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

Far

Etternavn, fornavn

Bokommune

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

Jeg godtar denne erklæringen

Sted og dato

Mors underskrift

Avtale om felles foreldreansvar
Vi skal ha felles foreldreansvar (bare for foreldre som ikke bor sammen)

Sted og dato

Mors underskrift

Attestasjon

Type legitimasjon

Far har vist legitimasjon.

Utstedt av

Erklæringen er underskrevet mens jeg var til
stede.
Skal underskrives og stemples av den som etter
barneloven § 4 kan ta imot erklæring av farskap
(se baksiden)
Navnet gjentas med blokkbokstaver
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Dato, stempel og underskrift

Fars underskrift

Dato for utstedelse

FORKLARING TIL DEN SOM SKAL TA I MOT ERKLÆRINGEN
Reglene om erklæring om farskap følger av barneloven § 4 (lov 8. april 1981 nr.7 om barn og
foreldre).
Far kan erklære farskapet under svangerskapet eller etter at barnet er født.
Hvis foreldrene kommer sammen til svangerskapskontroll, kan far erklære farskapet skriftlig til
legen eller jordmoren.
Farskap kan også erklæres i forbindelse med fødselsmeldingen (på sykehuset etter fødselen)
eller ved personlig fremmøte før eller etter fødselen for
• skattekontoret
• NAV-kontoret
• en dommer
• norsk utenriksstasjon
Hvis far er under 18 år, skal også den/de som har foreldreansvaret for ham signere.
Hvis farskapet erklæres av en mann som mor ikke har oppgitt som barnets far, må mor godta
hans erklæring. Det samme gjelder hvis erklæringen kan innebære endring av tidligere fastsatt
farskap (jf. barneloven § 7).
Blanketten skal underskrives og stemples av den som etter barneloven § 4 er til stede og tar
imot erklæring om farskap. Far skal legitimere seg.
Original blankett som er korrekt utfylt og signert og en kopi skal sendes til
Skatt Nord avd. Hammerfest, Postboks 200 Sentrum, 9615 Hammerfest
for registrering og arkivering.
Hvis foreldrene ikke bor sammen, skal blanketten også sendes NAV-kontoret der barnet
bor. Det samme gjelder hvis erklæringen kan innebære endring av tidligere fastsatt farskap
(jf.barneloven § 7).
Foreldre som er registrert på samme adresse får felles foreldreansvar når farskapet er fastsatt
og barnet er født. Andre foreldre kan avtale felles foreldreansvar på denne blanketten. Dette
forutsetter at begge er til stede og skriver under samtidig.
Barnets far skal få kopi av erklæringen og oppfordres til å innhente informasjon om rettigheter og
plikter som følger av farskap og reglene om foreldreansvar på:
www.regjeringen.no/bld/farskap
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