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Arveoppgjør som pågår før
den nye loven trer kraft vil
sluttføres etter dagens
regler. Når den nye
arveloven settes i kraft,
oppheves arveloven fra
1972 og skifteloven fra 1930.

Arveloven angår oss alle.
Den nye loven gir oss
moderne og oppdaterte
regler i et språk som er
enklere å forstå, sa justis- og
beredskapsminister Monica
Mæland i følge med
ikrafttredelsesvedtaket.

LITT BAKGRUNN OG HOVEDLINJER

Regjeringen  vedtok
vinteren 2020 å sette i
kraft ny arvelov fra 
1. januar 2021.

De nye reglene gir blant
annet en noe større frihet
til å bestemme i testament.

NO GAPS!
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Potensielt større
pliktdel:

For å holde deg oppdatert - Følg oss i sosiale media:
Facebook:      Facebook.com/Serjenlegal
Instagram:    @advokathuset_serjen_legal

PLIKTDEL

Ny arvelov viderefører barns rett til arv etter sine foreldre. 

To tredeler skal fordeles mellom barna, mens arvelater i
utgangspunktet kan disponere over en tredel i testament. 

I de større boene har det til nå vært slik at hvert barn likevel
ikke kan kreve mer enn 1 million hver i arv før
testasjonsfriheten øker.

Dette taket heves i ny lov, slik at hvert barn kan kreve 15 G –
ca. 1,5 millioner kroner – hver, men aldri mer enn sin andel av
to tredeler av det far eller mor etterlater seg. 

Det gjøres ikke endringer i barnebarns rett til arv.

I og med at minstearven nå er definert ut i fra Folketrygdens
grunnbeløp G, betyr det at den indeksreguleres 1. mai hvert år
og øker i takt med den alminnelige prisreguleringen.



Noe større
testamentsfrihet:

EIENDELER

Samtidig øker friheten til å bestemme over verdifulle
gjenstander i testament. 

Det såkalte kvalitative pliktdelsvernet fjernes i ny lov. 

Om arvelater etterlater seg en eiendom som overstiger
arvingens del av arven, kan arvelater i testament fastsette at
arvingen skal arve eiendommen mot å betale tilbake til boet
den overstigende verdien.

Dersom man for eksempel i dag eier en hytte som man ønsker
å testamentere bort, kan man ikke gjøre dette, dersom det
strider mot pliktdelsarven. 

Dette vil altså bli mulig med den nye arveloven.
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Fortsatt
forskjellsbehandling!

SAMBOERE

Heller ikke den nye arveloven likestiller samboere og
ektefeller med henblikk på arv. 

Samboere uten felles barn får ingenting dersom den andre
dør. 

Samboere som har, har hatt eller venter barn sammen, har
arverett etter hverandre. Arven utgjør 4 G, men kan begrenses
og utvides ved testament. 

Det er derfor fortsatt svært viktig for samboere å skrive
samboerkontrakt og testament.

Som i dag vil adgangen for samboere til å sitte i uskiftet bo
etter avdøde være svært begrenset. 

Det er kun samboere som har felles barn som gis denne
anledningen, og det er bare samboerens felles bolig og innbo
samt fritidseiendom og bil, man kan sitte i uskifte med.
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Nye testamentsregler:

TESTAMENT

Fortsatt er det bestemte formkrav som må være oppfylt for at
et testament skal være gyldig. 

Et testament skal være skriftlig og skal signeres av to vitner,
men det er ikke lenger et krav at de to vitnene skal signere
samtidig med testator.
 
Vitnene skal bevitne underskriften ved at testator skriver
under testamentet eller vedkjenner seg underskriften mens
vitnene sammen eller hver for seg er til stede. 

Vitnene skal vite at det er et testament, og de skal skrive
under mens testator er til stede.

Som i den gamle loven er det ikke tillatt med digital signatur,
men politikerne har varslet at dette er noe de kommer til å se
nærmere på, så i fremtiden kan det endre seg.

For å holde deg oppdatert - Følg oss i sosiale media:
Facebook:      Facebook.com/Serjenlegal
Instagram:    @advokathuset_serjen_legal



Gi bort fast eiendom?

USKIFTE

I den gamle arveloven var det et totalforbud mot å gi bort fast
eiendom når man satt i uskifte. 

Dette endres i den nye loven. 

I den nye arveloven vil det være en regel om at man ikke kan
gi bort gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. 

Det vil således måtte foretas en konkret vurdering i hvert
enkelt tilfelle hvor verdien av gaven vurderes opp mot
formuen for øvrig. 

I praksis vil det være svært vanskelig å gi bort fast eiendom
med mindre det er snakk om et meget stort bo og for
eksempel en relativt beskjeden hytte.

Advokathuset Serjen Legal



Arveoppgjør kan 
være krevende.

OPPSUMMERING

Hovedlinjene i arveloven opprettholdes altså. Men det er, som vi
har gjennomgått, viktige endringer som innføres med den nye
arveloven. Det finnes også andre, mindre sentrale endringer som
ikke er gjennomgått her.

De endringene som gjennomføres kan gjøre det viktig å
kontrollere at eksisterende testamenter og tilblivende
testamenter tar høyde for de nye endringene, og de muligheter og
begrensninger de gir. 

Arveoppgjør kan være krevende å få gjennomført for arvingene.
Vår kompetanse kan således vise seg å være verdifull for deg når
arv skal fordeles.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende innledende samtale.

Du finner oss i Nordsjø Kontorpark, Kvaløygata 3, 5537
Haugesund.

Telefon:       (0047) 412 94 069
Epost:           kontakt@serjenlegal.no
Nettsted:     serjenlegal.no
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