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Om 

• Omkring 180 advokater

• Et av de største advokatfirmaene i Norge

• Vi har ekspertise, erfaring og størrelse til å

løse de mest krevende spørsmål og de

største oppdragene

• Oslo

• Bergen

• Stavanger

• Kristiansand

• Tromsø

• Trondheim

• Singapore

Kontorer



Hva er nytt?
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Program for dagen
• Kort gjennomgang av hva som er nytt ift. gjeldende arve- og skiftelover 

v/advokat Nils Håkon Risberg

• Forslaget om slektens, ektefelles og samboers arverett samt uskifte

v/advokat Nils Håkon Risberg

• Pliktdelsreglene i lovforslaget

v/advokat Knut Dypvik

• Formreglene for opprettelse av testament, tilbakekall og endringer av tidligere testamenter

v/advokat Knut Dypvik

• Forslag til overgangsregler

v/advokat Knut Dypvik

• Skattelovens regler om inngangsverdi på objekter som erverves ved arv og gave – hvilke objekter kan 

oppskrives til verdien på arve- og gavetidspunktet?

v/advokat Eldar M Nesset

• Er det behov for å gjøre endringer i tidligere opprettede testamenter?

v/advokat Nils Håkon Risberg
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Hva er nytt?

• Felles lov om (i) arv og (ii) skifte av dødsbo

– I dag regulert i henholdsvis arveloven av 1972 og skiftelovens regler (som også
gjelder skifte av felleseie ved samlivsbrudd, som er foreslått flyttet til
ekteskapsloven)

• Retten til å sitte i uskifte videreføres i stor grad

– Men noe oppmykning mtp. adgangen til å gi gaver fra uskiftet bo

• Lovregulering av hva som regnes som "dødsdisposisjon"

• Grensen for pliktdelsarven for hvert av arvingens barn økes

– Tidligere: kr 1 000 000, uendret siden 1985 (endring i KPI i samme periode: +147 %)

– Nå: 25 G (per 2018 kr 96 883, altså totalt kr 2 422 075)

• Særlig beløpsgrense for fjernere livsarvinger enn barn fjernes

– Al. § 29: kr 200 000 for hver arving om det er flere slike livsarvinger (barnebarn etc.)

• Øket adgang til å testamentere bort enkelteiendeler

– Dersom verdien overstiger arvingens andel, er det i utgangspunktet foreslått krav om
at arvingen må refundere "overskuddet" til boet

– Likevel ofte adgang til å testamentere bort verdien av hele gjenstanden, om man
aksepterer en verdimessig skjevfordeling
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Forslaget om slektens, ektefelles 

og samboers arverett samt 

uskifte - oversikt

• I hovedtrekk bevares gjeldende rett; ingen dyptgripende eller 

prinsipielle endringer

• Arvelovutvalgets forslag om å

– likestille ektefeller og samboere,

– styrke gjenlevende ektefelle på bekostning av slektsarvingene,

– svekke livsarvingenes pliktdelsbeskyttelse

ble ikke fulgt opp

• Hovedtrekkene i gjeldende arveregler er foreslått opprettholdt



Kapittel 2. Slektens arverett

• Lovens slektsarvetavle er ikke foreslått endret

• Viss justering i unntak fra parentelprinsippet for yngre arvelatere 

(aldersgrense økt til 25 år, samboere likestilt med ektefeller i regelens 

begrensning)
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§ 4. Første arvegangsklasse

• Forslaget § 4 (4):

For livsarvingenes rett til arv når arvelateren har opprettet testament,

gjelder reglene i §§ 50 til 56.

– Tatt inn av pedagogiske grunner for å beskrive livsarvingenes

legalarverett:

• Livsarvingene arver i utgangspunktet alt, men må dele med 

ektefelle og testamentsarving – har imidlertid et særlig vern mot 

testamentariske disposisjoner
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Beskyttelse av legalarverettigheter

• § 4 (2) jf § 50: livsarvinger

• § 10 og § 17: gjenlevende ektefelle

• § 12 (2) og § 33: gjenlevende samboer

• Ingen realitetsendringer, kun systematikk

(unntatt rekkevidden av livsarvingenes pliktdelsbeskyttelse, se ny § 50)
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Kapittel 3. Ektefellers arverett

• Arvelovutvalgets forslag om å styrke ektefellens arverettigheter er 

ikke fulgt opp

– Hensyn til særkullsbarn, unngå horisontalarv

• Livsarvinger gis skifterettigheter selv om ektefellen er enearving, se 

forslaget § 8 (2)

• Legalarverett tapes når begjæring om separasjon er mottatt av 

fylkesmannen eller retten
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§ 10. Inngrep i ektefellens arverett ved

testament

• Ektefellens rett til arv etter §§ 8 og 9 kan begrenses ved testament bare hvis

han eller hun har fått kunnskap om testamentet før arvelaterens død. 

Vilkåret om at  ektefellen må ha fått kunnskap om testamentet, gjelder ikke

hvis det var umulig eller urimelig vanskelig å varsle ektefellen om

testamentet.

• Et beløp tilsvarende seks ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet 

kan ikke fratas ektefellen ved testament. Etterlater arvelateren seg 

livsarvinger, er beløpsgrensen etter første punktum fire ganger  

folketrygdens grunnbeløp.
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Kapittel 5. Ektefellers rett til

uskifte
• Rådighet

– Utgangspunktet fri rådighet

– Utvidet gjenstandsmessig testasjonsrådighet, jf. forslaget § 22 (2) 

– Omstøtelse: bare verdimessige vurderinger

• Ingen særregler for fast eiendom

• Ikke naturalrestitusjon

– Endringene gjelder selv om arvelateren døde før lovens  

ikrafttredelse dersom disposisjonen ble foretatt etter 

ikrafttredelsen, jf. forslaget § 180 (2)

• Utvidet mulighet for bevissikring utenfor rettssak i tvl kap 28 ved mistanke

om misbruk, jf. forslaget § 25

«også i tilfeller der det er grunn til å tro at den lengstlevende ektefellen har 

rådet over uskifteformuen i strid med [uskiftereglene]»

– Kan også kreves i eksisterende uskifteboer, jf. forslaget § 180 (2)
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Samboers arverett og rett til uskifte

• Arvelovutvalgets forslag om å likestille ektefeller og samboere med felles 

barn er ikke fulgt opp

• Ordningen fra 2008 opprettholdes, men reglene er noe omredigert

– Beløpsfastsatt legalarverett og begrenset uskifterett for samboere med 

felles barn

– Utvidet testasjonsfrihet etter fem års samboerskap – se forslaget § 13

• Livsarvinger gis skifterettigheter selv om samboeren er

enearving
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Kapittel 10. Fordeling av formuen

når den avdøde ikke har arvinger

• Statens arverett (al § 46) ble allerede i  2015 erstattet av fordeling til 

«frivillig verksemd til fordel for barn og unge»

• Videreføres i forslaget § 76
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§ 50. Livsarvingenes pliktdelsarv

• To tredeler av formuen etter arvelateren er pliktdelsarv for 

livsarvingene. Pliktdelsarven er likevel aldri større enn 25 ganger 

folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet til hvert av arvelaterens barn 

eller hvert barns linje.

• Arvelateren kan bare rå over pliktdelsarven ved testament hvis det er 

særskilt hjemmel for dette i lov eller livsarvingene samtykker. Hvis en  

livsarving er mindreårig eller fratatt rettslig handleevne på det 

økonomiske området, kreves samtykke fra både vergen og

fylkesmannen.

• Viktig overgangsregel: Får anvendelse på alle dødsfall som inntrer 

mer enn ett år etter lovens ikrafttreden, forslaget § 180 (4) annet pkt:

«Om en testamentarisk disposisjon ligger innenfor rammen av det  

arvelateren kan rå over etter reglene om pliktdelsarv, avgjøres  

likevel etter §§ 50 til 55 i denne loven når arvelateren dør senere  

enn ett år etter lovens ikrafttredelse.»
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• (1) – i testament kan arvelateren bestemme at livsarvingen skal få 

pliktdelsarven i kontanter. 

• (2) – i testament kan arvelateren gi en livsarving rett til å få arven utdelt 

som en bestemt eiendel, selv om eiendelen er verd mer enn arvingens 

andel. Overskytende del tilbakebetales boet. 

§ 51. Testators bestemmelse om hvilke 

eiendeler pliktdelsarven skal omfatte 
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• Regelen i forslaget § 53 (al § 32) er den arverettslige hjemmel for testators påbud om 

båndlegging og rådighetsbegrensninger også kan gjelde for pliktdelsarv.

• Endringer: tidsbegrenset, ikke krav om reduserte evner

«Når det må anses å være til det beste for livsarvingen, kan arvelateren ved

testament fastsette begrensninger for livsarvingens råderett over pliktdels-

arven frem til livsarvingen fyller 25 år. Avkastningen av arven tilfaller uansett  

livsarvingen.

Hvis ikke noe annet følger av testamentet, skal arven forvaltes etter reglene i  

vergemålsloven kapittel 7. Livsarvingen får full råderett over arven fra fylte 25 år,  

hvis ikke arvelateren har fastsatt et tidligere tidspunkt. …»

• § 53 (3), (4) og (5) viderefører reglene i gjeldende lov uten innholdsmessige

endringer

Pliktdelsreglene
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• Arvelateren kan bestemme ved testament hvordan en livsarvings mottatte

pliktdelsarv skal fordeles for det tilfellet at livsarvingen dør før fylte 18 år. En slik

bestemmelse mister sin virkning når livsarvingen fyller 18 år, eller hvis livsarvingen

før dette tidspunktet oppretter testament eller får barn.

• Arvelateren kan bestemme ved testament hvordan en livsarvings mottatte

pliktdelsarv skal fordeles ved livsarvingens død hvis livsarvingen antas å mangle

testasjonsevne, og dette ikke kan ventes å være forbigående. En slik bestemmelse

gjelder ikke hvis livsarvingen ved dødsfallet etterlater seg ektefelle, samboer med

arverett eller egne livsarvinger. En slik bestemmelse gjelder heller ikke hvis

livsarvingen selv har opprettet gyldig testament, eller hvis livsarvingen ved sin død

ikke lenger manglet testasjonsevne.

§ 54. Testators bestemmelse om den 

videre  arvegangen for pliktdelsarv i 

visse tilfeller
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• Pliktdelsreglene får først anvendelse for arvefall som inntrer senere enn ett år

etter ikrafttredelsen – med mindre testamentet ble opprettet etter ikrafttredelsen,

se forslaget § 180 (4)

"Gyldigheten av en testamentarisk disposisjon skal avgjøres etter loven på det tidspunktet

testamentet ble opprettet, tilbakekalt eller endret. Om en testamentarisk disposisjon ligger

innenfor rammen av det arvelateren kan rå over etter reglene om pliktdelsarv, avgjøres

likevel etter §§ 50 til 55 i denne loven når arvelateren dør senere enn ett år etter lovens

ikrafttredelse. Dør arvelateren før dette tidspunktet, gjelder reglene i lov 3. mars 1972 nr. 5

om arv m.m. kapittel IV."
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§ 180. Overgangsregler –

testament pliktdelsreglene



Prop 107 L s. 277:

«Det mest hensiktsmessige vil være at testamenter som er opprettet i samsvar med 1972-loven,

og som vil være i strid med pliktdelsreglene i den nye loven, endres slik at de tilpasses den nye

loven. Man unngår da enkelte tolkningsspørsmål som kan oppstå hvis testasjonen må settes til

side. Som nevnt foran ser departementet for seg at det vil gå noe tid fra vedtakelsen av loven og

frem til den settes i kraft. I tillegg foreslås det ett år ekstra før pliktdelsreglene i den nye loven

får anvendelse. Dette gir arvelatere godt med tid til å tilpasse testamentet til den nye lovens

pliktdelsregler. Dersom testamentet likevel ikke endres og testator dør etter det nevnte

skjæringstidspunktet, vil testasjonen være ugyldig så langt den er i strid med §§ 50 til 55 i den

nye loven. Oppstår det som følge av dette tvil om hvordan testamentet for øvrig skal forstås, må

dette avgjøres på grunnlag av regelen i § 57 første ledd om at man skal forsøke å finne frem til

testators vilje.»

Pliktdelsreglene
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• Fjerde ledd om testamentsreglene:

– Utgangspunktet etter fjerde ledd første punktum er at spørsmål om testamenters

gyldighet skal avgjøres etter reglene som gjaldt da testamentet ble opprettet.

– Hvilke pliktdelsregler som gjelder følger likevel til hovedregelen i første ledd

om dødsfallet, men likevel slik at det legges til et år.

– Hvis både testamentsopprettelsen og dødsfallet inntrer i det første året etter

ikrafttredelsen, er det den nye loven som gjelder.

Gyldigheten av en testamentarisk disposisjon skal avgjøres etter loven på det

tidspunktet testamentet ble opprettet, tilbakekalt eller endret. Om en testamentarisk

disposisjon ligger innenfor rammen av det arvelateren kan rå over etter reglene om

pliktdelsarv, avgjøres likevel etter §§ 50 til 55 i denne loven når arvelateren dør

senere enn ett år etter lovens ikrafttredelse. Dør arvelateren før dette tidspunktet,

gjelder reglene i lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. kapittel IV.

§ 180. Overgangsregler –

testament pliktdelsreglene
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Formreglene for opprettelse av
testament, tilbakekall og endringer av 
tidligere testamenter
Livs- og dødsdisposisjoner

• I hvilke tilfeller er det krav om testament?

• Forslag om ny lovbestemmelse som angir grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner.

Opprettelse av testament

• Testasjonsevne, jf. arveloven § 48 første ledd og § 62.

• Formkrav, jf. arveloven §§ 49 og 50.

– Skriftlighet og underskrift.

– Vitnebekreftes (sml. § 50) - Krav til vitnene (evne og habilitet), jf. arveloven § 61.

– Kort om nødtestament, jf. arveloven § 51.

Tilbakekall og endring av tidligere testament

• Formkrav, jf. arveloven § 57.

• Viktig at det eksplisitt tas stilling til tidligere testament(er).

• Forholdet til arvepakt, jf. arveloven § 56.
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Forslag til overgangsregler

• Forslag til ny arvelov § 180:

Loven gjelder for alle dødsfall som finner sted etter lovens ikrafttredelse.

Reglene i §§ 22 til 25 og § 37 gjelder selv om arvelateren døde før lovens ikrafttredelse når

disposisjonen foretas eller bevissikring begjæres etter ikrafttredelsen.

Et uskiftebo etter en arvelater som var død før lovens ikrafttredelse, skiftes etter reglene i

denne loven hvis den lengstlevende dør eller det kreves skifte etter at loven har trådt i kraft. I

et slikt uskiftebo skal også arven fordeles etter reglene i denne loven hvis den lengstlevende

dør eller det kreves skifte etter at loven har trådt i kraft.

Gyldigheten av en testamentarisk disposisjon skal avgjøres etter loven på det tidspunktet

testamentet ble opprettet, tilbakekalt eller endret. Om en testamentarisk disposisjon ligger

innenfor rammen av det arvelateren kan rå over etter reglene om pliktdelsarv, avgjøres likevel

etter §§ 50 til 55 i denne loven når arvelateren dør senere enn ett år etter lovens ikrafttredelse.

Dør arvelateren før dette tidspunktet, gjelder reglene i lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m.

kapittel IV.
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Forslag til overgangsregler

• Forslag til ny arvelov § 180 (forts.):

Reglene i § 72 i denne loven og ny § 78 a i ekteskapsloven gjelder bare når den straffbare

handlingen foretas etter lovens ikrafttredelse.

Kapittel 9 i denne loven gjelder når avtalen inngås eller disposisjonen foretas etter lovens

ikrafttredelse.

Nytt kapittel 18 og endringen av § 69 i ekteskapsloven gjelder når krav om deling etter

ekteskapsloven § 57 settes frem etter ikrafttredelsen av loven her.

Departementet kan gi overgangsregler. I overgangsreglene kan det gjøres unntak fra reglene i

denne paragrafen.

25



Arv, skatt, avgift og 

sånn …..
av adv. Eldar M Nesset
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Veldig enkelt utgangspunkt:

• Skatteloven § 5-50, (3):

Som inntekt regnes ikke formuesforøkelse ved arv eller 

gave.

•Bortfall av arveavgift f.o.m. 2014
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• Bortfall av arveavgift - men innføring av kontinuitetsprinsipp.

• I realiteten fra det bedre til det verre?
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5000

4000

1000

1975

Seniorsrvervstidsp.

2014

Arveerverv
2018

Realisasjon

31.12.13

Arveavgift av 4000 - 6 % = 240

Kapitalskatt av gevinst(5000-4000) x 23 % = 230

Sum arveavgift og skatt = 470
1.1.14

Arveavgift 0

Kapitalskatt av gevinst(5000-1000) x 23 % =

Sum skatt = 920

Tid

Verdi



Unntak fra kontinuitetsprinsippet

– Hvis arvelater/gavegiver kunne solgt skattefritt på arve-/gavetidspunktet – typisk

bolig/fritidsbolig og alminnelig jordbruk og skogbruk.

– Hva med brukshindring? Bare bolig.

– Særskilt om tomtebeskatning?

– Jord og skogbrukseiendommer fastsettes til ¾ av salgsverdi.
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Særlig om gavesalg

– Realisasjon for giver – m.a.o. gevinst/tapsoppgjør basert på faktisk vederlag. MEN

kontinuitet på inngangsverdi for mottaker.

– Tap – fradragsberettiget for selger (hvis omsetningsverdien er lavere enn

inngangsverdien). Redusert inngangsverdi for mottaker

– Gevinst – økt inngangsverdi for mottaker

• Nedre grense for realisasjon ved gave/gavesalg: Grense mot symbolsk størrelse på vederlag

(ca 5 % av virkelig verdi).
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Særlig om ektefeller der førsteavdøde
gikk bort før 1.1.2014

• Ved felleseie ansees gjenlevende som eier av halvparten av de enkelte eiendeler og rettigheter 

som inngikk i felleseiet.

• 50 % ansees skattemessig å være ervervet ved opprinnelig ervervstidspunkt til (50 % av 

opprinnelig kost).

• Ektefeller svarte ikke arveavgift.

• 50 % ansees skattemessig å være ervervet ved førsteavdødes bortgang – og til omsetningsverdi 

på samme.

• Avdødes særeie – alt ervervet ved førsteavdødes bortgang.

• Gjenlevendes særeie – alt ervervet ved opprinnelig ervervstidspunkt.
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Enkelpersonforetak

• Unnlatt inntektsoppgjør – valgadgang 

• Mottaker må overta hele eller deler av virksomheten.

Skatteposisjoner
Man arver også skatteposisjoner! 

– Fremførbart underskudd (i og utenfor virksomhet)

– Negativ inngangsverdi 

– Gevinst tapskonti

– Aksjer/andeler i deltakerlignende selskaper (ANS,DA,KS,IS,Partrederi) inngangverdi

og skjermingsgrunnlag.
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AS

Holding AS

AKSJONÆRMODELLEN FRITAKSMODELLEN

Utbytte 

Aksjegevinst 

Utbytte aksjegevinst 

skattepliktig 30,59 % 

(31,68 % for 2019)

AS

} 0 % 

Modell for gavesalg v/gjennomføring av 
generasjonsskifter – forholdet til 
fritaksmodellen

Ved overdragelse av aksjer som en gave er det også aktuelt med bruk av 

ulike aksjeklasser.
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AS Senior

Jr. Newco

AS Senior

Senior

Junior

Nedbetaling av 

selgerkreditt

Salg av aksjer 

til skattemessig 

inngangsverdi. 

Selgerkreditt

Utbytte

Salg til skattemessig inngangsverdi
inkl. skjermingsfradrag



Skatteloven § 13-1:

• (1) Det kan foretas fastsettelse ved skjønn hvis skattyters formue eller inntekt er redusert på 

grunn av direkte eller indirekte interessefellesskap med annen person, selskap eller innretning.

• BFU 25/2014 – Gave fra far til sønnens AS – OK

• BFU 48/02 – Gave fra far til familieeid AS (Far eide 4% av mottakende AS)

• Praksis 

• Innhente BFU? – § 13-1 er en "KAN" – regel

Ønskes 100 % sikkert svar? = JA!
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Forholdet til utlandet

• Globalitetsprinsippet

» Norsk skatterett gjelder også for ervervede objekter i utlandet

» Internrett i de aktuelle utland. Ulike prinsipper.

» Domisil 

» Statsborgerskap

» Dødssted 

» Objektets fysiske lokalisering ved arve/gaveerverv

» Skatteavtaler

» Internasjonale konvensjoner
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Kort om dokumentavgift

Unntak for arveerverv

» Bare for arveandel etter loven

» Ikke ved gave

» Særlig om utdeling fra uskiftebo

Eks. En enke ønsker å overføre hytten til én av sine tre sønner.

i. 50 % tilhører gjenlevende (4/8)

ii. Gjenlevende ektefelles arverett til avdødes boslodd (1/8)

iii. Av gjenværende del arver ervervende sønn 1/3 av 3/8 = 1/8

Dokumentavgift må svares av 7/8 av verdien
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Hva kommer?

• Gjeninnføring av arveavgiften?

• En endring kan komme raskt og uventet – "ustabil" politisk situasjon?

• Ingen grunn til å vente! 
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Er det behov for å gjøre endringer 
i tidligere opprettede testamenter?

Må vurderes individuelt.

Status:

- Lovforslaget behandles i Stortinget i 

april 2019.

- Ikrafttredelse 1. januar 2020? 1. januar 

2021?

- Overgangsregler.
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Er det behov for å gjøre endringer 
i tidligere opprettede testamenter?

- Pliktdelsreglene

- Sikre spesielle eiendeler til bestemte 

arvinger.

- Alternative handlinger:

- Gaver

- Skifte av uskiftet bo

- Tolkning av testamenter – subjektiv 

fortolkning - arvelaters mening.

- Arveavgift – Blir den gjeninnført?
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Takk for oppmerksomheten
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Eldar Nesset

Partner/advokat

Mobil: 952 81 765

E-post: ene@svw.no

Knut Dybvik

Partner/advokat

Mobil: 934 00 300

E-post: kdy@svw.no

Nils Håkon Risberg

Partner/advokat  

Mobil: 995 94 840

E-post: nir@svw.no


