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Hjelpeskjema som skal legges ved søknad om oppheving av båndlagt pliktdelsarv.
FYLLES UT AV SØKEREN.
Stiftelsestilsynet kan etter nærmere regler oppheve båndlagt pliktdelsarv (arveloven § 32) etter
reglene i stiftelsesloven kapittel 6.
Etter arveloven § 32 første ledd kan arvelateren i særlige tilfelle, og når hensynet til arvingen taler for
det, båndlegge pliktdelsarv i testament. I praksis er det lagt til grunn at båndleggelse av pliktdelsarv er
særlig aktuelt i tilfelle hvor personlige forhold hos arvingen tilsier båndleggelse, typisk ved rusmisbruk,
alvorlig psykisk sykdom o.l. Terskelen for å si at vilkåret for båndleggelse er oppfylt, er høy. Endring
eller opphevelse av båndleggelsen følger reglene i stiftelsesloven kapittel 6.
For at Stiftelsestilsynet skal kunne behandle søknaden, må dere sende oss dokumentasjonen
nevnt nedenfor. Manglende dokumentasjon vil føre til at søknaden blir avvist/avslått.
Kontrollér derfor at følgende vurderinger er gjort, og at de nødvendige dokumenter er lagt ved:
kryss av
1. Rettsgrunnlaget for båndleggelsen
Det må sendes inn kopi av testament som danner grunnlaget for båndleggelsen.
2. Bakgrunnen for båndleggelsen
Det må redegjøres for hvorfor arven ble båndlagt. Eventuell dokumentasjon for
bakgrunnen må sendes inn.




3. Begrunnelse for søknaden
I søknaden må det dokumenteres at vilkårene for båndleggelsen etter
arveloven § 32 første ledd ikke er til stede. Dvs. at det ikke lenger foreligger
særlige tilfelle, eller at hensynet til arvingen ikke taler for båndleggelse. Når
det er naturlig, skal det vedlegges erklæring fra lege o.l. som dokumentasjon
på endrede forhold.



Stiftelsestilsynet skal vurdere om vilkårene for å oppheve båndleggelsen er
oppfylt.
4. Uttalelse fra nærstående til arvelateren
Slektninger eller nærstående av arvelateren skal gis anledning til å uttale
seg om søknaden, se stiftelsesloven § 49. Slik uttalelse skal innhentes på
forhånd og legges ved søknaden.



Er det ikke mulig å innhente slik uttalelse, skal det begrunnes i søknaden.
5. Uttalelse fra tillitsmann
Den som er oppnevnt som tillitsmannen for arvingen skal gis anledning til å
uttale seg om søknaden. Uttalelsen skal legges ved søknaden.
6. Opplysning om søkers nåværende økonomiske situasjon
Utskrift av søkers skatteoppgjør må legges ved.

Søknaden sendes til Stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde




