
Referat 

Tematime Tante Emmas Hus, torsdag 3. oktober 2019 

ARV – Nytt og nyttig – ved advokat Fredrik Undheim, TP Advokatfirma 

Dagens tema – hovedpunkter i den nye arveloven, og i tillegg litt om samboers stilling i arveretten, 
hva skjer med de gamle testamentene og til slutt litt om fremtidsfullmakter 

Den nye arveloven er vedtatt, men det er ikke fastsatt når den trer i kraft. Sannsynligvis skjer det 
først i 2021. Enn så lenge vil gjelden arvelov virke slik den er. 

Det vil bli endringer i bestemmelsen om pliktdelen, men ikke alt endres. 

Kort om PLIKTDELEN  

 Minimumsgrensen for hver livsarvings del av pliktdelen endres fra 1 mill. NOK til 15 ganger G 
(folketrygdens grunnbeløp) Regelen om at 2/3 av boets verdi skal gå til livsarvingene 
beholdes.  

 Den frie tredjedelen endres ikke. 
 Nytt er at arvelater får mulighet til å fordele verdifulle eiendeler til livsarvinger – det er ikke 

mulig nå. Men overstiger verdien av eiendelen(e) som testator fastsetter til en livsarving - 
hans/hennes del av verdiene som deles mellom livsarvingene, må vedkommende betale inn 
det overskytende til boet. Arvingen har rett til, men ikke plikt til å ta imot eiendelene. 

 Har arvelater også ektefelle, arver denne 1/4 som nå 
 Har arvelater samboer, er reglene uendret. Det vil si at samboer uten felles barn har ikke 

arverett etter loven, men har de, eller venter barn sammen har vedkommende arverett til 4G 

I praksis betyr dette at: 

 Har testator både ektefelle og livsarvinger er 2/3 til livsarvingene, 1/4 til ektefellen og resten 
= 1/12 eller 8,33% er den helt frie delen. 

 Livsarvinger ikke kan gjøres arveløse, og boets verdi vil avgjøre om det er rom for at noen kan 
bli forfordelt. En livsarving må være dømt for grov vold eller drapstrusler mot arvelater eller 
hans nærmeste for å bli arveløs – og det er heldigvis ikke vanlig. 

Så litt om USKIFTE: 

 Retten til å sitte i uskiftet bo videreføres 
 Absolutt forbud mot å gi bort fast eiendom oppheves, men fortsatt slik at gaver ikke må stå i 

misforhold til formuen i uskifteboet.  
o Faresone: 10-20% av boets totale formue 
o Gavesalg vil nå være mulig, dvs. selge til redusert pris 

Andre forhold: 

 Formkravene må følges – ellers er testament ugyldig 
 En endring er at vitnene etter den nye loven ikke trenger å være tilstede samtidig 
 Ved samlivsbrudd er det endringer: 

o NÅ: Ektefeller som var separert ved dom eller løyve før arvelaters død tar ikke arv 
etter loven eller testament. 

o NYTT: Ektefellearv bortfaller ved seperasjonsbegjæring. 



o NÅ: Samlivsbrudd for samboere er ikke regulert 
o NYTT: Testasjon til fordel for samboer faller bort om samlivet tok slutt før testator 

døde. 

OVERGANGSREGLER: 

 Dødstidspunkt er i utgangspunktet avgjørende for lovvalget som brukes når boet gjøres opp 
 Testamentet følger loven på tidspunktet for opprettelse, nye pliktdelsregler gjelder for alle 

dødsfall senere enn ett år etter ikrafttredelse 
 Testamenter må opprettes etter ikrafttredelse for å få umiddelbar virkning etter nye regler,  

ellers vil virkningen av ny pliktdelsregel utsettes i ett år. 

Hva med EKSISTERENDE testamenter: 

 Ny arvelov vil ikke medføre at testament i sin helhet blir ugyldig dersom det i utgangspunktet 
var basert på eldre lovgiving. 

o Eks.: testament begrenset pliktdelsarven til livsarving til minstearv på en million 
kroner 

 Ny arvelov vil antakelig oppjustere beløpet til ny minstearv  
 Grunnleggende at testament skal tolkes i tråd med testators vilje  

 Ny arvelov kan reparere tidligere ugyldige testamentsbestemmelser 

Det var rom for spørsmål og avklaringer underveis – og denne anledningen ble brukt i rikt mon. Tiden 
gikk fort – så alt for fort, men for oss som var der var det en nyttig time. Hovedbudskapet var klart – 
grunnprinsippene i den gamle loven – der familien og dens verdier skal videreføres i til livsarvinger 
eller tilbakeføres til arvelaters aller nærmeste i familien består. Arvelater får sterkere mulighet til å 
bestemme over fordeling av verdifulle eiendeler i familien. Hvorvidt endringen fører til smidigere 
arveoppgjør og mindre tvister gjenstår å se og erfare. Litt lite nytt for samboere, og manglende 
tilpassing av lovgivningen til moderne samlivsformer savnes nok av enkelte. 

Selv om timen gikk til temaet – ny arvelov – var møtet klar for en kort informasjon også om 
FREMTIDSFULLMAKTER. 

En ordning som ble etablert ved revisjon av Vergemålsloven i 2014 – der det i §78 står: 

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én 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 sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.» 

Den gir en - som har rettslig handleevne - anledning til selv å utnevne en fullmektig til å handle på 
sine vegne – en selvvalgt tillitsperson – som kan handle for ham/henne hvis og når vedkommende 
skulle miste sin rettslige handleevne. 

Alternativet er at det offentlige – Fylkesmannen - oppnevner en verge for vedkommende. En 
offentlig oppnevnt verge følger offentlige regler for utførelsen av vervet – en fremtidsfullmektig får 
virkeområdet for sine fullmakter gitt av fullmaktsgiveren – og dermed også større handlingsrom. 

En slik selvvalgt person kan utføre oppgaven slik vedkommende ønsker – og kan forvalte verdiene på 
en måte som fullmaktsgiveren ønsker – så sant det er klart og tydelig formulert i en fremtidsfullmakt 
hva disse ønskene er.  

Det er viktig at en slik fullmakt settes opp mens en ennå har «rettslig handleevne» - og en har en klar 
formening om hva fullmektigen skal gjøre, og dermed har anledning til å gjøre med rettslig binding 



for seg. Er det usikkert om fullmaktsgiver faktisk har rettslig handleevne – er det trygges å få en 
legeerklæring på det før dokumentet settes opp. 

For at fremtidsfullmakten skal bli gyldig må den tilfredsstille formkrav på lik linje med testament – 
noe som gir sikkerhet og trygghet både for fullmaktsgiver og nærstående. Det er ellers ingen krav til 
innhold eller utforming. 

Hvis formkravene ikke tilfredsstilles, fullmakten ugyldig. At fullmakten er ugyldig oppdages ved at 
noen reagerer – pass derfor på at formkravene tilfredsstilles – er de ikke det, er det som regel for 
sent å gjøre noe med det – toget er gått! 

FREMTIDSFULLMAKT – INNHOLD for eksempel: 

Økonomiske forhold:  Eks. salg av bolig og disponering av salgsgevinsten, gaveutdeling osv. Ta hånd 
om fullmaktsgivers skatteoppgjør og betaling av løpende utgifter: til sykehjemsopphold og daglige 
behov.   

Personlige forhold: Opprettholde en viss levestandard, sykehjemsplass, abonnement osv. 

Hva bør den inneholde? Et poeng å gjøre den vid nok – hvis ikke: offentlig innblanding på de 
områder fullmakten ikke dekker. Man bør tydeliggjøre fullmaktsgivers vilje – Eks: Et fast pengebeløp 
i julegave til barn/barnebarn Eks: Opprettholde den levestandard man er vant til. Eks: En bestemt 
person som skal ha forkjøpsrett til bolig? Med andre ord – fullmaktsgivers vilje uttrykt i fullmakten 
blir fullmektigens handlingsrom. 

Hva kan en fullmektig ikke få i oppgave/gjøre for fullmaktsgiver: Ikke inngå ekteskap, benytte 
stemmerett, erkjenne farskap, samtykke til organdonasjon. Verken opprette eller tilbakekalle 
testament.  Ikke gi samtykke til tvang av noe slag-. Generelt unntatt fra handlingsrommet er «særlig 
personlige forhold» 

Hvem bør man gi fullmakten til?: Den man tror best kan ivareta ens interesser. Det kan være 
ektefelle, barn, barnebarn – det må være en fysisk person, eventuelt flere fullmektiger sammen, 
eller hver for seg på ulike områder. Dette siste kan være tungvint og anbefales ikke, men det kan 
være hensiktsmessig å sette opp flere fullmektiger i prioritert rekkefølge hvis en i rekken, av naturlige 
grunner, ikke kan utføre oppgavene. 

Fullmektigen – eller fullmektigene bør samtykke til å ta på seg oppgaven. 

NÅR TRER FULLMAKTEN I KRAFT 

Det kreves en legeerklæring for at fullmakten kan tre i kraft – det anbefales at følgende formulering 
tas inn i dokumentet: 

«Fullmakten trer i kraft fra det tidspunkt det foreligger erklæring fra lege på at jeg ikke lenger kan 
ivareta egne interesser. Fullmektigen har rett til å innhente legeerklæring om min helsetilstand i 
denne forbindelse» 

Det er viktig at en slik formulering tas inn fordi det ikke er ukomplisert å få tilgang til en persons 
legeerklæring uten denne formuleringen. 

For å få en fremtidsfullmakt stadfestet som gyldig er det nødvendig for fullmektigen å legge den 
frem, sammen legeerklæringen og dokumentasjon om at både fullmaktsgiver og hans nærmeste 
pårørende er informert om at fullmektigen vil ta den i bruk. 

 



STADFESTING AV FREMTIDSFULLMAKTEN 

Fylkesmannen har mandat til å stadfeste fremtidsfullmakter. Det vil kunne være et nyttig trinn å gå 
gjennom for å lette fullmektigens oppgaver – få tilgang til fullmaktsgivers konti med (kontanter, 
verdipapirer, fondsandeler ol). Sikre at fullmektigen kan utøve oppgaver som han er gitt i forbindelse 
med utdeling av gaver, disponering av salgsinntekter for bolig, ivareta fullmaktsgivers rettigheter og 
lignende. Det er et søknadsskjema for dette – kan fås hos Fylkesmannen – eller finnes på nett. 

 

ANDRE FORHOLD 

Advokat Undheim la til at det finnes mye god informasjon – og eksempler på fremtidsfullmakter å 
finne på nettet. Det er helt i orden å lage slike fullmakter selv. Han avsluttet med å oppsummere de 
viktigste punktene i et bilde som vist under: 

 

Han fikk velfortjent applaus fra møtedeltakerne og blomst fra Brit Bjørkli. 

 

Referent: Helge Lønn 

 

Kontaktinformasjon til Advokat Undheim: 

 

Fredrik Undheim 
advokat/partner 
TP Advokatfirma DA 

Epost:  
Mobil:  
Telefon: 
Adresse:  
Nett:  

fredrik@tengs-pedersen.no 
92 207 206  
51 97 10 00 
Vågsgata 42, 4306 Sandnes 
www.tengs-pedersen.no 

 


