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1. Noen grunnleggende begreper, sammenhenger og 

dilemmaer

Arv etter loven (legalarv)

• Særlig arvelaters barn og ektefelle/samboer 

(samlivsfelle)

• Barn og samlivsfeller = nærstående

• «inderlighetsbånd»

Arv etter testament

• (arvelater = testator)

• Kan fravike legalarvereglene

Nærståendes legitime interesser



Testasjonsrett som et utslag av eiendomsretten –

En menneskerett?

• uansett underlagt visse grenser

Heterogenitet og diversitet i befolkningen

• Fødselsrater, levealder, migrasjon

Verdipluralisme

• Individualisme vs. fellesskapsorientering

Endring i samlivsmønstre

Velstandsøkning/velferdsordninger/større formuer



2. Legalarv for nærstående og vern mot 

testasjoner - en oversikt over gjeldende rett

Arvelater etterlater seg livsarvinger, men ikke 

samlivsfelle:

• Arver alt. 1. arvegangsklasse (al. § 1)

• Pliktdelsvern mot testasjoner (al. § 29)

• 2/3 av arvelaters formue

• Beløpsbegrensning/»tak» på pliktdelen:

• 1.000.000 per barn/barnets linje

• (likevel minst 200.000 til hvert barnebarn)



Arvelater etterlater seg ektefelle, men ikke 

livsarvinger:

(går ikke inn på uskifte, livsforsikringer, pensjoner o.l.)

• Arvelaters nærmeste slekt er i 2. arvegangsklasse:

• Ektefellen arver ½, men minst 6 G (al. § 6)

• (G = 93.634, 6G = 561.804)

• Arvelaters nærmeste slekt er i 3. arvegangsklasse:

• Ektefellen arver alt (al. § 6)



Arvelater etterlater seg ektefelle og livsarvinger:

• Ektefellen arver ¼ (al. § 6), livsarvingene ¾

• Ektefellen arver likevel minst 4G (374.536)

Ektefellens legalarv kan reduseres ved testament, men 

ikke fratas: Minstearven er vernet (al. § 7)



Arvelater etterlater seg samboer

• Som hadde eller ventet barn med avdøde:

• Samboer har krav på 4G

• Selv om arvelater hadde særkullsbarn

• Samboers legalarv kan fratas ved testament



3. Testasjonsfrihet vs. beskyttelse av familien 

- et kort historisk riss

Et dilemma som strekker seg tilbake til Romerrikets tid

• Opprinnelig: familien (sønner) overtok eiendom

• Etter hvert kunne familiefaren utpeke en enkelt arving

• Fra 4. årh. fvt. anerkjent at det ble gjort ved testament

Ukjent i norrøne samfunn: Kun slektsarverett

Testasjonsadgang under påvirkning fra kirken

• Jon Raudes kristenrett 1273 vs. Magnus Lagabøtes landslov 1274

• Kristenretten indirekte influert av romerretten

(Christian V. Norske Lov 1687)

(Arveloven 1854)



4. Begrunnelser for testasjonsfrihet og 

beskyttelse av familien i nyere moderne tid

Arverettens økonomiske og sosiale funksjoner

• Testasjonsfrihet ivaretar en økonomisk funksjon

• Begrensninger ivaretar en sosial funksjon

Tyske naturrettsfilosofer rundt 1800 evt:

• Både testasjonsfrihet og slektsarverett naturrettslig

• Individets konkrete og presumerte ønsker

Likhetsideologi (jf den franske revolusjon) støttet opp om 

familiearv og begrensninger i testasjonsfrihet

«Medeiendomsrett» for familien?

Ny begrunnelse for testasjonsrett



Dansk-norsk naturrettsteori 18. århundre:

• Testasjonsrett bør bare begrenses av hensyn til 

uforsørgede mindreårige

Reaksjon utover 1800-tallet: Familiekjærlighet/-

fellesskap begrunnet begrensninger utover dette

• Slik også arveloven 1854:

• Arvelatere med barn kun gi bort ¼ ved test.

Motreaksjon (Morgenstierne 1887/90):

• Look to England! (full testasjonsfrihet)

• Eiendomsretten som det rasjonelle grunnlag for arverett

Pliktdelen redusert til 2/3 først i 1937



5. Arvelovutvalgets forslag til ny regulering

Ekspertutvalg nedsatt 2011, NOU 2014: 1 Ny arvelov

Likestille ekteskap og samboerskap

• Samboere som hadde eller ventet barn sammen

• Eller har vært samboere i minst fem år

Gir samlivsfeller en forsterket stilling:

• Utraderer arverett for slektninger i 2. arvegangsklasse

• Skal arve ½ i konkurranse med livsarvinger

• Minstearv økes fra 4G til 6G

• Minstearv beskyttes mot testasjoner

Gir livsarvinger en svekket stilling:

• Skal arve ½ i konkurranse med samlivsfelle

• Pliktdelsvern reduseres til ½

• (men «taket» økes til 40G for hvert barn/barns linje) 



6. Oppsummering, herunder om lovforslagets 

foreløpige skjebne.

Testasjonsrett i vår tid ofte for å sikre samlivsfelle

• Særkullsbarn ofte taperne

• Dilemmaet mellom testasjonsfrihet og beskyttelse av 

familie korrelerer langt på vei med balansering av 

samlivsfellers og særkullsbarns legitime interesser

Fagpersonellet i Justisdepartementets lovavdeling

Ny regjering, nye justisministre: Nye føringer?

Endret sammensetning av Stortinget


