelingsposten på skjæringstidspunktet som 
ved ekteskapsinngåelsen, er tilbakeføringsvilkåret oppfylt. I virkeligheten vil situasjonen ofte 
være den at skjevdelingsverdier er forbrukt, ombyttet eller sammenblandet med andre verdier 
under ekteskapet. Hvor de opphavlige skjevdelingsmidlene ikke er i behold, blir spørsmålet 
hvilken økonomisk årsakssammenheng som må foreligge mellom opphavlige skjevdelings-
verdier og verdier på skjæringstidspunktet for at tilbakeføringsvilkåret anses oppfylt. 

Rettskildebildet tilsier at det er et ombyttingsprinsipp som må ligge til grunn for forbindelsen. 
En slik forståelse følger ikke uttrykkelig av ordlyden «kan føres tilbake». Til sammenligning 
finnes det en parallell i § 49 om særeie, hvor det heter at «[d]et som trer i stedet for eiendom 
som er særeie, blir særeie [...]». I Ot.prp. nr. 28 (1990-1991) utales det klart at «er det [...] tale 
om ombytting av formuesgoder, må ektefellen kunne unnta fra deling de verdier som klart kan 
tilbakeføres til arvegods m.v.».56 Det kan synes som at Høyesterett har lagt til grunn et ombyt-
tingsprinsipp, senest i Rt. 2015 s. 710. Høyesterett har riktignok ikke uttrykkelig uttalt dette. 
Ombyttingsprinsippet har videre tilslutning i juridisk teori.57  

 

                                                
54  NOU 1987:30 s. 22 
55  Ot.prp.28 s. 121 
56  i.c 
57  Lødrup/Sverdrup (2016) s. 270, Eeg (2006) s. 341, Frantzen (2006) s. 252, Egge (2005) kap. 2 
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Ombyttingsprinsippet krever at skjevdelingsmidlene konkret er skutt inn i eller ombyttet i 
eiendeler som finnes i ektefellens rådighetsdel på skjæringstidspunktet.58 Prinsippet innebærer 
at når en opphavlig skjevdelingspost transformeres eller byttes ut med et annet objekt (surro-
gat), vil retten til skjevdeling omfatte surrogatet.59 En ektefelle får 1 million kr i arv under 
ekteskapet. For pengene kjøper han en hytte. Arven er direkte skutt inn i hytta, og skjevde-
lingsregelen vil nå omfatte hytta.  
 
I Ot.prp. nr. 28 (1990-1991) uttales det klart at skjevdelingsretten er avskåret i de tilfeller 
hvor de opphavlige midlene er forbrukt, stjålet, gått til grunne eller gitt bort. Det heter at 
skjevdelingsregelens begrunnelse ikke «omfatter [...] verdier som har gått tapt uten at noe 
annet har kommet i stedet.»60 Justisdepartementets uttalelse må forstås slik at det stiller seg 
annerledes i et tilfelle hvor ektefellen for eksempel har fått utbetalt et pengebeløp som erstat-
ning for tapte skjevdelingsmidler. Etter forarbeidene til § 49 er det klart at forsikringssum 
eller erstatningssum som utbetales for særeieeiendom blir særeie.61 Det er ingen hensyn som 
taler for en annen løsninger her. 
 
Retten til skjevdeling er i prinsippet i behold uavhengig av antall ombyttinger. Med ombytting 
forstås her rene ombyttinger. En ren ombytting foreligger for eksempel hvor en bil til 500 000 
kr byttes i en båt til 500 000 kr. Eller at en ektefelle mottar 600 000 kr i arv under ekteskapet 
og kjøper en bil for 550 000 kr. Da vil 550 000 kr av arven være ombyttet i bilen. I virkelighe-
ten forekommer rene ombyttinger sjeldent sammenlignet med sammenblanding. Sammen-
blanding betyr i denne sammenheng at verdien til et formuesgode består av både skjevde-
lingsmidler og likedelingsmidler. En ektefelle mottar for eksempel 200 000 kr i arv under 
ekteskapet og kjøper en bil til 300 000 kr. Den resterende kjøpesummen betales med oppspar-
te lønnsmidler som er likedelingsmidler. Bilens verdi består da av en skjevdelingsdel og en 
likedelingsdel.  
 
Jo lengre transaksjonsrekkene er, jo mer sammenblanding vil det normalt være mellom skjev-
delingsmidler og likedelingsmidler i et formuesgode. Det vil være tilfelle når bilen i eksempe-
let ovenfor selges og salgssummen reinvesteres i et nytt formuesgode. Denne prosessen kan 
gjentas i mange ledd. Jo flere ledd, desto vanskeligere er det å bevise en økonomisk årsaks-
sammenheng tilstrekkelig klart. Hvorvidt skjevdeling innrømmes i sammenblandingstilfeller 
vil avhenge av hvor strengt beviskravet «klart» tolkes og hvilke krav som stilles til identifika-

                                                
58  Sverdrup (2016) s. 71 
59  NOU 1987:30 s. 83 
60  Ot.prp.28 s. 68 
61  NOU 1987:30 s. 119 
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sjon av skjevdelingsverdier. Jeg behandler bevisspørsmål under punkt 3.5. I det følgende vil 
jeg kortfattet se nærmere på hvordan ombyttingsprinsippet relaterer seg til to typetilfeller.  
 
3.3.1 Er skjevdelingskravet i behold ved nedbetaling av gjeld? 
Hvorvidt skjevdelingsverdier er i behold ved nedbetaling av gjeld, var tidligere et omdiskutert 
spørsmål i teorien. Spørsmålet fikk en avklaring i Rt. 2008 s. 769. Saken gjaldt skjevdeling av 
gavemidler brukt til nedbetaling av gjeld på ektefellenes bolig. En enstemmig Høyesterett la 
vekt på lovens ordlyd og formålsbetraktninger og fant at boligens nettoverdi hadde økt som en 
konsekvens nedbetalingen. Skjevdelingsmidlene var derfor i behold. Ektefellen hadde rett til å 
skjevdele verdien av det aktuelle gavebeløpet justert for inflasjon. 
 
Etter Rt. 2008 s. 769 er det klart at dersom en ektefelle benytter skjevdelingsmidler til nedbe-
taling av gjeld, vil skjevdelingsretten avhenge av hva lånebeløpet ble brukt til.62 Det må trek-
kes et skille mellom gjeld som har finansiert formuesverdier som kan gjenfinnes i ektefellens 
rådighetsdel på skjæringstidspunktet, og gjeld som har gått til forbruk. I de tilfeller hvor 
skjevdelingsmidler er brukt til nedbetaling av forbruksgjeld, er skjevdelingsretten tapt. På 
skjæringstidspunktet er det da ikke noen verdier som «kan føres tilbake til» den opphavlige 
skjevdelingsposten.  
 
Løsningen kan imidlertid føre til bevismessige problemer i enkelte typetilfeller. Det er for 
eksempel ikke uvanlig at gjelden som er påheftet en bolig både har gått til forbruk og finan-
siering av selve boligen. I et sånt tilfelle er det ikke gitt at hele nedbetalingen kan føres tilbake 
til de opphavlige skjevdelingsmidlene. Det blir derfor et bevisspørsmål hvorvidt nedbeta-
lingen har økt boligens nettoverdi.63   
 
Resultatet som dommen gir anvisning på vil ikke alltid være rimelig. Det kan for eksempel 
være tilfeldig hvilke midler som er brukt til nedbetaling av et lån. Vi tenker at en ektefelle 
mottar 200 000 kr i arv under ekteskapet, samtidig som hun har 150 000 kr på en sparekonto. 
Ektefellen bruker arven på å nedbetale et felles forbrukslån. Midlene på sparekontoen forblir 
urørt. To år etter går ektefellene fra hverandre. Ektefellen har her tapt sitt skjevdelingskrav og 
må samtidig dele midlene på bankkontoen. Den andre ektefellen på sin side har fått en form 
for berikelse ved at han slipper å nedbetale sin del av lånet og tilhørende debetrenter, samt at 
større verdier går til likedeling.  

                                                
62  Slik også Lødrup/Sverdrup (2016) s. 271 
63  Eeg (2008) s. 234 
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Det kan også tenkes en situasjon hvor nedbetalingen av hans del av lånet er gitt som et lån, og 
skjevdelingskravet likevel er i behold som et pengekrav.64 Imidlertid vil ofte en slik avtale-
økonomisk tankegang være fraværende i et livsfelleskap.65 I ekteskapet disponerer ektefellene 
ofte midlene til fellesskapets beste uten tanke på hvilke konsekvenser disposisjonene får ved 
ekteskapets slutt.  
 
3.3.2 Kan avkastning av skjevdelingsmidler skjevdeles? 
Hvorvidt avkastning av skjevdelingsmidler «kan føres tilbake til» de opphavlige skjevde-
lingsmidler etter § 59 (1) har også vært omdiskutert i teorien. Rettstilstanden ble avklart i Rt. 
2015 s. 710. Hovedspørsmålet i saken var om tilbakeføringskravet var oppfylt i et tilfelle hvor 
aksjeinvesteringer og låneopptak hadde ført til en sammenblanding av midler. I dommen kom 
Høyesterett med prinsipielle uttalelser vedrørende skjevdeling av avkastning. Høyesterett vis-
te til lovens ordlyd, Rt. 2008 s. 769 og en alminnelig oppfatning i juridisk teori og konkluder-
te med at skjevdelingsretten også omfatter avkastning. Dommen medfører at skjevdelingsre-
gelen får samme løsning som særeie, hvor det fremkommer klart av § 49 at avkastning av 
særeie blir særeie. Avkastning vil typisk omfatte inntekter fra utleie, aksjeutbytte og inn-
skuddsrente.  
 
Høyesterett presiserte i Rt. 2015 s. 710 premiss 41 at det går en «grense mellom avkastning 
og aktiv kapitalforvaltning». Det er kun avkastning som kan føres tilbake til skjevdelingsob-
jektet som kan skjevdeles. Verdier fra aktiv kapitalforvaltning er likedelingsmidler. Førstvote-
rende pekte på at grensedragningen kan reise «konfliktfremmende bevis- og rimelighets-
spørsmål», men det ble ikke bestemmende for forståelsen da Høyesterett la større vekt på «en 
langvarig og festnet rettsoppfatning», jf. premiss 41. I de fleste tilfeller vil imidlertid spørsmål 
om avkastning sjeldent volde store problemer. Avkastning er midler som ofte går til løpende 
forbruk. De færreste sparer på dem.  
 
3.4 «kreves holdt utenfor» 
Etter ordlyden må ektefellen kreve skjevdeling. Vilkåret innebærer at felleseiet skal deles likt, 
med mindre en av ektefellene begjærer skjevdeling. I Ot.prp. nr. 28 (1990-1991) uttales det at 
ektefellen kan velge mellom å kreve hel eller delvis skjevdeling på skiftet. Det uttales videre 
at dersom den ene ektefellen krever skjevdeling, skal skjevdeling automatisk skje for den 
andre uten forutgående krav.66 Det er imidlertid ikke gitt at den andre ektefellen vil skjevdele 
sine midler. § 65 som angir avtalefrihet på skiftet tilsier at det ikke skal skje en tvungen 

                                                
64  ibid. s. 234, Sverdrup (2014) s. 345 
65  Sverdrup (2013a) s. 586 
66  Ot.prp.28 s. 121 
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skjevdeling av dennes midler. Retten til å kreve skjevdeling forutsetter i alle tilfeller at en 
ektefelle ikke har fraskrevet seg skjevdelingsretten i en gyldig ektepakt, jf. § 44. 
 
3.5 Bevisspørsmål 
3.5.1 Bevisbyrde 
Det er den ektefellen som krever skjevdeling som må bevise at vilkårene for skjevdeling er 
tilstede, jf. lovforarbeider67 og Rt. 2001 s. 1434. Bevisbyrden omtales også som tvilsrisiko.68 
Tvil og uklarheter om faktiske forhold går utover den samme ektefelle. Har ikke en ektefelle 
lagt fram bevis som i tilstrekkelig grad sannsynliggjør at formuesverdier på skjæringstids-
punktet stammer fra opphavlige skjevdelingsmidler, tilsier lovens systematikk at verdiene skal 
deles likt mellom ektefellene på skiftet, jf. § 58 (1), eventuelt skjevdeles etter § 59 (3).  
 
3.5.2 Beviskravet «klart» 
Formuleringen «klart» er en henvisning til beviskravet, og hvor stor grad av sannsynlighet 
som kreves for å legge et bestemt faktum til grunn69. Formuleringen viser med andre ord til 
beviskravets styrke. Spørsmålet blir hvilken grad av sannsynlighet som kreves for at vilkårene 
for skjevdeling er oppfylt.  
 
Ordlyden taler for et skjerpet beviskrav, slik at det kreves kvalifisert sannsynlighet for at 
skjevdelingsvilkårene er oppfylt. I forarbeidene benyttes ikke begrepet «kvalifisert sannsyn-
lighet», men Justisdepartementet uttalte at det kreves «mer enn alminnelig bevisovervekt» for 
at vilkårene er oppfylt og forankret dette i ordlyden.70 Uttalelsene tilsier at beviskravet er 
skjerpet sammenlignet med det alminnelige beviskravet i sivile saker. Formålet med klarhets-
kravet er, i følge forarbeidene, å redusere de avgrensningsproblemer som skjevdelingsregelen 
kan føre til.71 Formålet trekker også i retning av et strengt beviskrav. 
 
I tråd med Justisdepartementets uttalelser, er det i rettspraksis lagt til grunn et strengt bevis-
krav, jf. Rt. 2001 s. 1434 og Rt. 2015 s. 710. I Rt. 2001 s. 1434, som gjaldt spørsmålet om 
tilbakeføringsvilkåret i § 59 (1) var oppfylt, viste førstvoterende til Ot.prp. nr. 28 (1990-1991) 
og uttalte på side 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 tilstede, og 
det kreves mer en alminnelig bevisovervekt.» 

                                                
67  ibid. s. 68 
68  Vangsnes (2015) s. 163 
69  ibid. s. 160 
70  Ot.prp.28 s. 121  
71  NOU 1987:30 s. 130 
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I den konkrete vurderingen formulerte flertallet og mindretallet i Rt. 2001 s. 1434 beviskravet 
noe ulikt. Flertallet krevde at forbindelsen «klart må sannsynliggjøres», mens mindretallet 
krevde at forbindelsen «klart må påvises». I juridisk teori har Frantzen tatt til orde for at for-
muleringene innebærer at mindretallet og flertallet tolker beviskravet noe forskjellig. Han 
antar at «påvisning innebærer noe mer enn å sannsynliggjøre».72 Om det i realiteten er en for-
skjell, og om det kan utledes noe av dette for å si noe nærmere om innholdet i beviskravet, 
utover at det er strengt, er tvilsomt.  
 
For at skjevdelingsretten skal være en realitet, kan det argumenteres med at beviskravet må 
ligge nærmere et alminnelig beviskrav enn et strafferettslig beviskrav, hvor det kreves at fak-
tum er bevist utover enhver rimelig tvil.  
 
Ut fra det som er sagt, er det ikke tvilsom at beviskravet ligger høyere enn 51 %. Det er der-
med ikke nok at den som krever skjevdeling kun har sannsynliggjort at de faktiske forholdene 
er slik at vilkårene i § 59 (1) er oppfylt. Det kreves noe mer. Det er imidlertid uklart hva dette 
betyr for skjevdelingsretten mer konkret. Av den grunn vil jeg i det følgende redegjøre for 
beviskravets nærmere innhold. 
 
3.5.3 Beviskravets nærmere innhold 
Beviskravet gjelder både ved tvil om hva ektefellene eide ved ekteskapsinngåelsen, og ved 
tvil om verdien av formue på skjæringstidspunktet kan føres tilbake til disse midlene. Det er 
imidlertid større bevismessige problemer knyttet til tilbakeføringskravet enn inngangsvilkåret. 
Særlig gjelder dette de tilfeller hvor skjevdelingsmidler og likedelingsmidler er blandet sam-
men i et formuesgode, de såkalte sammenblandingstilfeller. Det kan nevnes at 3 av 7 høyeste-
rettsdommer gjelder spørsmålet om det kan bevises en klar forbindelse mellom de opphavlige 
skjevdelingsverdier og formuesverdier på skjæringstidspunktet. Problemet kan belyses med et 
aktuelt eksempel: Ektefellen får arv under ekteskapet som går til egenkapital på felles bolig. 
Ektefellene pusser opp boligen, som senere selges og ny kjøpes. Gjentar denne prosessen seg i 
flere omganger, kan det oppstå problemer med konkret å spore den opphavlige arven. Bevis-
problemene forsterkes hvor det har gått lang tid. Både tidsperioden og sammenblandingen 
gjør at det er usikkert hvorvidt arven er i behold på skjæringstidspunktet.  
 
På denne bakgrunn vil jeg i dette kapittelet vurdere mer konkret hvilke bevis som kreves for 
at tilbakeføringsvilkåret klart er oppfylt i sammenblandingstilfeller. I teorien er problemstil-

                                                
72  Frantzen (2006) s. 255 
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lingen formulert som et spørsmål om hvilke konkrete krav som stilles til identifikasjon og 
sporing av skjevdelingsmidler, omtalt som konkret beviskrav.73 
 
3.5.3.1 Ordlyd og forarbeider 
Formuleringen «kan føres tilbake» forstås rent språklig som et krav om rekonstruksjon.74 Ord-
lyden isolert sett taler for et krav om at skjevdelingsverdiene nøyaktig må kunne spores og 
identifiseres. Av det som er sagt under punkt 3.5.2, må det likevel legges til grunn at bevis-
kravet ikke krever at ektefellen fremlegger dokumentasjon som viser at de aktuelle midler på 
skjæringstidspunktet sikkert kan føres tilbake til de opphavlige skjevdelingsverdier. Det er 
ikke krav om 100 % sannsynlighet.  
 
I forarbeidene er ikke problemstillingen som drøftes her problematisert. Enkelte uttalelser kan 
tas til inntekt for at det ikke kreves en konkret sporing. Et eksempel er i NOU 1987: 30 hvor 
det heter: 
 

«Hvor det hersker uklarhet omkring de faktiske forhold, eller hvor en rekonstruksjon av eien-
delenes skjebne ikke lar seg gjennomføre, må man falle tilbake på likedelingsreglene eller en 
skjønnsmessig skjevdeling […]»75 

 
Sitatet er imidlertid vagt. Resultatet er klart nok, men det er uklart i hvilke situasjoner man 
skal falle tilbake på en likedeling eller en skjønnsmessig skjevdeling. Skal det vurderes kon-
kret fra sak til sak hvorvidt skjevdeling bør falle bort eller fastsettes skjønnsmessig.76 Betyr 
utsagnet at sammenblanding og beregningstekniske problemer i seg selv ikke gjør at skjevde-
lingskravet er tapt?77 Eller er det en henvisning til § 59 (3) og den skjønnsmessige skjevde-
lingsadgangen som oppstilles der?78  
 
Den språklige uklarheten gjør at sitatet vanskelig kan tillegges stor vekt. Også andre uttalelser 
i lovforarbeidene er for uklare til at man kan si noe sikkert om lovgiverviljen.79 Dertil kom-
mer det at forarbeidene også inneholder uttalelser som trekker i retning av et krav om konkret 
sporing.80 Av den grunn gir ikke forarbeidene avgjørende veiledning for spørsmålet. 
 
                                                
73  Lødrup/Sverdrup (2016) s. 273, Egge (2005) kap. 3 (2) 
74  Ordnett.no/føre tilbake 
75  NOU 1987:30 s. 83 
76  Frantzen (2006) s. 257 
77  Sverdrup (2002) fotnote 36 
78  Eeg (2008) s. 228 
79  Ot.prp.28 s. 68 og 121 
80  NOU 1987:30 s. 77 og 83 
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3.5.3.2 Juridisk teori 
I juridisk teori er den alminnelige oppfatningen at beviskravet ikke kan tolkes for strengt. Det 
kan vises til Sverdrup som mener at det konkrete beviskravet ikke innebærer at pengestrøm-
men må spores i detalj.81 Så lenge faktum er avklart så langt som råd er, mener hun, at det 
ikke bør stilles strengere krav enn det som er teoretisk mulig å oppfylle.82 Slik også Egge, 
som mener at forarbeidene og reelle hensyn tilsier at skjevdelingsadgangen ikke bortfaller 
selv om en konkret rekonstruksjon ikke er mulig.83  
   
3.5.3.3 Rettspraksis 
Høyesterett har avsagt to dommer av prinsipiell betydning for spørsmålet.   
 
I Rt. 2001 s. 1434 hadde ektefellen en leilighet som var påheftet gjeld ved ekteskapsinngåel-
sen. Spørsmålet for Høyesterett var om nettoverdien av eiendommen fremdeles var i behold 
på skjæringstidspunktet. Økonomien til ektefellene var sammenblandet gjennom en rekke 
kjøp, refinansiering og låneopptak. Lånemidlene gikk både til investering og forbruk. Eien-
dom (Z) som kvinnen brakte med seg inn i ekteskapet ble brukt som sikkerhet for finansiering 
av bil, leilighet A og oppussing. Eiendom (Z) ble senere solgt, og salgsoverskuddet gikk til 
nedbetaling av lånene som både hadde gått til forbruk og til kjøp av leilighet A. Etter nedbeta-
lingen gjenstod en restgjeld på ca. 78 000 kr. Ektefellene kjøpte en ny bolig (X) fullfinansiert 
med lån. Leilighet A ble siden solgt, og salgsoverskuddet gikk til å betale ned på restgjelden 
samt deler av gjelden på bolig (X). Flertallet (dissens 3-2) kom til at tilbakeføringsvilkåret 
ikke var oppfylt.  
 
Flertallet konstaterte at det ikke hadde skjedd en direkte overføring mellom opphavlige skjev-
delingsverdier og formue på skjæringstidspunktet. Deretter stilte de spørsmål om det var mu-
lig å rekonstruere formuesverdien ved ekteskapsinngåelsen gjennom alle transaksjoner. De 
kom til at nedbetaling av lånet på eiendom X ikke kunne sees som en videreføring av den 
opphavlige formuesverdien. På side 1441 konkluderte de med at den nærmest fullstendig 
sammenblanding av partenes økonomi gjorde at kvinnen ikke «klart har sannsynliggjort at 
den formuesverdi hun hadde da ekteskapet ble inngått, […] kan gjenfinnes på skjæringstids-
punktet i hennes rådighetsdel.» Mindretallet på sin side la til grunn et differanseprinsipp og 
kom til at tilbakeføringsvilkåret var oppfylt. Det avgjørende for mindretallet var at verdien av 
ektefellens rådighetsdel beviselig var høyere på skjæringstidspunktet enn hva den ville vært 
dersom skjevdelingsmidlene ikke hadde eksistert.  
 
                                                
81  Lødrup/Sverdrup (2016) s. 273 
82  Sverdrup (2002) fotnote 36 
83  Egge (2005) kap. 3 
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Dommen kan tolkes dithen at i et tilfelle hvor det har skjedd en direkte overføring mellom 
opphavlige skjevdelingsverdier og aktuell formue, er tilbakeføringsvilkåret klart oppfylt. Det 
er nærliggende å reservere formuleringen «direkte overføring» for de tilfeller hvor sammen-
blandingen skjer i et ledd, for eksempel at arvemidler brukes til erverv av en bolig som ekte-
fellen fremdeles eier på skjæringstidspunktet. I et tilfelle hvor det ikke har skjedd en direkte 
overføring mellom opphavlige og aktuelle midler, så kan det synes som at flertallet legger til 
grunn et krav om konkret sporing av pengestrømmen. En slik forståelse trekker i retning av et 
veldig strengt krav til dokumentasjon for at tilbakeføringsvilkåret anses oppfylt. 
 
I Rt. 2015 s. 710 ble skjevdelingsmidler satt inn på en konto som ektefelle A brukte til aksje-
handel. Spørsmålet for Høyesterett var om formuesverdier på skjæringstidspunktet klart kun-
ne føres tilbake til de opphavlige skjevdelingsmidlene. Ektefellen drev selv med daytrading 
med midler fra den aktuelle bankkontoen. I en periode på to år gikk millionbeløp inn og ut, og 
det ble foretatt 3000 transaksjoner. Kontoen ble også tilført lånefinansierte midler, og ektefel-
len brukte midler til å investere i ulike formuesgoder. På skiftet krevde ektefellen skjevdeling 
av formuesgodenes verdi. En enstemmig Høyesterett slo fast at den verdien som skyldtes ek-
tefellens investeringsvirksomhet var likedelingsmidler. På grunn av den omfattende investe-
ringsvirksomheten og tilførsel av lånekapital, ble skjevdelingsverdiene på kontoen gradvis 
erstattet av likedelingsmidler. Høyesterett kom til at skjevdelingsmidlene hadde tapt sin øko-
nomiske identitet. Tilbakeføringsvilkåret var ikke var oppfylt.  
 
I dommen kom Høyesterett med prinsipielle uttalelser for forståelsen av bevistemaet i sam-
menblandingstilfeller. Under henvisning til forarbeidene presiserte førstvoterende at vurde-
ringstema i ombytting- og sammenblandingstilfeller må være «om de formuesgodene som 
kreves skjevdelt, har tilstrekkelig økonomisk identitet med de opphavlige skjevdelingsmidle-
ne» (premiss 33).  
 
I den konkrete vurderingen viste førstvoterende til Rt. 2001 s. 1434 og uttalte i premiss 52 at 
låneopptakene og sammenblandingen gjorde at det heller ikke i den saken var «mulig å påvise 
noen direkte overføring av verdiene» fra de opphavlige midlene. Førstvoterende presiserte i 
samme avsnitt at en «beregnet eller indirekte verdimessig sammenheng er […] ikke tilstrekke-
lig til å konstatere at skjevdelingsmidlenes økonomiske identitet er i behold». Det kan synes 
som at førstvoterende implisitt avviser mindretallets syn i Rt. 2001 s. 1434 på dette punkt.  
 
Høyesterett uttalte også at en sammenblanding mellom skjevdelingsmidler og likedelingsmid-
ler på en bankkonto i seg selv ikke medfører at skjevdelingskravet bortfaller. Uttalelsen er 
riktignok et obiter dictum, da den ikke var nødvendig for å begrunne resultatet. Tradisjonelt er 
oppfatningen at obiter dicta har en lavere rettskildemessig vekt enn uttalelser som er nødven-
dige for å begrunne resultatet (ratio decidendi). I følge Skoghøy, har dette synet endret seg de 
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senere år, fordi Høyesterett i større grad utøver en rettsavklarende virksomhet. De uttaler seg 
langt oftere om generelle rettsspørsmål.84 På denne bakgrunn kan det argumenteres for at utta-
lelsen om sammenblanding er gjennomtenkt. Videre kan det antas at Høyesterett i senere sa-
ker vil følge opp rettssetningen som nevnt, og at uttalelsen derfor ikke har en lavere rettskil-
demessig verdi. 
 
3.5.3.4 Vurderingstema økonomisk identitet 
Vurderingstemaet «økonomisk identitet» trekker i retning av at det ikke gjelder et krav om 
konkret sporing. Det avgjørende er hvorvidt skjevdelingsmidlene er tilstrekkelig identifisert, 
samt at de midlene som kreves skjevdelt har beholdt sin økonomiske identitet fra ervervstids-
punktet til skjæringstidspunktet. I Rt. 2001 s. 1434 gikk skjevdelingskravet tapt nettopp fordi 
mellomliggende transaksjoner medførte at forbindelsen mellom opphavlige og aktuelle midler 
ikke lenger var tilstede.85 
 
Vurderingstemaet er skjønnsmessig og har ingen klar avgrensning. Tenker vi oss en skala, vil 
det være en glidende overgang fra når den økonomiske identitet er klart i behold, til når den 
kan sies å være tapt. Ut fra det som er sagt over, kan det legges til grunn at skjevdelingskravet 
som utgangspunkt er i behold hvor det foreligger en direkte overføring mellom opphavlige og 
aktuelle verdier. Vi ser for oss en bankkonto som inneholder 200 000 kr i likedelingsmidler 
og 400 000 kr i skjevdelingsmidler. Deler av midlene er forbrukt.86 På skjæringstidspunktet er 
saldoen 200 000 kr. Pengenes fungible karakter gjør at sammenblandingen av midler er øko-
nomisk total, men det har skjedd en direkte overføring. Ut fra rettskildebildet er det klart en 
økonomisk årsakssammenheng mellom den opphavlige skjevdelingsposten og midlene på 
kontoen. Sammenblandingen i seg selv medfører ikke at skjevdelingskravet går tapt. Spørs-
målet blir bare hvordan man skal beregne det beholdne skjevdelingskravet.  
 
Et nærliggende eksempel er hvor bankkontoens verdi fluktuerer. Vi tenker at bankkontoen i 
eksempelet blir tilført stadig nye lønnsmidler, samt at det gjøres flere uttak. I løpet av ekte-
skapet kan saldoen ha svingt mellom 50 000 kr og 300 000 kr. Sluttsaldoen er 200 000 kr. De 
verdier som overstiger 50 000 kr vil klart ikke ha økonomisk identitet med de opphavlige 
skjevdelingsmidlene.87 Her blir det et skjønnsmessig spørsmål hvor stor del av de de 50 000 
kr som anses i behold. 
 

                                                
84  Skoghøy (2002) s. 337 
85  Slik også Sverdrup (2016) s. 81 
86  Eksempelet er lånt fra Lødrup/Sverdrup (2016) s. 273-274 
87  Frantzen (2006) s. 260, Eeg (2006) s. 358 
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Et annet eksempel er hvor det går en lengre tid fra et skjevdelingsobjekt selges til nettoverdien 
fra salget reinvesteres. I denne perioden står netto salgssum på en bankkonto.88 Tilføres ikke 
denne kontoen likedelingsmidler, er den økonomiske identiteten klart i behold. Det beløp som 
reinvesteres er skjevdelingsmidler. Tilføres denne kontoen likedelingsmidler, vil det være to 
usikkerhetsfaktorer for hvorvidt den økonomiske identiteten er i behold: tidsforløpet og sam-
menblandingen. 
 
Dette var tilfelle i LB-2015-181598. Ektefelle B solgte en leilighet hun eide før ekteskapet og 
satte 800 000 kr på en bankkonto. To beløp fra Bs bankkonto på til sammen 740 000 kr finan-
sierte deler av ektefellenes bolig ett år senere. Problemet var at ektefelle A, forut for egenka-
pitalinnskuddene, overførte flere beløp, til sammen 390 000 kr til Bs konto. For lagmannsret-
ten ble det et spørsmål om egenkapitalen som finansierte boligen bestod av likedelingsmidler 
eller en sammenblanding av likedelingsmidler og skjevdelingsmidler. Lagmannsretten fant at 
det klart at deler av Bs opphavlige skjevdelingskrav var i behold. Det faktum at det var vans-
kelig å beregne hvor mye som var i behold, kunne ikke føre til at skjevdelingskravet var tapt i 
sin helhet. Lagmannsretten beregnet beløpet skjønnsmessig. Den løsningen lagmannsretten 
kom til her synes rimelig. Det må være klart at et skjevdelingskrav ikke tapes ut fra bereg-
ningstekniske vanskeligheter alene.  
 
Eksemplene over viser at det ikke gjelder et krav om konkret rekonstruksjon og sporing av 
skjevdelingsmidlene. Det betyr ikke at spørsmålet om økonomisk identitet kan sees adskilt fra 
spørsmålet om hvor skjevdelingsobjektene har tatt veien.89 Det må være klart at skjevde-
lingsmidler finnes i et formuesgode som er i ektefellens rådighetsdel på skiftet. Forståelsen 
som er lagt til grunn har en beregningsteknisk side. Kommer man til at beviskravet er oppfylt 
i et tilfelle hvor skjevdelingsmidlene ikke kan etterspores nøyaktig, må beregningen bli 
skjønnsmessig. I det ligger det at det blir et vurderingsspørsmål hvor stor del av de opphavlige 
midlene som fremdeles er i behold.90 Vurderingen av hvilken verdi som kan kreves skjevdelt 
er dermed både et bevisspørsmål og et beregningsspørsmål.  
 
Det må antas at grensen for når den økonomiske identiteten ikke lenger er tilstede vil være 
flytende og bero på de konkrete omstendigheter i den enkelte sak. Høyesterett uttalte som 
nevnt, at den økonomiske identiteten er tapt hvor det kun er en «beregnet eller indirekte ver-
dimessig sammenheng», jf. Rt. 2015 s. 710 (52). Uttalelsen er imidlertid vag, og det er derfor 
vanskelig å si noe konkret om hvilke sammenblandinger som elimineres ut fra utsagnet isolert 
sett. Rettskildebildet for øvrig tilsier at graden av sammenblanding er av betydning. Skjer det 
                                                
88  Eksempelet er lånt fra Frantzen (2006) s. 269 
89  Sverdrup (2002) s. 683 
90  Sverdrup (2016) s. 76 
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for eksempel en sammenblanding mellom lønnsmidler, lånefinansierte midler og skjevde-
lingsmidler på en bankkonto, samt stadige innskudd og uttak, vil det være vanskelig å bevise 
den økonomiske identiteten. Etter rettspraksis må man da falle tilbake på utgangspunktet, en 
likedeling av midlene. 
 
Et eksempel fra lagmannsretten er LG-2014-180475. Saken gjaldt verdsettelse av aksjer ved 
ekteskapsinngåelsen og skjevdeling av utbytte. Lagmannsretten kom til at ektefelle A ikke 
hadde et skjevdelingskrav, ettersom verdsettelsen av aksjene ikke oversteg lånefinansieringen 
ved ekteskapsinngåelsen. I den forbindelse uttalte lagmannsretten at aksjeutbyttet i alle tilfel-
ler ikke klart var i behold. Utbytte ble innbetalt til en bankkonto hvor det i samme tidsrom 
forekom betydelige innbetalinger fra et flexilån, samt månedlige innbetalinger fra ektefelle B. 
Store deler av disse midlene hadde gått til investeringer og forbruk, samt nedbetaling av ak-
sjelån. Lagmannsretten la vekt på at ektefellene hadde hatt en sammenblandet økonomi, hvor 
midlene både bankteknisk og reelt var blandet sammen. Dommen er et eksempel på at den 
økonomiske identiteten er tapt der hvor midlene på en bankkonto er sammenblandet i mindre 
grad enn hva som var tilfellet i Rt. 2015 s. 710. I Rt. 2015 s. 710 var det 3000 transaksjoner 
tilknyttet den aktuelle bankkontoen. Hadde ikke kontoen blitt tilført ulike typer likedelings-
midler, hadde imidlertid det høye antallet transaksjoner isolert sett ikke spilt noen rolle for 
hvorvidt skjevdelingskravet var i behold. Det var transaksjonstallet, sammen med tilførselen 
av lånekapital og verdien av arbeidsinnsats, som medførte at den økonomiske identiteten ble 
fortrengt.  
 
4 Beregning av skjevdelingskravets verdi 
 
4.1 Verdistigning 
4.1.1 Vurderingsprinsipp 
Den overordnede problemstillingen under punkt 4.1 er hvordan skjevdelingskravet skal be-
regnes når skjevdelingsmidlene stiger i verdi under ekteskapet. Det kan være ulike årsaker til 
at formuesgoder stiger i verdi, som for eksempel investeringer eller markedsmessige sving-
ninger. Som utgangspunkt kan skjevdelingsmidlenes verdi på skjæringstidspunktet, såkalt 
aktuell verdi eller nåverdi, kreves skjevdelt, jf. NOU 1987:3091 og Rt. 2004 s. 108. 
 
Dette er imidlertid kun et utgangspunkt. Det vil i mange tilfeller være urimelig og i strid med 
det subjektive lovformålet, hvis skjevdelingskravet generelt omfatter hele verdistigningen. I 
merknadene til § 59 presiserte Justisdepartementet at det skal skje en differensiering av verdi-
stigningen og uttalte at «‹[v]ed verdistigning blir det avgjørende hva som er bakgrunnen for 

                                                
91  NOU 1987:30 s. 83 
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denne».92 Det skal dermed sondres mellom ulike deler av den aktuelle verdien alt etter hva 
som er årsaken til denne.  
 
Etter gjeldende rett er tilbakeføringsvilkåret utgangspunkt for denne vurderingen. Det er kun 
den verdistigningen som «klart kan føres tilbake til» de opphavlige skjevdelingsmidlene som 
kan holdes utenfor. Det følger av ordlyden «[v]erdien av formue som klart kan føres tilbake til 
[...]», Rt. 2002 s. 1596, og Rt. 2008 s. 769. Skjevdeling av verdistigning forutsetter dermed 
økonomisk årsakssammenheng mellom de opphavlige skjevdelingsmidlene og verdistig-
ningen. En slik forståelse er også lagt til grunn i juridisk teori93, samt av lagmannsrettene i 
flere dommer, jf. LE-2016-47457, LF-2015-93190, LA-2015-74852, LG-2015-169146 og 
LB-2009-135281.  
 
4.1.2 Årsaksfaktor: ektefellenes innsats 
Det er sikker rett at verdistigning som skyldes ektefellenes innsats skal deles likt. Det følger 
av lovens ordlyd, forarbeider94 og rettspraksis, jf. Rt. 2001 s. 1434 og Rt. 2015 s. 710. Ekte-
fellenes innsats kan både være kapitalinnsats og arbeidsinnsats. Kapitalinnsats kan for eksem-
pel være bruk av arbeidsinntekt eller lån til oppussing av en bolig som skjevdelingskravet 
knytter seg til. Et eksempel på arbeidsinnsats er når en ektefelle fysisk pusser opp et skjevde-
lingsobjekt, som for eksempel en bolig. Det må legges til grunn en vid forståelse av innsats-
begrepet, slik at alt som kan tilbakeføres til ektefellens innsats under ekteskapet, som ut-
gangspunkt skal likedeles, jf. punkt 4.1.5.3. 
 
Vi tenker at den ene ektefellen arver en veteranbil type Land Rover Series I under ekteskapet. 
Bilen, fra 1951, er i elendig stand og kun verdt 92 000 kr. Ektefellene bruker 200 000 kr av 
sine oppsparte arbeidsinntekter på restaurering av bilen. Etter restaureringen får ektefellene 
bilen taksert. Bilens verdi er nå 430 000 kr. De går fra hverandre kort tid etter. Ettersom ver-
diøkningen skyldes likedelingsmidler, kan ikke verdistigningen «føres tilbake til» selve bilen. 
Skjevdelingskravet er fremdeles 92 000 kr. Verdistigningen på 338 000 kr er likedelingsmid-
ler og skal deles likt mellom ektefellene på skifte etter fradrag for gjeld. Generelt gjelder ut-
gangspunktet uavhengig av hvilken ektefelle som påkoster skjevdelingsobjektet.95  
 
Vi kan tenke oss et annet eksempel hvor skjevdelingsobjektet er en arvet bolig. Ektefellene 
pusser opp bad og vaskerom ved bruk av likedelingsmidler. Boligen stiger umiddelbart i verdi 
som et resultat av dette. Det går imidlertid 15 år mellom oppussingen og skjæringstidspunktet. 
                                                
92  Ot.prp.28 s. 121 
93  Bergh-Jacobsen (2011) s. 230, Sverdrup (2002) s. 691 
94  NOU 1987:30 s. 83 
95  Lødrup/Sverdrup (2016) s. 275 
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På 15 år er både bad og vaskerom utdatert, slik at de ikke lenger representerer en verdiøkning 
på skjæringstidspunktet. Boligens verdi på skjæringstidspunktet skyldes da andre årsaksfakto-
rer, og skjevdelingskravet skal følgelig ikke reduseres. 
 
4.1.2.1 Kapitalinnsats med midler som skal holdes utenfor likedeling 
Det må trekkes et skille mellom verdistigning som skyldes kapitalinnsats med likedelingsmid-
ler og kapitalinnsats med midler som ellers kan holdes utenfor delingsgrunnlaget. I NOU 
1987: 30 heter det at verdistigning som skyldes påkostninger med «midler som ellers er unn-
tatt fra deling», tilfaller ektefellen fullt ut.96 Slike midler vil være andre skjevdelingsmidler og 
særeiemidler. Formålet med skjevdelingsregelen støtter opp om forståelsen, og den har også 
tilslutning i juridisk teori.97 
 
4.1.2.2 Likedelingsmidler brukt til alminnelig vedlikehold 
I juridisk teori er det også trukket et skille mellom likedelingsmidler brukt til alminnelig ved-
likehold og påkostninger med likedelingsmidler. Synspunktet er at utgifter til alminnelig ved-
likehold av skjevdelingsobjektet ikke reduserer skjevdelingskravet.98  
 
Dette synspunktet kan ikke utledes av forarbeidene til § 59, og spørsmålet er ikke vurdert av 
Høyesterett. Etter § 58 (3) regnes utgifter til alminnelig vedlikehold som påkostning, jf. lov-
forarbeider.99 Den særlige sammenhengen mellom § 58 og § 59 og hensynet til sammenheng 
og harmoni i Ekteskapsloven, tilsier en lik praktisering, slik at alminnelig vedlikehold også 
anses som påkostning etter § 59. På den annen side finnes en parallell i reglene for gjen-
standsbestemt særeie, jf. § 63 (1). Etter bestemmelsen går det et skille mellom alminnelig ved-
likehold og påkostninger ved vurderingen av vederlagskrav.100 På denne bakgrunn mister hen-
synet til sammenheng i loven noe av sin vekt.  
 
Rimelighetshensyn taler for å trekke et skille etter § 59. Det er rimelig at en ektefelle kan fo-
reta nødvendig vedlikehold for å opprettholde standarden uten at dette skal komme til fradrag 
i skjevdelingskravet. Videre kan se ut til at lagmannsrettene har trukket dette skillet. Et ek-
sempel er LE-2016-47457. I det virkelige liv kan det likevel bli vanskelig å skille mellom hva 
som er påkostninger og hva som er nødvendig vedlikehold, slik at rettstekniske hensyn taler 

                                                
96  NOU 1987:30 s. 83 
97  Lødrup/ Sverdrup (2016) s. 275, Bergh-Jacobsen (2011) s. 235, Eeg (2006) s. 375, Holmøy/Lødrup (2001) s. 

390 
98  Lødrup/Sverdrup (2016) s. 275, Bergh-Jacobsen (2011) s. 235, Holmøy/Lødrup (2001) s. 394 
99  Ot.prp.28 s. 120 
100  Lødrup/Sverdrup (2016) s. 296, Eeg (2006) s. 242, Frantzen (2006) s. 265, Holmøy/Lødrup (2001) s. 394 
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imot. Gjennomgangen viser at rettskildebildet ikke ensidig støtter opp om den forståelsen som 
er lagt til grunn i juridisk teori. Løsningen er usikker.  
 
4.1.3 Årsaksfaktor: markedsmessige forhold 
Markedsmessige forhold kan føre til verdistigning av et formuesgode på to måter. For det 
første kan verdistigningen skyldes inflasjon. Inflasjon er et fall i pengeverdien som innebærer 
en «vedvarende vekst i det generelle prisnivået».101 For det andre kan verdistigningen skyldes 
realverdivekst. Realverdivekst er øvrig samfunnsskapt prisutvikling korrigert for inflasjon. 
Den kan for eksempel skyldes en spesiell vekst i et boligmarked. Til illustrasjon har boligpri-
sene i Norge steget 75 % etter at prisen er korrigert for inflasjon i perioden 2000-2010.102  
 
Det er noe uenighet i teorien hvorvidt både realverdivekst og inflasjon bør inngå i den verdi-
stigning som kan skjevdeles. Eeg og Bergh-Jacobsen har foretatt en grundig analyse av 
problemstillingen. Eeg legger vekt på lovforarbeider, lovformål og reelle hensyn og argumen-
terer for at den samfunnsskapte realverdiveksten bør deles likt.103 Bergh-Jacobsen legger på 
sin side vekt på rettspraksis og mener at både realverdiveksten og inflasjon kan skjevdeles.104 
I øvrig juridisk teori skilles det ikke mellom disse to årsaker til verdistigning, men oppfat-
ningen er at ektefellen har rett til å skjevdele verdistigning som skyldes endringer i markeds-
messige forhold.105 Det er ikke omtvistet at skjevdelingskravet skal inflasjonsjusteres. 
 
Etter gjeldende rett synes det klart at hvorvidt hele den markedsskapte verdistigningen kan 
skjevdeles, må avgjøres med utgangspunkt i lovens ordlyd «kan føres tilbake», jf. 4.1.1. Er 
tilbakeføringskravet oppfylt, kan hele verdistigningen inkludert realverdiveksten, skjevdeles. 
Det må som sagt være årsakssammenheng mellom skjevdelingsmidlene og verdistigningen. 
Lovformålet støtter også opp om en slik forståelse. Arver en ektefelle en nedbetalt bolig under 
ekteskapet som senere stiger i verdi på grunn av vekst i markedet, så kan verdistigningen «fø-
res tilbake» til boligen. Realverdiveksten er ikke et resultat av ektefellenes felles innsats under 
ekteskapet, men er et resultat av prisutviklingen i samfunnet for et bestemt formuesgode i en 
gitt periode. Verdien er dermed tilført ekteskapet utenfra.106 De samme betraktninger må også 
gjelde dersom en bolig for eksempel stiger i verdi som følge av bortfalte heftelser, for eksem-
pel bruksrett. 
 

                                                
101  Snl.no/inflasjon 
102  SSB (2011) 
103  Eeg (2006) s. 376 flg. 
104  Bergh-Jacobsen (2011) s. 231-234 
105  Lødrup/Sverdrup (2016) s. 275, Sverdrup (2002) s. 692 flg., Holmøy/Lødrup (2001) s. 390 
106  Slik også Bergh-Jacobsen (2011) s. 232 
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Rettstekniske hensyn taler også for skjevdeling av realverdiveksten. En prinsipiell sondring 
mellom realverdivekst og inflasjon vil være en kompliserende faktor ved beregningen av 
skjevdelingskravet. Lagmannsrettene har også i flere dommer lagt til grunn en slik forståelse. 
To eksempler er RG 2012 s. 42 (Borgarting) og LF-2015-93190. 
 
I et tilfelle hvor tilbakeføringsvilkåret ikke er oppfylt, må dette utgangspunktet fravikes. 
Skjevdelingskravet vil da kun omfatte den opphavlige skjevdelingsverdien justert for infla-
sjon, jf. Rt. 2008 s. 769.  I saken brukte ektefellen 400 000 kr, hun hadde fått i gave, til nedbe-
taling av gjeld på ektefellenes felles bolig. Hun anførte at nedbetalingen måtte gi rett til 
skjevdeling av verdistigningen på boligen. En enstemmig Høyesterett kom til at ektefellen 
hadde rett til å ta ut beløpet justert for inflasjon. I dommen sondret Høyesterett mellom verdi-
stigning som skyldtes inflasjon og verdistigning som skyldtes realverdivekst. I likhet med Rt. 
2002 s. 1596 tok retten utgangspunkt i tilbakeføringskravet ved vurdering av om verdistig-
ningen kunne skjevdeles. Førstvoterende la til grunn at verdistigningen som skyldes realver-
divekst ikke «kan føres tilbake til» gjeldsnedbetalingen. Han viste til at både lovens ordlyd og 
forarbeidene forutsetter en sammenheng mellom verdistigningen og skjevdelingsmidlene. Ved 
nedbetaling av gjeld med skjevdelingsmidler er ikke denne sammenhengen tilstede, og tilba-
keføringsvilkåret er dermed ikke oppfylt. Annerledes stiller det seg for den verdistigning som 
skyldes inflasjon. Førstvoterende fastslo at den verdistigning som skyldes inflasjon klart kun-
ne føres tilbake til gjeldsnedbetalingen.  
 
Førstvoterende kom også med et obiter dictum og uttalte at det kan være en sammenheng mel-
lom nedbetaling av gjeld og realverdiveksten i et tilfelle hvor anskaffelsen skyldes en konkret 
forventning om arv eller gave i nær framtid, slik at låneopptaket er midlertidig. Det som tidli-
gere er sagt om den rettskildemessige vekten til obiter dicta gjelder også her, jf. 3.5.3.3.  
 
4.1.4 Formuesgode stiger i verdi som følge av flere årsaksfaktorer 
Verdistigningen til et formuesgode vil ofte skyldes flere årsaksfaktorer som for eksempel 
markedsmessige endringer og ektefellenes innsats. Typisk gjelder dette boliger. Nordmenn er 
på oppussingstoppen, og realverdiveksten for boliger har som nevnt hatt en stigende kurve. Vi 
tenker at en ektefelle arver en heftelsesfri bolig. Boligen pusses opp med bruk av likedelings-
midler i 2014. Oppussingen øker boligens verdi fra 2 til 4 millioner kr. På grunn av boligens 
beliggenhet, øker også boligens markedsmessige verdi fra 4 til 6 millioner i 2017. 
 
Lovens ordlyd, Rt. 2002 s. 1596 og Rt. 2014 s. 1434 tilsier at det skal legges til grunn en an-
delsprosent i et sånt tilfelle, også omtalt som forholdsmessig beregning. Etter oppussingen var 
50 % av boligens verdi skjevdelingsmidler. Det betyr at 50 % av verdistigningen kan holdes 
utenfor likedeling. Det er kun denne delen av verdistigningen som kan føres tilbake til den 
opphavlige arven. Skjevdelingskravet blir da på 3 millioner kr (2 millioner kr + 1 million kr 
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av markedsmessig verdistigning). Den resterende delen av boligens verdi på 3 millioner kro-
ner er likedelingsmidler. I juridisk teori tar Sverdrup og Bergh-Jacobsen også til orde for en 
slik forståelse.107 Bergh-Jacobsen legger videre til grunn en tilsvarende beregning, hvis boli-
gen for eksempel pusses opp med den andre ektefellens skjevdelingsmidler.108 
 
Vi endrer litt på eksempelet og tenker oss at ektefellene først pusser opp boligen i begynnel-
sen av 2018. Forholdet tålte ikke belastningen av oppussingen, og ektefellene går fra hverand-
re kort tid etter. Ettersom den markedsmessige verdistigningen skjedde før verdistigningen 
som skyldes oppussingen, skal ikke den markedsmessige verdistigningen reduseres forholds-
messig. Den markedsmessige verdistigningen kan nettopp føres tilbake til arven i sin helhet. 
Skjevdelingskravet blir da 4 millioner kroner (2 millioner kr + 2 millioner av markedsmessig 
verdistigning). Den delen av verdistigningen som skyldes oppussing er klart likedelingsmid-
ler.  
 
Eksemplene viser at det er av betydning for beregningen, hvilken type verdistigning som ma-
terialiserer seg først. 
 
4.1.5 Ektefellen arbeider i den virksomhet som kreves skjevdelt 
4.1.5.1 Problemstilling 
Arver en ektefelle en virksomhet under ekteskapet, og virksomheten ikke tilføres likede-
lingsmidler, kan hele virksomhetens verdi skjevdeles på skjæringstidspunktet. Problemstil-
lingen i det følgende er hvordan skjevdelingskravet skal beregnes i et tilfelle hvor ektefellen 
arbeider i den innbrakte virksomheten, og virksomheten stiger i verdi under ekteskapet. Ver-
distigningen kan være et resultat av den opphavlige virksomhetskapital og ektefellens arbeids-
innsats. På skjæringstidspunktet må det da trekkes en grense mellom den verdi som kan tilba-
keføres til ektefellens arbeidsinnsats og den verdi som kan tilbakeføres til den opphavlige 
virksomhetskapitalen. I motsetning til punkt 4.1.4, vil det her være en tilnærmet umulig ope-
rasjon å avgrense likedelingsmidler fra skjevdelingsmidler. Hvilken faktor som er årsak til 
verdistigningen, og hvor stor del av verdistigningen den enkelte faktor utgjør, kan vanskelig 
beregnes nøyaktig.109 Beregningsproblematikken er verken behandlet i forarbeidene eller av 
Høyesterett. Flere forfattere har på den bakgrunn utarbeidet ulike retningslinjer for den nær-
mere beregningen, såkalte hjelpeberegninger. Jeg vil i det følgende vurdere tre modeller: 
«markedslønnsmodellen»110, «kapitaliseringsmodellen»111 og «korreksjonsmodellen»112.  

                                                
107  Sverdrup (2013) s. 232, Bergh-Jacobsen (2011) s. 235 
108  Bergh-Jacobsen (2011) s. 235 
109  Egge (2005) kap. 3 (4) 
110  Min formulering 
111  Begrep lånt fra Egge (2005) kap. 5.2  
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4.1.5.2 Kapitaliseringsmodell 
Giertsen tar til orde for en «kapitaliseringsmodell» hvor kapitalavkastningen beregnes ved at 
virksomhetens opphavlige verdi «forrentes med en skjønnsmessig fastsatt rente frem til skjæ-
ringstidspunktet».113 Hvis virksomhetens nåverdi er høyere enn summen av opphavlig verdi 
og rentesatsen, legger Giertsen til grunn at differansen er et resultat av arbeidsinnsats. Har 
ektefellen tatt ut markedsmessig lønn, og det likevel er en differanse, tilskriver han denne 
virksomhetens opphavlige kapital. Differansen kan da skjevdeles. Giertsen anfører at når ekte-
fellen har tatt ut markedsmessig lønn, har han oppfylt sin underholdsplikt overfor familien.114 
Giertsens modell tar utgangspunkt i et enkeltmannsforetak, hvor ektefellen er eneste ansatt.  
 
Kapitaliseringsmodellen er etter min mening lite egnet som hjelpemodell for beregning av 
skjevdelingskravet av flere grunner. For det første forutsetter modellen at man kan fastslå 
virksomheters opphavlige verdi. Til det må det innvendes at i virkeligheten vil det som regel 
være svært vanskelig å foreta en retrospektiv verdifastsettelse av en virksomhet.115 Problemer 
ved retrospektiv verdifastsettelse belyses i LG-2010-103276 hvor to statsautoriserte revisorer 
anvendte ulike metoder for å fastsette verdien av et selskap 15-18 år tilbake i tid. Lagmanns-
retten uttalte at verdsettelsene hadde så mange usikkerhetsmomenter knyttet til seg, at det ikke 
var mulig å si noe sikkert om selskapets verdi på det tidspunktet. 
 
For det andre beregnes skjevdelingskravet ut fra en forventet avkastning og ikke verdien på 
skjæringstidspunktet. Virksomheter har ulike individuelle forutsetninger for vekst. Det er nær-
liggende å anta at en rentebasert kapitalavkastning ikke samsvarer med de reelle forhold. En 
slik løsning kan derfor gi tilfeldige resultater.116 Lie har bl.a. påpekt at en skjønnsmessig fast-
satt rente ikke vil fange opp alle forhold som kan spille inn ved verdiutviklingen.117  
 
4.1.5.3 Markedslønnsmodell 
Frantzen, etterfulgt av Lie, tar til orde for en modell som tar utgangspunkt i markedsmessig 
lønn for ektefellens arbeidsinnsats i virksomheten. Har ikke ektefellen tatt ut markedsmessig 
lønn, kan ektefellen kun kreve skjevdeling for verdistigningen etter at det er gjort fradrag for 
summen av den markedsmessige lønnen ektefellen skulle ha tatt ut.118 Har ektefellen tatt ut 

                                                                                                                                                   
112  Min formulering 
113  Giertsen (2002) s. 309 
114  ibid. s. 309-310 
115  Slik også Lie (2012) s. 90 
116  Frantzen (2006) s. 274, Egge (2005) kap. 5.2.3 
117  Lie (2012) s. 91 
118  ibid. s. 93, Frantzen (2006) s. 274 
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markedsmessig lønn, så er det en presumpsjon for at verdistigningen skyldes andre forhold 
enn ektefellens arbeidsinnsats.119  
 
I motsetning til kapitaliseringsmodellen er markedslønnsmodellen beregningsteknisk noe enk-
lere. Imidlertid er heller ikke denne modellen uproblematisk. For det første kan det innvendes 
at begrepet «markedsmessig lønn» er diffust og skjønnsmessig. Hva ligger i formuleringen? 
Lie mener at statistikker kan brukes som grunnlag for å beregne den markedsmessige lønnen. 
Hun viser til at det finnes statistikk for en rekke yrkesgrupper, for ledere på ulike nivåer, samt 
for ulike bedriftsstørrelser.120 Jeg forstår Lie dithen at hun mener at en statistisk lønn for den 
aktuelle yrkesgruppe og stilling, skal tjene som en objektiv norm for hvorvidt ektefellen har 
tatt ut en lønn som er dekkende for hans arbeidsinnsats.  
 
For noen yrkesgrupper, som for eksempel leger og kiropraktorer, kan en statistisk gjennom-
snittslønn for den aktuelle yrkesgruppe samsvare med verdien av arbeidsinnsatsen.121 I andre 
bransjer har lønnsstrukturene i nyere tid endret seg, og lønnsbegrepet har fått et annet innhold. 
For å holde lønnsutbetalingene nede og sikre tilgang på likvide midler, består lønnen ofte av 
en lavere grunnlønn, samt bonuser og aksjebaserte ordninger som opsjoner. Typisk gjelder 
dette i teknologibaserte bransjer.122 Lønnen er dermed resultatorientert. Avlønningen vil være 
meget individuell og knyttet til den enkelte arbeidstaker. Det kan vanskelig oppstilles en ob-
jektiv målestokk basert på statistikk i slike tilfeller. 
 
Det er som nevnt verdien av ektefellenes arbeidsinnsats som skal deles likt. Markedslønns-
modellen legger til grunn en snever forståelse av innsatsbegrepet og forstår verdien av ar-
beidsinnsats synonymt med verdien av lønnsarbeid. Har ektefellen tatt ut en markedsmessig 
lønn, er det ikke grunnlag for en ytterligere deling.123 Modellen reiser derfor spørsmål om hva 
som nærmere ligger i innsatsbegrepet. Det blir et spørsmål om arbeidsinnsats er alt som kan 
tilbakeføres til ektefellenes tanker, ideer og fysisk innsats, eller om innsatsbegrepet skal re-
serveres for den fysiske arbeidsinnsatsen.  
 
Det er ingen holdepunkter i lovforarbeidene som tilsier at verdien av innsats i en arbeidsrela-
sjon skal begrenses til en normalverdi av arbeid etter første ledd. Tvert i mot trekker lovforar-
beidene i retning av en vid forståelse av innsatsbegrepet.124  

                                                
119  Lie (2012) s. 93 
120  i.c 
121  Frantzen (2006) s. 274 
122  Thoresen (2001) kap. 3.5 
123  Lie (2012) s. 93 
124  NOU 1987:30 s. 80, Ot.prp.28 s. 66 
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Det kan også vises til Rt. 2015 s. 710. I dommen slo Høyesterett fast at en verdistigning på 
skjevdelingsmidlene, som skyldtes ektefellens innsats med aksjetransaksjoner, skulle deles 
likt. I juridisk teori uttaler Sverdrup at «[m]arkedsmessig lønn for en som driver bedrift er 
resultatavhengig; det er ikke bare ‹normalverdien› av arbeidsinnsats som skal likedeles, men 
alt som kan tilbakeføres til innsats under ekteskapet».125  
 
På denne bakgrunn kan det hevdes at markedslønnsmodellen ikke tar høyde for at ektefellen 
kan skape verdier utover den markedsmessige inntekten vedkommende tar ut. Det vil for ek-
sempel være tilfelle for en ektefelle som eier en reklamebedrift, hvor hans kreative ideer ut-
gjør hovedgrunnlaget for inntjeningen. Det er da nær sammenheng mellom ektefellens innsats 
og verdiskapningen. Eksempelet viser at presumpsjonen modellen bygger på svikter, særlig 
hvor ektefellen utøver skapende virksomhet eller leverer kunnskapsbaserte tjenester. Model-
len kan derfor føre til at ektefellen får skjevdele verdier som i realiteten skyldes egen arbeids-
innsats.  
 
Slik skjevdelingsbestemmelsen er oppbygd, kreves det «sterke grunner» etter § 59 (3) for 
skjevdeling av likedelingsmidler. Det følger av Rt. 2001 s. 572, Rt. 2002 s. 1596 og lovforar-
beider126, at regelen er en snever unntaksregel som får anvendelse i helt særlige tilfeller. Leg-
ges markedslønnsmodellen generelt til grunn for beregningen etter første ledd, vil det kunne 
føre til en omgåelse av den høye terskelen i tredje ledd.  
 
I flere bransjer er det som sagt arbeidsinnsatsen som skaper store verdier. I det konkrete tilfel-
le kan det derfor tenkes at en likedeling vil føre til en urimelig og utilsiktet overføring av ver-
dier mellom ektefellene, som ikke kan begrunnes i de hensyn som ligger bak likedelingsrege-
len. Eventuelle urimelige utslag må imidlertid vurderes konkret etter § 59 (3).127 Uttalelser i 
forarbeidene støtter en sånn forståelse.128   
 
Det finnes få dommer som behandler spørsmålet om skjevdeling av en næringsvirksomhet 
hvor ektefellen er ansatt. LG-2015-169146 er et eksempel. Saken gjaldt skjevdeling av en 
virksomhetsformue som bestod av tre selskaper. I løpet av de 18 årene ekteskapet bestod, ar-
beidet og videreutviklet ektefellen alle tre selskaper. Ektefellen tok kun ut lønn til forbruk. 
Utover dette ble verdiene værende i selskapene. Retten kom til at ektefellen fikk holde utenfor 
80 % av virksomheten. Lagmannsretten la til grunn at den verdistigning som skyldes ektefel-
                                                
125  Sverdrup (2016) s. 74 
126   NOU 1987:30 s. 130, Ot.prp.28 s. 122 
127  Slik også Eeg (2006) s. 346, Egge (2004) s. 56 
128  NOU 1987:30 s. 80 og 130 jf. Ot.prp.28 s. s. 122 
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lens arbeidsinnsats var likedelingsmidler. Under henvisning til Frantzens tanker, kom retten til 
at ektefellens lønn tilsvarte markedsmessig lønn. Retten tok så stilling til om ektefellens ar-
beidsinnsats hadde skapt verdier som oversteg det han hadde tatt ut i lønn. Retten svarte be-
kreftende på dette, og skjevdelingskravet ble redusert skjønnsmessig. Et interessant aspekt 
ved dommen er at retten tok utgangspunkt i markedslønnsmodellen, men vurderte også 
skjønnsmessig hvorvidt ektefellen, ved sin arbeidsinnsats, hadde skapt verdier utover den 
markedsmessige lønnen. Hvordan lagmannsretten konkret kom til det beløp som kunne skjev-
deles, fremgår ikke av dommen.  
 
4.1.5.4 Korreksjonsmodell 
Sverdrup er av den oppfatning at kapitaliseringsmodellen og markedslønnsmodellen kan be-
nyttes til gjensidig korrigering, slik at resultatet blir omtrentlig riktig.129 Også Egge tar til orde 
for at ulike retningslinjer kan brukes i en helhetsvurdering.130 Det er nærliggende å anta at ved 
å bruke begge hjelpemodeller, vil man komme fram til et mer riktig resultat. Imidlertid vil 
metoden være komplisert og forutsette hjelp av økonomisk sakkyndige. Modellen er derfor 
uegnet som hjelpemodell for beregningen i det praktiske liv. Rettstekniske hensyn, prosess-
økonomiske hensyn og tilgjengelighetshensyn taler klart imot korreksjonsmodellen. 
 
4.1.5.5 Oppsummering 
Formålet med slike hjelpemodeller vil være å sikre en enhetlig praktisering av den skjønns-
messige beregningen og dermed hindre vilkårlige resultater. Hensynet til praktiske og enkle 
beregningsnormer kan imidlertid ikke vektlegges i så stor grad, at resultatet blir at man innfø-
rer egne beregningsnormer for virksomhetsformue. Det kan stilles spørsmål om det er mulig å 
oppstille generelle retningslinjer for beregningen med det innholdet skjevdelingsregelen har i 
dag. Det kan synes som en umulig oppgave, all den tid skjevdelingsregelen ikke er utformet 
med tanke på skjevdeling av komplekse formuesgoder som en virksomhet er. Skal bereg-
ningen av skjevdelingskravet ligge innenfor rammen av rettskildefaktorene, kan det synes 
som at man ikke kommer utenom en konkret skjønnsmessig beregning i det enkelte tilfelle. 
En konkret skjønnsmessig beregning gir imidlertid lite forutberegnelighet og kan gi tilfeldige 
resultater. Den usikre rettstilstanden gjør at prosessrisikoen er stor. Lie viser til at disse sakene 
som regel blir forlikt før dom i tingretten.131 Det er åpenbart et behov for rettsavklaring på 
området. 
 

                                                
129  Sverdrup (2016) s. 74 
130  Egge (2005) kap. 7 (3) 
131  Lie (2012) s. 79 
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4.2 Opphavlig gjeld 
4.2.1 Problemstillingene 
Hadde ektefellen gjeld og formuesgoder da ekteskapet ble inngått, blir en første problemstil-
ling hvordan nettoverdien ved ekteskapsinngåelsen skal beregnes. Herunder oppstår et spørs-
mål hvorvidt arv/gave mottatt under ekteskapet skal motregnes mot en underbalanse ved ekte-
skapsinngåelsen. I tilknytning til den første problemstillingen, vil det også være relevant å 
vurdere forholdet til § 58 (3) om gjeldsavleggelse. For det andre blir en problemstilling hvor-
dan skjevdelingskravet skal beregnes dersom formuesgodene stiger i verdi under ekteskapet 
på grunn av markedsmessige endringer. 
 
4.2.2 Beregning av nettoverdien 
Under punkt 3.2.1 viste jeg til at skjevdelingskravet er et nettokrav. Opphavlig gjeld skal 
trekkes fra ved beregningen av den nettoverdien ektefellen tar med inn i ekteskapet. Gjeld kan 
ha gått til erverv og påkostning av ulike formuesgoder, typisk boliglån, eller være såkalt an-
nen gjeld uten slik til tilknytning, som for eksempel forbrukslån, studielån, bidragsgjeld, rest-
skatt og erstatningskrav.132 Det blir et spørsmål om hvilken gjeld som skal trekkes fra ved 
beregningen, og om gjelden skal trekkes fra i det enkelte formuesgode eller ektefellens sam-
lede formue. Ut fra juridisk teori og rettspraksis synes det å være to mulige alternativer for 
beregningen: 
 
Alternativ 1:  
Nettoverdien beregnes for hvert enkelt formuesgode, slik at kun den gjelden som har gått til 
erverv eller påkostning av formuesgodet trekkes fra. Illustrerende er LB-2012-28985. Ektefel-
len eide en bolig verdt 1,9 millioner kr ved ekteskapsinngåelsen. Boligen var påheftet et bo-
liglån på 1 447 000 kr, samt et forbrukslån på 53 000 kr. Lagmannsretten kom til at boligens 
nettoverdi utgjorde 453 000 kr (1 900 000 kr - 1 447 000 kr). Forbruksgjelden på 53 000 kr 
kom ikke til fradrag ved beregningen av nettokravet.  
 
Alternativ 2:  
Etter det andre alternativet beregnes nettoverdien ved at all gjeld trekkes fra ektefellens sam-
lede formue. Illustrerende er LB-2013-29143. Ektefelle A hadde en bruttoformue på kr 
507 480 ved ekteskapsinngåelsen. Ektefellen hadde to gjeldsposter, boliglån og studielån 
(forbruk), på tilsammen kr 424 780 kr. Lagmannsretten skilte ikke mellom ulike typer gjeld 
og kom til at As nettoverdier var 82 700 kr.  
 

                                                
132  Sverdrup (2017) s. 54  
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Lovens ordlyd gir ingen veiledning, og spørsmålet er heller ikke problematisert i forarbeide-
ne. Den alminnelige oppfatningen i teorien er at alle gjeldsposter ved ekteskapsinngåelsen 
skal trekkes fra.133 Det sies gjerne at det er den reelle verdien ektefellen tar med seg inn i ek-
teskapet som kan skjevdeles. I den sammenheng kan det vises til Bergh-Jacobsen, som i sin 
artikkel «Beregning av skjevdelingskrav» har behandlet spørsmålet grundig. I artikkelen drøf-
ter hun hvorvidt nettoverdi må forstås som bruttoformue fratrukket all gjeld eller summen av 
de enkelte formuesgoder fratrukket finansieringsgjeld.134 Hun legger avgjørende vekt på lov-
formålet og Rt. 2002 s. 159 og forstår nettoverdi som bruttoformue fratrukket all gjeld.135  
 
Både i Rt. 2001 s. 1434 og Rt. 2002 s. 1596136 utgjorde nettoverdien differansen mellom boli-
gens verdi og det tilknyttede boliglånet. Dommene kan tolkes dithen at nettoverdien skal be-
regnes for hvert enkelt formuesgode, slik at kun den tilknyttede gjelden trekkes fra. Imidlertid 
kan det stilles spørsmål ved hvor langt prejudikatsverdien strekker seg. I begge tilfellene var 
tvisten begrenset til beregningen av den omtvistede boligen og det tilhørende boliglånet. Høy-
esterett har dermed ikke tatt stilling til hvordan nettoverdien skal beregnes hvor ektefellen har 
annen gjeld ved ekteskapsinngåelsen. Det er derfor uklart hvordan Høyesterett vurderer dette 
spørsmålet. Dette forholdet svekker beregningsmåtens overføringsverdi.  
 
Det kan synes som at lagmannsrettene ikke tolker Høyesterett dithen, at annen gjeld er irrele-
vant ved beregningen av nettoverdien. Flere lagmannsrettsdommer legger til grunn at netto-
verdien er ektefellens samlede formue fratrukket all gjeld, jf. LG-2015-169146 LA-2015-
74852, LB-2013-29143 og LA-2011-205524. 
 
I Rt. 2001 s. 1434 var det subjektive lovformålet avgjørende for mindretallets synspunkt. 
Mindretallet så bort fra en beregningsløsning som i strid med formålet ville «gi en prioritering 
av ektefeller som bringer belånte gjenstander inn i ekteskapet.», jf. side 1443 i dommen. Utta-
lelsen har overføringsverdi til foreliggende problemstilling. Trekkes ikke all gjeld fra, åpner 
det opp for at en ektefelle kan nedbetale gjeld med likedelingsmidler, og således skjevdele 
verdier som i realiteten kan føres tilbake til ekteskapet. Riktignok var dette en mindretallsutta-
lelse, men en enstemmig Høyesterett sluttet seg til mindretallets betraktninger i Rt. 2002 s. 
1596. Det subjektive lovformålet taler på denne bakgrunn for at all gjeld skal trekkes fra. Ved 
tvils- og grensespørsmål hvor ordlyd og lovforarbeider gir liten veiledning, har det subjektive 
lovformålet også blitt tillagt stor vekt i senere rettspraksis, jf. Rt. 2008 s. 769. Koherensbe-
traktninger tilsier at lovformålet må veie tungt også i denne sammenheng.  
                                                
133  Lødrup/Sverdrup (2016) s. 269, Strandbakken (2003) s. 102-103, Holmøy/Lødrup (2001) s. 392 
134  Bergh-Jacobsen (2011) s. 223 
135  ibid. s. 229 
136  Dommene behandles under punkt 4.2.5.2 
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Etter dette trekker rettskildebildet i retning av at alle gjeldsposter skal komme til fradrag i den 
formuen ektefellen hadde ved ekteskapsinngåelsen. Jeg forutsetter en slik løsning i det videre. 
Er ektefellen insuffisient på samme tidspunkt, innebærer forståelsen at skjevdeling er avskåret 
for de verdier som forelå ved ekteskapsinngåelsen. I det virkelige liv vil imidlertid formues-
goders verdi endres under ekteskapet. Hvilken innvirkning en senere verdistigning har for 
beregningen av skjevdelingskravet tas opp under punkt 4.2.5. 
 
4.2.3 Skal arv/gave regnes mot opprinnelig underbalanse? 
Undertiden overføres arv/gave med heftelser, typisk fast eiendom med påheftet gjeld. Heftel-
ser som reduserer overføringens verdi skal komme fradrag ved beregningen av skjevdelings-
ravet, jf. Rt. 2014 s. 1248. Det er kun den mottatte nettoverdien som er grunnlag for skjevde-
ling. Et annen en sak er hvorvidt arv/gave mottatt under ekteskap skal regnes mot et opphave-
lig underskudd. Mottar ektefellen en nettoarv på 200 000 kr under ekteskapet, og han samtidig 
hadde 100 000 kr i underskudd ved ekteskapsinngåelsen, blir det et spørsmål om underskud-
det skal redusere skjevdelingsgrunnlaget. 
 
Lovens ordlyd er taus, og i forarbeidene er ikke spørsmålet problematisert. Rt. 2014 s. 1248 
gjaldt skjevdeling av gave hvor giver hadde forbeholdt seg bruksrett til gaven. I dommen var 
det kun verdien av bruksretten som kom til fradrag ved beregningen skjevdelingskravets net-
toverdi. Dommen kan tale for at det ikke skal foretas en slik motregning. Imidlertid kom ikke 
spørsmålet på spissen i den aktuelle saken. Så vidt jeg kan se av de dommene jeg har gjen-
nomgått, har heller ikke lagmannsrettene regnet arv/gave mot en underbalanse, jf. LB-2014-
158523, LG-2013-14628, LE-2012-87649 og LG-2011-115918. Jeg kan heller ikke se at mot-
regning noen gang er anført av en part som grunnlag for bortfall eller reduksjon av skjevde-
lingskravet etter første ledd. Dette kan tale for at det foreligger en festnet rettsoppfatning.137 
 
I juridisk teori er den rådende oppfatning at det ikke skal skje en reduksjon.138 Sverdrup viser 
til rettstekniske og beregningstekniske hensyn og påpeker bl.a. at dersom det går lang tid mel-
lom ekteskapsinngåelsen og arvefallet, kan det oppstå beregningstekniske problemer på grunn 
av endringer i pengeverdien.139 Holmøy og Lødrup viser bl.a. til hensynet til arvelater/givers 
kunnskap. En arvelater/giver som kunne ha fastsatt særeie vil normalt ikke ha kunnskap om 
en slik begrensning i skjevdelingsretten. De mener på det grunnlag, at rimelighetshensyn taler 
mot en reduksjon av verdier mottatt under ekteskapet.140 Til det kan det tilføyes at underskud-
                                                
137  Slik også Sverdrup (2013) s. 226 
138  ibid. s. 225-226, Holmøy/Lødrup (2001) s. 392 
139  Sverdrup (2013) s. 226 
140  Holmøy/Lødrup (2001) s. 392 
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det ved ekteskapsinngåelsen i praksis kan være større enn verdien av for eksempel arven som 
mottas. I et slikt tilfelle vil skjevdelingskravet som utgangspunkt falle bort i sin helhet, der-
som det foretas en motregning. Uttalelser i forarbeidene141 om at det ikke skal forutsettes sær-
skilt kunnskap for at arv og gave skal holdes utenfor likedeling, taler for at et opphavelig un-
derskudd ikke får betydning for beregningen. 
 
På den annen side vil det være mer gunstig for en ektefelle å motta arv/gave under ekteskapet 
enn før ekteskapsinngåelsen, dersom det ikke foretas en motregning. Skjevdelingsresultatet 
kan derfor bli tilfeldig avhengig av tidspunktet for ervervet.142 Dette kan føre til urimelige 
resultater i enkelttilfeller. Hensynet til at like tilfeller skal behandles likt, og rimelighetshen-
syn taler her for motregning. Dette argumentet svekkes imidlertid av at urimeligheten kan 
avhjelpes etter § 59 (2). 
 
Rettskildebildet er ikke entydig, men samlet trekker det i retning av at arv og gave ikke skal 
regnes mot et underskudd ved ekteskapsinngåelsen.  
 
4.2.4 Forholdet til § 58 (3) 
Opphavlig gjeld betales ikke alltid ned under ekteskapet. Ektefellen kan derfor ha restgjeld på 
skjæringstidspunktet. På skiftet skal restgjeld trekkes fra i likedelingsmidler eller midler ekte-
fellen holder utenfor delingen. Problemstillingen er hvordan en slik restgjeld skal komme til 
fradrag på skiftet.  
 
Ved ekteskapsinngåelsen eier ektefellen en bolig verdt 5 millioner kr med et påheftet boliglån 
på 3 millioner kr. På skjæringstidspunktet er restgjelden 2 millioner kr. Under den forutset-
ning at boligens verdi forblir uendret, er skjevdelingskravet 2 millioner kroner. Den øvrige 
verdien av boligen er likedelingsmidler. Ettersom skjevdelingskravet er et nettokrav, er boli-
gens verdi inndelt i en likedelingsdel og en skjevdelingsdel. Spørsmålet er hvorvidt restgjel-
den skal trekkes fra i likedelingsmidler. 
 
§ 58 (3) har regler som regulerer hvorvidt en ektefelle med skjevdelingsmidler kan trekke fra 
restgjeld i likedelingsmidler. Utgangspunktet etter § 58 (3) er at gjeld som har gått til «erverv 
eller påkostning av eiendeler som er felleseie» kan trekkes fra, jf. bokstav a. Bokstav b opp-
stiller et unntak og lyder: 

 

                                                
141  NOU 1987:30 s. 81-82 
142  Sverdrup (2013) s. 225 
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«Gjeld som ektefellen har pådratt seg ved erverv eller påkostninger av eiendeler som er særeie 
eller verdier som holdes utenfor delingen etter § 59, kan det bare gjøres fradrag for når den tota-
le verdien av særeie og skjevdelingsmidler ikke er stor nok til å dekke gjelden. [...]» 

 
Etter bokstav b er vurderingstema hvorvidt gjelden har gått til «erverv eller påkostninger» av 
«verdier». Etter ordlyden i bokstav b skal restgjeld som har finansiert skjevdelingsverdier 
først dekkes opp i midler en ektefelle holder utenfor deling. Til sammenligning er det for sær-
eie avgjørende hvorvidt gjelden er knyttet til en eiendel som er i særeie, jf. ordlyden «eiende-
ler som er særeie». Ettersom skjevdelingskravet etter § 59 er et verdikrav, støtter en konteks-
tuell tolkning en slik forståelse.  
 
Sett i lys av at skjevdelingskravet er et nettokrav, vil forståelsen innebære at gjelden i eksem-
pelet skal trekkes fra i likedelingsmidlene etter bokstav a. Dette er fordi den opphavlige bo-
liggjelden har redusert skjevdelingskravet med 3 millioner kr. Likedelingsformuen har økt 
proporsjonalt. Gjelden er knyttet til likedelingsverdier og har dermed ikke gått til erverv eller 
påkostning av skjevdelingsverdier etter bokstav b.  
 
Tolkningsalternativet vil imidlertid, som Sverdrup påpeker, medføre at bokstav b får liten 
praktisk betydning for skjevdelingsmidler. I realiteten vil det sjelden forekomme gjeld som 
har finansiert skjevdelingsverdier.143 I samme retning har Strandbakken uttalt at «ordlyden i 
tredje ledd ikke passer så godt på tilfellet».144 Til tross for denne kritikken, har tolkningsalter-
nativet over en bred tilslutning i juridisk teori.145 Sverdrup påpeker at det er et finansierings-
prinsipp som ligger til grunn for gjeldsfradragsreglene. Gjelden skal som utgangspunkt trek-
kes fra i de midler som den har finansiert.146 
 
Etter forarbeidene synes det imidlertid å være avgjørende hvorvidt gjelden har finansiert en 
skjevdelingsgjenstand.147 Legges det til grunn en slik forståelse, skal restgjelden i eksempelet 
trekkes fra skjevdelingsmidlene etter bokstav b. Skjevdelingskravet blir da: (5 millioner kr – 3 
millioner kr) – 2 millioner kr = 0 kr. Tolkningsalternativet innebærer at gjelden belastes 
skjevdelingsmidlene to ganger, og dermed øker de midlene som skal gå til likedeling fra en 
ektefelle. Dette vil medføre en utilsiktet overføring av verdier mellom ektefellene, og skjevde-
lingsretten vil i mange tilfeller ikke ha en realitet. Løsningen vil derfor være urimelig og støte 
an mot de hensyn som ligger bak delingsreglene. 

                                                
143  Sverdrup (2017) s. 51 
144  Strandbakken (2003) s. 109 
145  Sverdrup (2017) s. 51 flg., Bergh-Jacobsen (2011) s. 224, Strandbakken (2003) s. 109, Frantzen (2003) s. 

237, Holmøy/Lødrup (2001) s. 379. Motsatt Eeg (2006) s. 394 
146  Sverdrup (2017) s. 47 
147  NOU 1987:30 s. 92 
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Med avgjørende vekt på lovens ordlyd, tolket i lys av at skjevdelingskravet er et nettokrav, er 
det nærliggende å legge til grunn en løsning hvor restgjelden trekkes fra i likedelingsmidler. 
Rimelighetshensyn taler også for en for denne løsningen. 
 
Annen gjeld kan kun trekkes fra med en forholdsmessig del i likedelingsmidlene, jf. § 58 (3) 
bokstav c. Under punkt 4.2.2 argumenterte jeg for at annen gjeld ektefellen har ved ekteskaps-
inngåelsen skal trekkes fra ved beregningen av nettoverdien. Med denne forståelsen som ut-
gangspunkt, vil også annen gjeld redusere skjevdelingsformuen og øke de midler som går til 
likedeling. På denne bakgrunn, argumenterer Sverdrup for at slik restgjeld også skal trekkes 
fra i likedelingsmidler på skiftet.148 Oppgavens begrensede omfang tillater imidlertid ikke en 
vidtgående drøftelse av problemstillingen i relasjon til annen gjeld. 
 
4.2.5 Opphavlig gjeld og senere verdistigning 
4.2.5.1 Problemstilling 
Skjevdelingskravet omfatter verdistigning som kan føres tilbake til opphavlige skjevdelings-
verdier. Problemstillingen i det følgende er hvordan skjevdelingskravet beregnes i de tilfeller 
ektefellen også har gjeld ved ekteskapsinngåelsen. Det var lenge uavklart hvordan kravet skul-
le beregnes dersom ektefellen hadde opphavlige gjeldsforpliktelser, og skjevdelingsmidlene 
senere steg i verdi. Høyesterett har imidlertid avsagt to prinsipielle dommer for beregning av 
skjevdelingskravet, hvor formuesgodet bringes inn i ekteskapet med påheftet gjeld, jf. Rt. 
2002 s. 1596 og Rt. 2001 s. 1434. 
 
4.2.5.2 Brøkmodellen 
Rt. 2002 s. 1596 gjaldt skjevdeling av en bolig ektefellen hadde ved ekteskapsinngåelsen. 
Tvisten gjaldt betydningen av den påheftede gjelden ved beregningen av skjevdelingskravet. 
En enstemmig Høyesterett slo fast at skjevdelingskravet tilsvarer den forholdsmessige andel 
av nåverdien som ikke var lånefinansiert ved ekteskapets inngåelse.  
 
Ordlyd, kontekstuell tolking og forarbeider ga ikke veiledning for spørsmålet. Høyesterett 
viste da til mindretallets uttalelse i Rt. 2001 s. 1434 og sluttet seg til den avveining av kryss-
ende hensyn som der ble lagt til grunn. Førstvoterende uttalte på side 1602 at prinsippet 
«bygger på formåls- og systembetraktninger og andre reelle hensyn av generell karakter» og 
er «utslag av en generell regel som får anvendelse i alle saker». Av den grunn er det nødven-
dig å se nærmere på mindretallets begrunnelse i Rt. 2001 s. 1434. 
 

                                                
148  Sverdrup (2017) s. 57 
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Rt. 2001 s. 1434 gjaldt også skjevdeling av en bolig som var lånefinansiert ved ekteskapsinn-
gåelsen. I motsetning til flertallet, kom mindretallet til at vilkårene for skjevdeling var opp-
fylt. De måtte dermed ta stilling til beregning av skjevdelingskravet.149 Mindretallet uttalte på 
side 1443 at «de beste grunner» taler «for å ta utgangspunkt i den del av verdistigningen som 
kan tilbakeføres til den forholdsmessige verdi ved ekteskapets inngåelse». 
 
Mindretallet tok utgangspunkt i forståelsen av skjevdelingskravet som et nettokrav og argu-
menterte ut fra en avveining av reelle hensyn og formålsbetraktninger. De la utslagsgivende 
vekt på lovformålet som tilsier at en ektefelle ikke kan skjevdele hele verdistigningen hvor 
gjenstanden er belånt. Motsatt resultat vil innebære at en ektefelle får skjevdele større verdier 
enn han tok inn i ekteskapet. Mindretallet påpekte at låneforpliktelser ofte betjenes av ektefel-
lene i felleskap med likedelingsmidler. Dersom gjelden kun kommer til fradrag med sin opp-
havlige verdi «ville den ektefellen som brakte gjenstanden inn i formuesfellesskapet, i realite-
ten høste fordeler av verdier som kan tilbakeføres til den annens innsats.», jf. side 1443 i 
dommen. 
 
Avgjørelsene viser at Høyesterett legger til grunn den såkalte brøkmodellen. Denne modellen 
kan forklares med et eksempel: Ved ekteskapsinngåelsen eier en ektefelle en bolig verdt 4 
millioner kr. Boliglånet er på samme tidspunkt 3 millioner kr. På skjæringstidspunktet har 
boligens verdi steget til 5 millioner kr pga. markedsmessige endringer. Egenkapitaldelen ut-
gjorde 25 % av boligens opphavlige verdi. I tråd med prinsippet i Rt. 2002 s. 1596, kan ekte-
fellen da skjevdele 25 % av boligens nåverdi, 1, 25 millioner kr. Vi endrer litt på eksempelet 
og legger til at boligen var fullfinansiert ved ekteskapsinngåelsen. Skjevdeling er da avskåret 
selv om boligen senere stiger i verdi. Prinsippet er fulgt opp i rettspraksis, jf. Rt. 2014 s. 1248 
og har tilslutning i juridisk teori.150 
 
4.2.5.3 Brøkmodellen i arve- og gavetilfeller 
Prinsippet får også anvendelse i gave- og arvetilfellene, jf. Rt. 2014 s. 1248. Under henvisning 
til prinsippet i Rt. 2002 s. 1596 slo en enstemmig Høyesterett fast i premiss 41 at «[d]er det 
foreligger ytelser fra begge sider, får dette betydning for omfanget av skjevdelingsretten». 
Som eksempel viser Høyesterett til et tilfelle hvor det hefter en bruksrett ved formuesgodet 
som overdras. Ytelser fra begge sider foreligger også i et tilfelle hvor ektefellen overtar et 
formuesgode med påheftet gjeld. Vi tenker at en ektefelle får en boligeiendom med påheftet 
boliglån i gave fra sine foreldre. På ervervstidspunktet utgjør boliglånet 30 % av boligens ver-

                                                
149  Dommen er omtalt under punkt 3.5.3.2 
150  Lødrup/Sverdrup (2016) s. 276, Bergh-Jacobsen (2011) s. 237, Frantzen (2003) s. 232 
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di. Brøkmodellen innebærer at ektefellen som utgangspunkt kan holde utenfor 70 % av boli-
gens nåverdi. 
 
4.2.5.4 Tilordningsproblem 
Både i Rt. 2002 s. 1596 og Rt. 2001 s. 1434 var det direkte sammenheng mellom gjelden og 
formuesgodet. Den påheftede gjelden gikk til erverv og påkostninger av boligene. Imidlertid 
kan formuesgoder, typisk fast eiendom, tjene som pantesikkerhet for flere typer låneforplik-
telser. Det er ikke uvanlig å refinansiere billån eller forbrukslån og inkludere disse i boliglå-
net. Det betyr at den påheftede gjelden ikke nødvendigvis har faktisk sammenheng med det 
formuesgodet den er påheftet. Dersom formuesgodet er påheftet gjeld som ikke har reell 
sammenheng med formuesgodet, oppstår det Frantzen omtaler som et tilordningsproblem. 
Dersom boligen for eksempel er påheftet både et forbrukslån og et boliglån, blir spørsmålet 
hvilken gjeld som skal inngå i brøkmodellen.151 Hvilken gjeld skal tilordnes boligen?  Ekte-
fellen kan også ha annen gjeld som er usikret. Den samme problemstilling oppstår for slik 
gjeld. Hensynet til sammenheng i loven tilsier at annen gjeld, pantesikret eller usikret, bør 
behandles likt i relasjon til brøkmodellen. Det avgjørende bør være hva gjelden har gått til. 
Videre vil jeg derfor se på hvordan annen gjeld skal komme til fradrag. 
 
4.2.5.5 Annen gjeld 
Ved ekteskapsinngåelsen har en ektefelle en hytte verdt 1 million kr, finansieringsgjeld på 
200 000 kr og et forbrukslån på 600 000 kr. Nettoformuen er dermed 200 000 kr. På skjæ-
ringstidspunktet er hytta verdt 3 millioner kr. Hvordan skal skjevdelingskravet beregnes? Un-
der 4.2.2 kom jeg til at nettokravet må forstås som bruttoformue fratrukket all gjeld. Med 
denne forståelsen som utgangspunkt, er det i juridisk teori fremsatt to beregningsmodeller. 
 
Alternativ 1:  
All gjeld ved ekteskapsinngåelsen inngår her i brøkmodellen. Gjeldens tilknytning til for-
muesgodet er ikke relevant.152 Ut fra denne modellen kan ektefellen i eksempelet skjevdele 20 
% av 3 millioner kr = 600 000 kr. Er ektefellen insuffisient ved ekteskapsinngåelsen, er den 
forholdsmessige andelen 0. Det betyr at skjevdeling er avskåret, uavhengig av om formuesgo-
det senere stiger i verdi. 
 
 
 
 

                                                
151  Frantzen (2003) s. 233-234 
152  Bergh-Jacobsen (2011) s. 240 



44 
 

Alternativ 2: 
Etter denne varianten er det kun finansieringsgjelden som inngår i beregningen av den for-
holdsmessige del. Annen gjeld trekkes fra skjevdelingskravet med det nominelle beløp.153 
Utregningen blir som følger: (0,80 x 3 mill. kr) – 600 000 kr = 1, 8 mill. kr. Er formuesgodet 
fullfinansiert innebærer alternativet at skjevdelingskravet avskjæres. Er ektefellen insuffisient 
på grunn av annen gjeld, kan ektefellen likevel ha et skjevdelingskrav dersom den verdistig-
ningen ektefellen kan holde utenfor overstiger den nominelle verdien av annen gjeld. I det 
videre omtaler jeg denne modellen for hybridmodellen. 
 
Problemstillingen er verken behandlet i forarbeidene eller av Høyesterett. I juridisk teori har 
Bergh-Jacobsen og Sverdrup behandlet problemstillingen grundig. De har ulik oppfatning om 
hvordan skjevdelingskravet skal beregnes. Sverdrup legger avgjørende vekt på begrunnelsen i 
Rt. 2002 s. 1596, samt likhet med særeieinstituttet og mener at annen gjeld skal trekkes fra 
med sin nominelle verdi (hybridmodellen).154 Bergh-Jacobsen på sin side legger avgjørende 
vekt på lovens ordlyd, rettstekniske hensyn og lagmannsrettspraksis og mener at all gjeld skal 
likebehandles, slik at annen gjeld inngår i brøkmodellen.155 Jeg vil trekke inn deres argumen-
tasjon i drøftelsen under. 
 
Ved vurderingen av de to alternativene er det naturlig å ta utgangspunkt i ordlyden. Utfra ord-
lyden kan det argumenteres med at det kun er den verdistigning som «kan føres tilbake» til 
den nettoverdien ektefellen tok med seg inn i ekteskapet som kan skjevdeles. I eksempelet 
innledningsvis kan verdistigningen føres tilbake til den delen som er ubeheftet ved ekteskaps-
inngåelsen og den delen som er finansiert med lån. Verdistigningen har ingen sammenheng 
med det påheftede forbrukslånet eller studielånet. På den bakgrunn taler ordlyden for at annen 
gjeld ikke skal inngå i brøkmodellen.  
 
Bergh-Jacobsen mener derimot at ordlyden taler imot å sondre mellom ulike typer gjeld. Hun 
viser til at dersom ikke all gjeld trekkes fra før skjevdelingskravet beregnes, kan ektefellen 
skjevdele selv om det foreligger insuffisiens. Dette vil, i følge henne, stride mot lovens ordlyd 
«såfremt ‹midler› forstås som ‹nettoverdier› [...]».156 Dette er fordi en rett til skjevdeling til 
tross for insuffisiens ikke kan leses ut av ordlyden, og at en slik «usynlig reservasjon» gjør 

                                                
153  Sverdrup (2013) s. 231 
154  ibid.  s. 231-232 
155  Bergh- Jacobsen (2011) s. 240 
156  ibid. s. 239 
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regelen mindre tilgjengelig og mer komplisert.157 Videre er hun av den oppfatning at løsning-
en vil stride mot lovens formål.158 
 
Å velge det tolkningsalternativet som ligger nærmest lovens ordlyd er et vektig argument når 
loven anvendes av lekfolk. Imidlertid er jeg uenig med Bergh-Jacobsen i at begrepet «midler» 
rent språklig forstås som nettoverdi. Videre vil en beregning som innebærer at skjevdelings-
midler alltid skal deles likt ved insuffisiens, støte an mot lovformålet. Det kan vises med et 
eksempel: Forut for ekteskapet arver ektefellen en sjelden veteranbil av type 1966 Aston Mar-
tin DB6. Ved ekteskapsinngåelsen er bilen verdt 600 000 kr. På samme tidspunkt hadde ekte-
fellen studiegjeld på 600 000 kr. I løpet av en 10-års periode stiger bilen i verdi med 500 %. 
På skjæringstidspunktet er bilen verdt hele 3 millioner kroner. Dersom all gjeld inngår i 
brøkmodellen, skal hele bilens nåverdi inngå i likedelingsgrunnlaget. I strid med lovformålet 
og uttalelser i Rt. 2002 s. 1596 jf. Rt. 2001 s. 1434, får den andre ektefellen fordeler som ikke 
kan tilskrives ekteskapet. Tilføyer vi at ekteskapet har vært kortvarig, blir urimeligheten enda 
tydeligere. Løsningen vil dermed også være i strid med klare uttalelser i forarbeidene om at en 
ektefelle ikke skal kunne skille seg til penger.159  
 
Vi endrer på eksempelet ovenfor og legger til at bilen ble gitt som forskudd på arv før ekte-
skapet. Inngår annen gjeld i brøkmodellen, må ektefellen likedele hele arvens verdi, uavheng-
ig av den senere verdistigning. Dersom bilen i stedet ble klausulert som særeie, hadde ektefel-
len beholdt særeiet udelt.160 Sverdrup påpeker at dersom annen gjeld inngår i brøkmodellen, 
vil forskjellen mellom særeie og skjevdeling være veldig stor. Dette kan medføre at flere vel-
ger å opprette særeie.161 Løsningen vil derfor stride mot Ekteskapslovutvalget intensjon om å 
redusere behovet for særeie. 
 
Blir forskjellen mellom særeie- og skjevdelingsinstituttet for stor, fordrer det også at ektefeller 
og arvelatere har kunnskap om likhet og forskjeller i regelsettene og forstår konsekvensene 
ved å velge den ene eller den andre formuesordningen. Som påpekt under punkt 4.2.3, la Ek-
teskapslovutvalget vekt på at det ikke skulle forutsettes spesielle kunnskaper om særeie, for at 
arv skal holdes utenfor delingsgrunnlaget.162 Likhet med særeieinstituttet taler her for at insuf-
fisiens ikke alltid bør avskjære skjevdeling, og at annen gjeld bør trekkes fra med sitt nomi-
nelle beløp. 

                                                
157  i.c 
158  ibid.  s. 238 
159  NOU 1987:30 s. 79 
160  Sverdrup (2013) s. 230-231 
161  i.c 
162  NOU 1987:30 s. 81 
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Rettskildebildet til nå taler for at hybridmodellen gir den beste løsningen. Imidlertid kan be-
vistemaet som hybridmodellen forutsetter være en kompliserende faktor, slik Berg-Jacobsen 
påpeker.163 Vi tenker at ektefellen ved ekteskapsinngåelsen har en bolig med påheftet ramme-
lån på 1 million kr. Rammelånet gir tilgjengelig kreditt utover finansieringsbehovet for boli-
gen. Av lånet har 800 000 kr gått til finansiering av boligens kjøpesum. De resterende 
200 000 kr ble i sin tid overført til ektefellens konto og blandet sammen med lønnsmidler. Fra 
denne kontoen ble utgifter til løpende forbruk dekket, samt at boligen ble påkostet for 150 000 
kr. Eksempelet viser at det blir vanskelig å skille mellom hvilken gjeld som har direkte sam-
menheng med boligen og som skal inngå i en brøkberegning, og hvilken gjeld som ikke har en 
sånn sammenheng. Bevismessige- og rettstekniske hensyn kan derfor sies å tale imot hybrid-
modellen.  
 
Ettersom § 59 (1) innebærer at den ektefellen som krever skjevdeling har bevisbyrden for at 
vilkårene er oppfylt, kan en løsning være at gjelden i slike tvilstilfeller inngår i brøkbereg-
ningen, såfremt ikke ektefellen kan bevise at den har gått til forbruk. Sett i lys av at gjelden 
som inngår i brøkmodellen reduserer den verdistigningen ektefellen kan holde utenfor, og at 
likedeling av formuen er hovedregelen, kan dette være en rimelig løsning. 
 
Sverdrup mener at rettstekniske hensyn ikke kan tillegges så stor vekt. Hun peker på at der-
som ektefellen har restgjeld på skiftet, innebærer regler for gjeldsavleggelse at ektefellen uan-
sett må identifisere hva den opphavlige gjelden har gått til.164 Dette synspunktet er etter min 
mening ikke helt treffende her. I likhet med Sverdrup, er jeg av den oppfatning at opphavlig 
gjeld som reduserer skjevdelingskravets nettoverdi ved ekteskapsinngåelsen, skal trekkes fra i 
likedelingsmidler etter § 58 (3) bokstav a, jf. punkt 4.2.4  Har ektefellen slik restgjeld, er det 
derfor ikke nødvendig å identifisere og kategorisere denne i finansieringsgjeld og annen gjeld 
på skiftet. Det er av underordnet betydning i denne sammenheng. Det er tilstrekkelig å konsta-
tere at gjelden stammer fra ekteskapsinngåelsen, og at den har redusert skjevdelingsmidlene.  
 
Bergh-Jacobsen viser også til rettspraksis fra lagmannsrettene til støtte for sitt syn. Det kan 
synes, som Bergh-Jacobsen hevder, at det er noen flere dommer som trekker fra annen gjeld 
før beregningen av skjevdelingskravet, jf. LF-2000-1151, LB-2004-17441, LB-2009-30224 
og LB-2013-29143.165 Imidlertid kan rettspraksisen vanskelig tillegges vekt i den ene eller 
den andre retningen. Utvalget av dommer er for lite, og det viser ikke en fast og ensartet for-
ståelse av beregningen. I den forbindelse kan det vises til LB-2012-28985. I dommen forstod 
                                                
163  Bergh-Jacobsen (2011) s. 239-240 
164  Sverdrup (2013) s. 231-232 
165  Bergh-Jacobsen (2011) s. 240 
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lagmannsretten nettoformue som innbrakte formuesgoders verdi minus finansieringsgjeld. 
Annen gjeld kom ikke til fradrag ved beregning av nettoformuen ved ekteskapsinngåelsen. 

 
Redegjørelsen viser at det er uklart hvordan skjevdelingskravet skal beregnes når ektefellen 
har annen gjeld ved ekteskapsinngåelsen. Lovens ordlyd, formål og likhet med særeie trekker 
i retning av at annen gjeld bør trekkes fra med sin nominelle verdi, mens rettstekniske hensyn 
taler for at gjelden inngår i brøkmodellen. Jeg er under tvil kommet til at annen gjeld bør 
trekkes fra med sin nominelle verdi i skjevdelingskravet. 
 
 

5 Avsluttende kommentar 
Skilsmisseprosesser er krevende og ofte konfliktfylte. Det er derfor viktig at reglene som re-
gulerer skiftet ikke kompliserer prosessen og øker konfliktnivået mellom partene. Oppgaven 
viser at skjevdelingsbestemmelsen byr på flere utfordringer, av bevismessig og beregnings-
teknisk art. Det kan synes som Ekteskapslovutvalgets mindretall i sin tid var forutseende. De 
advarte nettopp mot å undervurdere de praktiske problemene som flertallets forslag kunne 
medføre.166  
 
Det er naturlig å spørre hvorfor det har blitt så komplisert. Et mulig svar kan være nordmenns 
endrede forbruksmønster. Siden 1980-tallet har gjeldsveksten økt, og realverdiveksten til sær-
lig boliger har økt kraftig. Boligen utgjør nå en stor andel av nordmenns formue.167 I tråd med 
dette har også nordmenns forbruksmønster endret seg. Høy realverdivekst på boliger og lave 
renter, har for eksempel ført til at nordmenn kjøper og selger boliger langt oftere enn før. 
Skjevdelingsmidlene reinvesteres dermed i flere ledd. Den høye realverdiveksten har også ført 
til at stadig flere tar opp forbrukslån med pant i boligen.168 Det er denne disponeringen av 
midler under ekteskapet, den stadige ombytting av formuesgoder, låneopptak og sammen-
blanding mellom likedelingsmidler og skjevdelingsmidler, som ofte skaper utfordringer.  
 
En annen konsekvens av forbruksmønsteret, er at skjevdelingskravet i mange tilfeller går tapt. 
Dette selv om de opphavlige skjevdelingsmidlene beviselig har ført til en økt formue hos ek-
tefellen på skjæringstidspunktet. § 59 (1) favoriserer dermed den ektefelle som holder skjev-
delingsformuen adskilt fra øvrig felleseieformue. Det gir et klart incentiv til å prioritere egne 

                                                
166  NOU 1987:30 s. 85 
167  Samfunnsspeilet 5/2014 s. 36 
168  SIFO (2015) s. 15 
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individuelle behov. En slik løsning strider mot den felleskapstanken som er nedfelt i ekteska-
pet og gir fordeler til den den lovkyndige og fremsynte ektefellen.169  
 
På denne bakgrunn kan det hevdes at skjevdelingsregelen må revideres. Omfanget av retts-
praksis og juridisk teori viser at virkeligheten er langt mer komplisert enn hva lovgiver i sin 
tid forutsatte. Jo mer samfunnet påvirkes av gjeld og ombyttinger, jo vanskeligere vil det være 
å beregne skjevdelingskravet. Spørsmålet er om beregningen som er lagt til grunn kan opp-
rettholdes. Det kan hevdes at skjevdelingsregelens beregningstekniske tilsnitt i kombinasjon 
med nordmenns forbruksmønster, gjør at skjevdelingsregelen ikke får den praktiske betydning 
som lovgiver engang forutsatte. Jo mer fremtredende denne samfunnstendensen er, desto sva-
kere står skjevdelingsbestemmelsen, og desto større betydning og relevans får særeieinstituttet 
– stikk i strid med lovgivers intensjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
169  Frantzen (2006) s. 278, Sverdrup (2002) s. 697 flg. 
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