
Rådgivningskontoret 
for pensjonister i 
Stavanger

• Vi drives av FELLESUTVALGET for pensjonistforeninger i 
Stavanger

• Vi er for tiden 8 frivillige rådgivere

• Vi har taushetsplikt – og holder den!

• Vi er ikke advokater, men Tor Plahte, Olav Frafjord, 
Grethe Eriksen, Christian H Backe, Karl J Søyland, Per 
Endre Bjørnevik, Per Inge Helland og Helge Lønn deler 
på oppgaven og trives med det.

• Vi har kontortid – hverdager mellom 10:00 og 12:00

• Vi liker best at dere ringer for å avtale tid – men kan 
også nås med e-post til:

radgivningskontoret@stavanger.kommune.no

Vi holder til i Tante Emmas Hus 

Ring: 51 50 78 90
Avtal tid hvis du har bruk for oss

mailto:radgivningskontoret@stavanger.kommune.no


Ny arvelov – trer i kraft 01.01.2021
Stortinget vedtok 15. mai 2019 ny arve- og skiftelov. Det er 
overgangsregler for hvordan den nye loven skal virke på «gamle 
testamenter» - (satt opp før 01.01.2021.)

Den nye loven heter: 

Lov om arv og dødsboskifte (arveloven)
Lovens virkeområde:

• Loven gjelder fordelingen av arv etter loven eller testament, 
ektefellers og samboeres rett til å sitte i uskifte og avtaler om arv

• Loven gjelder også dødsfallsbehandling og skifte av dødsbo, 
herunder deling av ektefellenes eiendeler etter den ene 
ektefellens død og skifte av uskiftebo



Ny arvelov  1:
Det er lagt stor vekt på at loven skal være 
brukervennlig, med en oversiktlig struktur og 
med et språk som kan forstås også av dem som 
ikke har juridisk bakgrunn. 

Reglene om slektens arverett etter loven er i det 
vesentlige videreført i lovforslaget

Arverett kan følge av lovens arvegangsregler 
(legalarv) eller av testament (testamentarv)

• Den nye loven bygger i stor grad på de samme 
prinsippene som gjeldende arvelov.

• Først og fremst dreier det seg om justeringer 
av den nåværende arvelovens regler.

Det er de etterlatte –
livsarvinger, ektefelle/samboer 

som er i arveklasse 1
Er der ingen levende i 

arveklassen – så går arverett til 
neste arveklasse



Først av alt – før vi går videre inn på temaet – slektens arverett

Dette er den nye lovens formuleringer:

Kapittel 2. Slektens arverett
§ 4.Første arvegangsklasse

De nærmeste slektsarvingene er arvelaterens livsarvinger.

Arven deles likt mellom arvelaterens barn, om ikke noe annet følger av særskilte lovregler. Hvis et barn er 
død, går dette barnets del av arven til barnets livsarvinger med lik andel på hver gren. På samme måte arver 
fjernere livsarvinger. Hvis et barn er død og ikke etterlater seg livsarvinger, går dette barnets del av arven til 
de andre barna eller deres livsarvinger med lik andel på hver gren.

Hvis arvelateren etterlater seg ektefelle eller samboer med arverett, gjelder reglene i kapittel 3 til 6.

For livsarvingenes rett til arv når arvelateren har opprettet testament, gjelder reglene i §§ 50 til 56.

Pliktdel reglene og hvem som har førsterett til deler av arven

Likedeling mellom 
livsarvinger



En ting til – før vi går videre inn på temaet -
Ny arvelov

Trenger en å skrive testament?

Enke/enkemann med eller uten 
livsarvinger 

Enslig – uten livsarvinger

Samboer uten livsarvinger

Samboer med felles livsarvinger

NEI – hvis alt skal deles 
ihht. arveloven

JA  – hvis noe skal deles 
spesielt/annerledes

NEI – hvis du vil alt skal 
deles til slekten etter 

arveloven

JA– hvis du vil at noen 
skal bli særlig tilgodesett 

Avhenger av din livssituasjon og dine valg:

SAMBOER uten felles 
barn har ikke arverett

JA– hvis du vil at noen 
skal bli særlig tilgodesett

NEI – hvis alt skal deles 
ihht. arveloven

JA– hvis du vil at noen 
skal bli særlig tilgodesett

A
rv

el
at

er
s 

liv
ss

it
u

as
jo

n



Ny arvelov  2:
Det er ikke mye nytt – MEN

1. Pliktdelen øker fra 1 mill. NOK til 15 G 
(tilnærmet 1,5 mill. NOK) 

2. Pliktdelen blir en verdiregel

3. Større mulighet til å fordele verdifulle 
eiendeler

4. Absolutt forbud mot å gi bort fast eiendom 
oppheves

5. Formkravene til vitnepåtegning er «myket 
opp» – men må følges

Uten testament = 
Livsarvinger deler alt likt – etter at ektefelle/samboer har 
fått sin ¼ av boet
Ektefelle uten felles livsarvinger arver ½ av boet

Arvelater med livsarvinger

plikt del til livsarvinger fri del

Arvelater med ektefelle og 
livsarvinger

plikt del til livsarvinger ektefelle del rest = fri del

Med testament = plikt reglene som gjelder:

1/4

2/3

1/12

1/3

2/3

Merk: 
pliktdelen er 
maksimert til 
15G pr 
livsarving



Nærmere om pliktdelene

Pliktdelen øker fra 1 mill. NOK til 15 G (tilnærmet 
1,5 mill. NOK) for hver livsarving fra hver arvelater

Livsarvinger – 2/3 av arven, minst 15G til hver

Ektefelle med livsarvinger – ¼  – minst = 4G

Ektefelle uten livsarvinger – ½ - minst = 6G

Samboer som har eller venter barn med avdøde –
¼ av arven – minst 4G

Samboer uten felles barn med avdøde har ikke 
arverett – uten etter testament

Fra 01.05.2019 er G = 99 858 kroner – blir regulert årlig

Arvelater med ektefelle og livsarvinger

plikt del til livsarvinger ektefelle del rest = fri del

1/4
2/3

1/12

NYTT: Minstearv = pliktdelen 
er knyttet til G (grunnbeløpet)

Ektefelle/samboer sin minstedel går foran livsarvingenes pliktdeler 



Hvor stor kan den «frie delen» bli?

Det avhenger helt av hvor store verdier 
det er i boet – og hvor mange 
livsarvinger som skal dele.

• Ved å bruke testament for å 
redusere arvelotten til enkelte 
arvinger til minimums grensene, 
angitt i loven, kan FRIDELEN økes

• I eksempelet er det 3 livsarvinger 
som hver får 15G og en ektefelle/ 
samboer får 4G. ( i alt 4,9 mill. med 
dagens G verdi)

Arvelaters bo = halvparten av felleseie 
samt evt. eget særeie må ha en verdi på 
minst 5 mill. for at det blir en FRIDEL til 
disposisjon.

I illustrasjonen er G = 99 859 kroner



Nærmere om VERDI regelen og 
gaver fra uskifte bo            

Større mulighet til å fordele verdifulle eiendeler
Nå: testator kan ikke råde over pliktdelsarven

Blir: adgang til å gi livsarving rett til bestemte eiendeler, 
også dersom verdien er større enn det vedkommende 
mottar i arv – overskytende må betales til boet

Pliktdelen blir verdiregel
Større frihet for arvelater

Rimeligere løsninger?

Mer å krangle om?

Absolutt forbud mot å gi bort fast eiendom oppheves
Gaver må ikke stå i misforhold til formuen i uskifteboet

Faresone: 10-20 % av boets totale størrelse

Gavesalg vil være mulig, dvs. selge til redusert pris

40%

30%

10%

20%

Verdier i boet -for eksempel:

bolig fritidsbolig innbo/løsøre bil/båt

Merk at:
▪ Ved gavesalg kreves samtykke 

fra alle arvingene
▪ Ved fullt eller delvis skifte av 

uskifteformuen kreves også 
samtykke fra alle arvingene



Fordeling av boet – en ektefelle dør.
Paret har livsarvinger. De har felleseie.

• Normalt vil ektefellen kunne sitte i uskiftet bo, - men så 
er det dette med «mine» , «dine» og «våre» barn

• Har avdøde «særkullsbarn» vil de måtte gi tilslutning til 
at ektefellen kan sitte i uskiftet bo

Men:

• Skulle det skiftes uten testament, har gjenlevende 
ektefelle rett til å sitte i uskifte med felles barn, og gjøre 
opp med avdødes eventuelle særkullsbarn.

• Har avdøde satt opp testament vil både størrelsen på 
felles boet/verdiene i det, og reglene om minstearv til 
avdødes livsarvinger og ektefelle/samboer være 
avgjørende for hvordan arveoppgjøret blir.

I et skifte etter ARVELATER (som har felleseie med 
ektefelle) blir boet delt slik: 

ektefelles andel av boet ektefelles del 1/4 av arvelaters del

plikt del til livsarvingene 2/3 av arvelaters del fri del = resten av arvelaters del av boet



Overgangsregler:

Dødstidspunkt er i utgangspunktet avgjørende for lovvalget som 
brukes når boet gjøres opp

Testamenter må opprettes etter ikrafttredelse for å få umiddelbar 
virkning etter nye regler

Hva med «gamle» testamenter?
▪ Skjer dødsfall innen et år etter ny lov trer i kraft vil de gamle 

pliktdelsreglene gjelde og virke
▪ Skjer dødsfall senere enn et år etter ny lov trer i kraft vil de nye pliktdelene 

gjelde

Grunnleggende at testament skal tolkes i tråd med testators vilje

Ny arvelov kan reparere tidligere ugyldige testamentsbestemmelser



De vanligste «arve kranglene»
Fra en artikkel i Finans- avisen har 
jeg sakset dette:

Finansavisen har spurt Randi 
Birgitte Bull i Bull & Co 
Advokatfirma, advokat med arv 
som spesialfelt, som trekker frem 
9 ulike stridstemaer 

• Forskudd på arv – skal det avkortes – hvor mye?

• Utdelinger fra uskiftebo – hvor mye kan lengstlevende 

rå over i levende live?

• Er testamentet ugyldig fordi testator var dement?

• Er testamentet blitt til ved påvirkning fra en av 

arvingene?

• Uenighet om hvem av arvingene som skal overta hva

• Uenighet om verdien av boets eiendeler hvis en av 

arvingene skal overta og løse ut andre

• Konflikt mellom lengstlevende ektefelle og førstavdødes 

særkullsbarn

• Uenighet om arvingene skal overta i sameie eller om en 

skal overta og løse ut andre arvinger

• Fradrag for latent skatt

Mitt råd:
➢ Snakk med arvingene – avklar 

forventninger
➢ Søk profesjonell hjelp hvis du 

ser konfliktområder. Erfarne 
advokater kan hjelpe deg å 
finne ordene som reduserer 
konflikt områdene


