Nullstill

Send dokumentet før du nullstiller det

ERKLÆRING OM FARSKAP
(Barneloven § 4)

Forklaring til blanketten – se baksiden

Barn

Fødselsdato

Ventes født den

Mor

Etternavn, fornavn

Bokommune

Fødselsnummer (11 siffer)

Boligadresse

Postnummer og poststed

Bokommune

Far
Etternavn, fornavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Boligadresse

Postnummer og poststed

Bokommune

Erklæring om farskap
Jeg erklærer å være far til dette barnet

Sted og dato

Fars underskrift
Ja

Nei

Jeg bor sammen med barnets mor:

Se informasjon om rettigheter og plikter som følger av farskap på www.regjeringen.no/bld/farskap
Underskrift av fars foreldre med foreldreansvar hvis far er under 18 år

Sted og dato

Underskrifter

Mors underskrift (se baksiden)
Jeg godtar denne erklæringen

Sted og dato

Attestasjon
Jeg bekrefter at far har vist legitimasjon og at
erklæringen er underskrevet mens jeg var til
stede
Skal underskrives og stemples av den som kan
ta imot erklæring om farskap etter barneloven
§ 4 (se baksiden).

Navnet gjentas med blokkbokstaver ->
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Mors underskrift

Type legitimasjon
Utstedt av
Dato, stempel og underskrift

Dato for utstedelse
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Forklaring til den som skal ta i mot farskapserklæringen
Erklæringen om farskap
Far kan erklære farskapet under svangerskapet eller etter at barnet er født.
Farskapet erklæres skriftlig
• til legen eller jordmoren, dersom foreldrene kommer til svangerskapskontroll sammen
• på sykehuset etter fødselen i forbindelse med fødselsmeldingen
• ved personlig fremmøte før eller etter fødselen, hos skattekontoret, NAV-kontoret, en dommer eller en norsk utenriksstasjon
Hvis far er under 18 år, skal også den/de som har foreldreansvaret for ham, signere.
Mors underskrift
Mor må godta og underskrive erklæringen dersom
• farskapet erklæres av en mann som mor ikke har oppgitt som barnets far
• erklæringen kan innebære endring av tidligere fastsatt farskap (jf. barneloven § 7)
Felles foreldreansvar
For barn født etter 01.01.2020 er Barnelovens utgangspunkt at foreldrene har felles
foreldreansvar. Hvis:
• mor ønsker å ha foreldreansvaret alene må hun melde fra til Skatteetaten om det innen ett
år fra den dagen farskapet er fastsatt.
• far ikke ønsker å ha foreldreansvar må han melde fra til Skatteetaten om det innen ett år
fra den dagen farskapet er fastsatt.
• mor har meldt inn at hun ønsker foreldreansvaret alene og far ønsker delt foreldreansvar
må han selv ta saken til domstolen.
Attestering og innsending
Erklæringen skal underskrives og stemples av den som er tilstede og tar imot erklæring om farskap. Far skal legitimere seg. Dette følger av barneloven § 4.
Korrekt utfylt og signert erklæring og en kopi skal sendes for registrering og arkivering til
Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 Oslo
Hvis foreldrene ikke bor sammen, skal en kopi av erklæringen sendes til
NAV Familie- og Pensjonsytelser Bergen, Postboks 6244 Bedriftssenter, 5893 Bergen.
Det samme gjelder hvis erklæringen kan innebære endring av tidligere fastsatt farskap.
Barnets far skal få kopi av erklæringen. Den som attesterer erklæringen skal oppfordre far til å
lese om sine rettigheter og plikter for farskap og reglene om foreldreansvar på
www.regjeringen.no
Reglene om erklæring om farskap følger av barneloven § 4 (lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og
foreldre).
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