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Bakgrunnen for ny arvelov loven

Endrede familieforhold. Samboere og flere kull barn. 

Trer i kraft 1. jan 2021

1 års overgang, jf. § 180.
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Ny arvelov

• Lang vei…
• Oppnevnt skiftelovsutvalget i 2005
• Oppnevnt arvelovsutvalget i 2011.
• NOU for arvelovsutvalget i 2014
• Behovet:

• Ekteskap ikke lenger enerådende samlivsform
• Økt levealder
• Mange arvelatere har hatt flere enn ett samliv, og flere har mer enn ett kull barn
• Den geografiske mobiliteten er større – arv på tvers av landegrensene
• Velstandsutviklingen bidrar til større formuer
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Ny arvelov (2)

• Målet med revisjonen var:
• Bevare og fornye innholdet i den eksisterende arveloven slik at den kan gi en 

regulering som er gjenkjennelig, men egnet for nye generasjoner
• Løsninger som fremstår som tidsmessige og balanserte
• Klare og enkle regler – forutsigbarhet
• Konfliktdempende 
• Brukervennlige regler også for lekfolk (mye privat rettshåndhevelse)
• Tilpasse reglene med det pågående arbeidet med en ny skiftelovgivning (jfr. NOU 

2007: 16)
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Ny arvelov (3)

• Problem-/fokusområder var
• Forholdet mellom gjenlevende ektefelle og øvrige arvinger
• Samboers arverett (tilpasse de nye reglene)
• Uskiftereglene skal vurderes med tanke på forenkling og nordisk rettsenhet
• Pliktdelsreglene 
• Testamenter 

• Forenkling, slik at man kan unngå regler som kan føre til unødig ugyldighet
• Varslingsplikt til ektefelle (skjerpe inn reglene om ”kunnskap”)

• Hensiktmessig regulering av grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner?
• Forenkling av reglene om avkall, avkortning og avslag 
• Statens arverett
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Hva har vi fått

• Etter flere vidtrekkende forslag – omtrent som før
• Moderne språk, lettere å forstå

• Samtidig viste alle forslagene at det er mange tanker om hva som er 
riktig, og mange forskjellige ønsker

• Bakgrunnen for gjennomgangen viser at det er mange som har behov for 
å tenke gjennom behovet for testament
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Tema idag

• Kunder er mennesker….
• Hva eier man? Særeie og felleseie.
• Hva bør vi kunne om arv og skifte

• Rettsregler
• Praktiske grep

• Hva er nytt i ny arvelov, og hvilke konsekvenser får det 
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Hvilken rådgivning ?

• Bør man gi råd om dette tema?
• Ja, men gjør ikke alt

• Testament og ektepakt er rettshjelp
• Domstolslovens § 218
• Kunden trenger hjelp
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Del 1 
Familierett
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Ektefellers formuesordning 

• Hvem er ektefeller?
• ”Registrerte partnere” og likekjønnet ekteskap
• Litt om samboere

• Sameielovgivning
• Eiendomsforholdet  - et bevisspørsmål 
• ”Samboavtaler” avtalefrihet
• Arverett etter loven

• Ny arvelova kap 4
• Arv på 4 ganger grunnbeløpet, som tidligere, forutsatt felles 

barn eller testament   
• Forhold til særkullsbarn  (også aktuelt for ektefeller)
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Statistikk

• I 2019 ble det inngått 19 855 ekteskap i Norge, og det ble tatt ut 9 609 
skilsmisser. 

• Antall skilsmisser økte lenge, men har nå stabilisert seg. I starten av 1980 
ble det tatt ut ca. 7 500 i snitt, har vært over 10 000 og er nå litt under. 
Antall inngåtte ekteskap varierer mer konjunkturmessig de siste 30 
årene.

• Statistikken viser at selv om skilsmissetallene er stabilt høye, er det 
fortsatt flere ekteskap som varer til den ene avgår med døden.

• Statistisk Sentralbyrå
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Statistikk samboere:

• Andelen samboere ligger på 25 prosent av de som lever i samliv, slik den har gjort de siste 
årene. Som tidligere er det blant de unge man finner høyest andel samboere. 

• Tall for 2008-2009 viser at andelen samboere fortsatt øker, men stadig mindre de seneste 
årene, i de fleste aldersgrupper. 

• Det totale antallet samboere anslått til om lag 250 000 - 300 000 par. 
• Om lag hvert tredje samboerpar har barn sammen

• For samboere er det da særlig aktuelt med samboerkontrakter eller annen regulering av 
formuesforholdet samboerne imellom

• Samboere kan arve dersom de har felles barn eller har bodd sammen i fem år og det er 
testament

Statistisk Sentralbyrå
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Ektefellers formuesordning 

• Formuesordningen i ekteskapet
• ”Man gifter seg ikke til penger …….”

§ 31 Ekteskapet medfører ingen begrensning i en ektefelles rett til å råde over det han eller 
hun eier når ekteskapet blir inngått eller senere erverver, dersom ikke noe annet er bestemt. 

• Felles bolig § 32 samtykke til salg mv   
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Likedeling og Skjevdeling

• Likedeling er hovedregel

• Skjevdeling må kreves, og det må være et grunnlag
• Tingen var med inn i ekteskapet
• Arv og gave under ekteskapet 

• Særeie krever ektepakt 
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Likedeling

§58. Likedeling og gjeldsfradrag.
Ektefellenes samlede formuer skal som utgangspunkt deles likt etter at 
det er gjort fradrag for gjeld etter andre og tredje ledd (felleseie).  Er 
ektefellene sammen ansvarlig for gjeld, kan hver gjøre fradrag for den 
delen som faller på ham eller henne etter forholdet mellom ektefellene. 

En ektefelle som bare har formue som er felleseie, og som ikke holder 
midler utenfor delingen etter §59, kan i sin del fullt ut gjøre fradrag for 
den gjelden han eller hun har. 
En ektefelle som har særeie, eller som holder midler utenfor delingen 
etter §59, kan gjøre følgende fradrag for gjeld i formue som er felleseie: 
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Likedeling (forts.)

a. Gjeld som ektefellen har pådratt seg ved erverv eller påkostninger av eiendeler som er felleseie, kan 
det kreves fullt fradrag for hvis ikke noe annet følger av bokstav b. 

b. 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 kreves fradrag for når den totale verdien 
av særeie og skjevdelingsmidlene ikke er stor nok til å dekke gjelden.  Tilsvarende gjelder gjeld som 
ektefellen har pådratt seg ved erverv eller påkostninger av eiendeler som er unntatt fra deling etter 
§61 bokstav b eller c, eller ved utilbørlig atferd i forhold til den andre ektefellen.

c. For annen gjeld kan det kreves fradrag for en forholdsmessig del
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Skjevdeling 

• Skjevdeling må kreves 
• Holdes utenfor på visse vilkår 
• Bevisbyrde? 

• ”Klart” 
• ”Åpenbart” 
• ”Sterke grunner” 

• § 59 
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Skjevdeling

§59. Skjevdeling.
Verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da 
ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra andre enn 
ektefellen, kan kreves holdt utenfor delingen. 
Vil retten til å utta midler etter første ledd føre til et åpenbart urimelig resultat, kan 
den helt eller delvis falle bort.  Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på 
ekteskapets varighet og ektefellenes innsats for familien.

•se Husmordommen
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Forts § 59….

Dersom sterke grunner taler for det, kan en ektefelle gis rett til å holde utenfor 
delingen hele eller deler av verdien av felleseie som ikke omfattes av første ledd. 
Er samlivet gjenopptatt etter separasjon, og deling har funnet sted, skal formue som 
ektefellene har fra det tidligere oppgjøret, likestilles med midler som nevnt i første og 
andre ledd dersom ektefellenes midler på ny skal deles.



Rt. 1975 s. 220 (Husmordommen)

Mannens arbeidsinntekt og arbeid i fritiden gikk til enebolig. Hustruen 
hadde ikke ytet noe vesentlig bidrag til byggingen, men hadde stelt huset 
og 3 små barn

Høyesterett forkastet enstemmig mannens krav om å få eiendommen 
utlagt til seg alene. Tre dommere fant at eiendommen måtte anses 
innbragt i fellesskap, idet vurderingen av en ektefelles arbeid i 
hjemmet etter hvert hadde endret seg, slik at også dette arbeid måtte 
komme i betraktning. 
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Unntak fra likedeling 

• Skjevdeling 
• Vederlags krav 
• Særskilte rettigheter 
• Avtalesensur 
• Ekteskapsloven §67. Særregler om felles bolig og innbo. 

”Ved vurderingen skal det legges vekt på ektefellenes og barnas behov”.  
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Særeie (2)

• Unntak fra deling 
• ”3.mannsløfte”

• Gave (hvordan dokumentere)
• Arv ved ”Testament”    

• Ektepakt
• skriftlig med 2 vitner
• Tinglysning på fast eiendom
• Ektepaktregisteret
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Særeie (3)

• Verdiene og angivelsen 
• Beløp, gjenstander, brøker osv  

• Vederlagskrav 
• Avtalesensur
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• I 2010 ble det inngått 23 577 ekteskap, men bare 4 761 ektepakter ble 
registrert.

• Hva skjer med den enkeltes formue når det ikke er inngått ektepakt?

• Statistisk sentralbyrå

• Ektepaktregisteret 
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Del 2
Arverett 
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Arverett 

• Generell arverett 
• Begrep 

• Arv etter loven 
• Testament
• I levende live
• Dødsdisposisjon
• Gave eller arv?   
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Arv etter loven

• Barn 
• Foreldre 
• Barn av Foreldre 
• Farskap
• Dødstidspunkt
• Samboere ARVELATER

Særkulls-
barn Barn

Mor Far

Søsken
Ektefelle/
samboer
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Arv etter loven for ektefelle

• Ektefelles arverett ny lov § 8. 
• Ektemaken rett til ¼ del når livsarving 
• Likevel minst 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden.
• Minst 6 ganger grunnbeløpet i folketrygda når foreldrene arver.

• Ellers alt – Praktisk viktig
• Avskjæres eventuelt i testament med ektefelles kunnskap  



§ 12.Arverett for samboere med felles barn
• Den som var samboer med arvelateren ved 

dødsfallet og har, har hatt eller venter barn med 
arvelateren, har rett til en arv på fire ganger 
folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet. Dette 
gjelder også om det er livsarvinger etter 
arvelateren. § 8 annet ledd gjelder tilsvarende.

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2019-06-14-21/%C2%A78


§ 12.Arverett for samboere med felles barn
• Samboerens rett til arv etter første ledd kan 

begrenses ved testament bare hvis han eller hun 
har fått kunnskap om testamentet før 
arvelaterens død. Vilkåret om at samboeren må 
ha fått kunnskap om testamentet, gjelder ikke 
hvis det var umulig eller urimelig vanskelig å 
varsle samboeren om testamentet



Arverett for sambore (fort.)

• Dette betyr:
• Samme minstebeløp til arv for samboer som for ektefelle 

dersom felles barn. Men ikke ¼. 
• Arv 4 x grunnbeløpet 
• Samboers arverett går foran pliktdelsarv

• Hvis samboers arverett skal gå foran særskilt livsarvings pliktdel 
kreves fem års samboerskap og testamentert arverett

• Kan bare avgrenses i testament kommet til arvemottakers 
kunnskap

• Hvem:
• Samboer når døde
• Rett til å sitte i uskifte med felles bolig og innbo, bil og 

fritidseiendom til felles bruk dersom har eller venter barn 
med avdøde, jf. ny lov § 32



Uskifte for ektefelle

• Kan sitte i uskifte med alt, se ny lov § 14
• Krever godkjennelse av særkullsbarn
• Eller ektepakt for å sitte i uskifte med særeie
• Formuene blir blandet

• Skifte etter gjenlevende ektefelle 
• Skifte før gjenlevende ektefelles død 
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Gi bort eiendom i uskifte

• Ny lov opphever det tidligere absolutte forbudet mot å gi bort fast 
eiendom i gammel lov § 19

• Nå samme regel for fast eiendom som for andre gaver, ny lov § 23
• «Den lengstlevende ektefellen kan ikke uten samtykke fra arvingene gi 

gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. Dette gjelder også 
gavesalg»

• Under 10 % er helt trygt.
• Over 30 % kan ikke gis bort. 
• Ny lov § 25 gir arvingene adgang til bevissikring utenfor rettsak etter 

tvisteloven kap. 28
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Uskifte for samboere

• Hvem:
• Samboer når døde

• Hva:
• Rett til å sitte i uskifte med felles bolig og innbo, bil og fritidseiendom til felles 

bruk dersom har eller venter barn med avdøde, jf. ny lov § 32

• Altså mindre enn ektefelle. Ikke penger og f. eks. selskap. 
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Kan ektefelles særkullsbarn arve deg?



Hvem trenger testament?

• Dersom man er gift med den ektefellen man har barn med, og ingen av 
ektefellene har barn med andre, og er lykkelig med lovens ordning er det 
ikke behov for testament

• Disse blir det stadig færre av…
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Arv etter testament, ny lov kap. 7 

• Forskjellen mellom livs- og dødsdisposisjoner
• Bare dødsdisposisjoner krever testament

• Ny lov § 40: ” Som dødsdisposisjon regnes avtale og gave som verken hadde eller 
var ment å ha realitet for arvelateren i hans eller hennes levetid. Dette gjelder 
blant annet gave fra en giver som snart skal dø, og som vet det” 

• Se Rt. 2007 s. 776

• Testators habilitet 
• sinnsjuk eller i høg grad hemma i sjeleleg utvikling eller i høg grad sjeleleg svekt
• ”Ved full sans og samling?” er ikke lovens krav men….  
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Formkrav

• Formkrav
• To vitner. 
• Ny lov stiller ikke krav til samtidige underskrifter, jf. § 42
• Et testament skal være skriftlig. Testator skal underskrive dokumentet. To vitner 

skal bevitne underskriften ved at testator skriver under dokumentet eller 
vedkjenner seg underskriften mens vitnene sammen eller hver for seg er til stede. 
Vitnene skal vite at dokumentet skal være et testament, og de skal skrive under 
dokumentet mens testator er til stede.
Vitnene skal ha fylt 18 år, være habile etter reglene i § 44 og ikke være i en 
tilstand som nevnt i § 41 annet ledd.
Hvis reglene i første og annet ledd ikke er fulgt, er testamentet ugyldig.
Testamentet bør dateres  
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Rt. 2007 s. 776

• Avtale som regulerte eierforholdene til et samboerpars felles eiendeler, 
hadde innebåret en realitet for avtalepartene. 

• livsdisposisjon, 
• Brøt da ikke med arvelovens regler om pliktdelsarv for livsarvinger om 

testaments form. 
• Manglende tinglysning av overdragelse av fast eiendom og manglende 

gjennomføring i partenes selvangivelser ble ikke tillagt betydning. 
Dissens 4-1. 

42Advokatfirmaet Strandenæs MNA



Elektronisk testament

• Ny lov åpner for at elektronisk testament kan bli lov på et senere 
tidspunkt

• Sterkt omdiskutert, og mange motstridende hensyn
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Levealder

• I Norge er gjennomsnittlig levealder for kvinner 82,15 år, mens for menn er 
tallet 76,58 år. 

• I 1910 var tallet henholdsvis 59,3 år og 56,4 år. Norge hadde verdens høyeste 
levealder for kvinner inntil 1960-årene - også mennene var på verdenstoppen. 

• Vi lever lenger, dermed er det mindre igjen når etterlatte skal arve. Det betyr 
og at det beløp man disponerer fritt over i testament blir mindre.

www.sparebank1.no

Samfunnsspeilet 2007, Statistisk Sentralbyrå

Rapport, Befolkning 2007, Statistisk Sentralbyrå
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Tolking av testament 

• Dagens regler videreføres
• Testators vilje (ny lov §57)
• Trukket tilbake?
• Flere testament – alle gjelder – motstrid
• Gjensidig testament – gjenlevendes råderett 
• Manglende beløp 
• Pliktdeler   
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Pliktdelsreglene  

• Barn av arvelater, se ny lov § 50
• 2/3 av formuen, men ikke mer enn 15 G til hvert barn  
• Bestemte eiendeler
• Særeieklausul
• Næringsvirksomhet 
• Ikke livsdisposisjon    
• Avkorting for forskudd på arv ikke selvsagt § 75
• Avvikler gjenstandsmessige pliktdelsvernet. Arven kan nå være en 

bestemt ting eller at det skal være kontanter, jf. ny lov § 51



Advokatfirmaet Strandenæs MNA 47

Livsdisposisjonen for lengstlevende i uskifte

• Rettsgrunnlaget: 
• Gave eller gjensidig transaksjon  

• Kan ikke gi bort avdødes del 
• Må være klar dvs ”habil”
• Typisk: en slags skifteavtale avtale med arving
• Myndig arving   
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Familiens ”sorte får”

• Insolvens, uforstand og livsførsel 
• Private beslagsforbud
• Forskjellen mellom avslag og avkall på arv
• Når kreditorene arver?
• Hoppe over ledd – barn 
• Pliktdelsreglene 
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Sykdom, habilitet, umyndighet 

• Sykdom som rammer sjelsevnene
• Hvor klar? 
• Sinnsykt motivert handling
• Full sans og samling   
• Hjelpeverge
• Vergemål 



Pliktdelsarv

• Ektefelle: 
• Hvis livsarvinger ¼, men minst 4 G. (§8)
• Dersom ikke livsarvinger, men foreldre ½ men minst 6 G (§ 9)
• Dersom ikke livsarvinger eller foreldre alt. (§ 9)

• Barn: 2/3 av arven, men pliktdelsarv er aldri større enn 15 G.
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Formkravene til testamenter

• Skriftlig
• Det skal være to vitner som enten ser at testamentet underskrives, eller 

at testator vedkjenner seg underskriften. (§ 42)
• Ikke lenger krav til at vitnene er tilstede samtidig.
• Vitnene må vite at det er et testament, men behøver ikke å kjenne 

innholdet. 
• Testator må være tilregnelig.
• Vitnene må være over 18 år, og må ikke være tilgodesett i testamentet.
• Åpning for at det kan innføres digital opprettelse av testamenter.
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Tilbakekall og endringer

• Et testament kan tilbakekalles eller endres
• Det kan lages flere testamenter, men ikke heldig.
• Ikke kluss i testamenter. Lag et nytt.
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Allerede opprettede testamenter

Testamenter vurderes etter loven som gjaldt da testamentet ble opprettet.

Men

Reglene for minstearv følger reglene i ny lov fra ett år etter at den trer i 
kraft, dvs. 1. jan 2022, se § 180 (4).

Gamle testamenter bør derfor sees igjennom for å kontrollere at de 
fortsatt er gyldige
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Andre praktiske ting

• Forskudd på arv
• Kommer ikke til fradrag i endelig arv med mindre det var sattt som betingelse, ny 

lov § 75
• For fast eiendom er det dokumentavgift
• Skal oppgis på skattemeldingen

• Fremtidsfullmakt er greit å diskutere samtidig
• Oppbevaring
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Oppbevaring

• Kan sendes inn til tingretten/byfogdembetet
• Kan også oppbevares hjemme
• Viktig at det blir funnet når det trengs
• Hvem vil finne det, og hva er deres stilling i testamentet?
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Ny arvelov innfører nytt vokabular

• «Legatar» og «loddeier» erstattes av fellesbegrepet «arving»
• «Utlodning» erstattes av «booppgjør»
• «Boslodd» brukes ikke i den nye loven. Bruk «din del av arven»
• «Naturalutlegg» erstattes av «overtakelse»
• «Bobestyrer» erstattes av «bostyrer»
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Fremtidsfullmakt
Innhold og formkrav



Fremtidsfullmakt

• Vergemålsloven kap. 10
• Vgml. § 78: En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer 

om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av 
sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger 
er i stand til å ivareta sin interesser innen de områdene som omfattes av 
fullmakten.

• Det skal fremgå av fullmakten at den gjelder når vilkårene i § 78 er 
inntrådt.

• Fremtidsfullmakt kan omfatte økonomiske og personlige forhold. 



Fremtidsfullmakt fortsettelse

• Må gjøres skriftlig, og underskrives med to vitner som er tilstede 
samtidig og som vet at det er en fremtidsfullmakt de bevitner.

• Fullmektigen etter fullmakten kan ikke være vitne på undertegning.

• Typiske oppgaver etter fullmakten:
• å betale løpende utgifter
• å sørge for at jeg får bo hjemme så lenge som helsesituasjonen tillater, med 

all den pleie som en fornuftig bruk av økonomien forsvarer
• å foreta nødvendige økonomiske disposisjoner for å sikre fullmaktsgivers vel
• å sørge for at husholdningen blir godt økonomisk ivaretatt. 
• å dekke utgifter til vedlikehold og reparasjoner av fast eiendom.



Fremtidsfullmakt fortsettelse

• Fylkesmannen kan stadfeste en fullmakt på fullmektigens anmodning 
etter at den har trådt i kraft. 

• Fullmektigen er inhabil dersom hun ville vært inhabil som verge.
• Fullmektigen kan få dekket utgifter og beregne et rimelig vederlag.
• Fremtidsfullmakt kan kalles tilbake.
• Det kan tas inn at det skal avlegges regnskap for tredjeperson.



Blir arveavgiften gjeninnført?

• Det Europeiske bildet er ca 30 % arveavgift med store fribeløp
• Politisk omstridt i Norge:  

• AP: Støhre har sagt nei, men programkomite… 
• Hardt press fra SV, Rødt og MDG

• Må eventuelt bygges en ny forvaltning i skatteetaten 
• Kontinuitet ved arv: man arver inngangsverdier  

Advokatfirmaet Strandenæs AS
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