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Ved en persons bortgang gir arveloven regler for hva som skal skje med avdødes
eiendeler og forpliktelser. Det er behov for regler for hvordan eiendelene skal fordeles, og
for hvordan avdødes kreditorer skal få dekning for sine krav. Videre har arveloven
utfyllende bestemmelser om hvilke arvinger som er arveberettiget.

Arverekkefølgen
Dersom avdøde ikke har opprettet
et testament vil arven etter
vedkommende fordeles etter
arverekkefølgen
i arveloven.
Arvelovens arverekkefølge er delt i
tre klasser. Dersom det finnes
personer i den første arveklassen
vil arven tilfalle denne klassen.
Dersom det ikke finnes personer i
den første klassen tilfaller arven
den andre arveklassen. Dersom
det ikke finnes personer i den
første eller andre klassen, vil arven
tilfalle den tredje klassen.
Klasse 1 i arveloven er avdødes
livsarvinger (avdødes barn) eller
deres barn, samt
ektefelle/samboer.
Klasse 2 i arveloven er
foreldrene til avdøde eller
avdødes søsken, eller deres
barn

Klasse 3 i arveloven er avdødes
besteforeldre eller
besteforeldrenes barn osv.
(dvs. tanter og onkler, og deres
barn)

Første arveklasse
Første arveklasse omfatter barna
til avdøde. Dersom barna ikke lever
vil arven tilfalle barnebarna.
Dersom ikke barnebarna heller er i
live vil arven tilfalle oldebarna.
Dersom heller ikke oldebarna lever
går arven til tippoldebarna, osv. Det
er viktig å merke seg at alle barna
arver like mye og at arven
uavkortet går videre til neste ledd
dersom vedkommende ikke er i
live.

Andre arveklasse

tilfalle barn av disse
(avdødes søsken). Dersom disse
heller ikke er i live vil arven tilfalle
deres barn (nevø/niese), osv.

Tredje arveklasse
Tredje arveklasse omfatter
besteforeldrene til arvelateren.
Dersom besteforeldrene ikke er i
live går arven videre til deres barn.
Barna til besteforeldrenes
barnebarn (barn av fettere og
kusiner) har ikke arverett etter
loven. Det samme gjelder for
oldeforeldre.
Dersom arvelater ikke etterlater
seg arveberettigede
slektsarvinger, ektefelle, eller
testament vil arven tilfalle staten.

Andre arveklasse omfatter
foreldrene til arvelateren. Dersom
foreldrene ikke er i live vil arven
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Ektefellearv
Hvor mye gjenlevende ektefelle
arver beror på om avdøde hadde
barn og om hans foreldre eller
søsken var i live.
Dersom avdøde hadde barn, arver
gjenlevende ektefelle ¼ av arven.
Denne ¼ som er øremerket den
gjenlevende ektefellen kan ikke
utgjøre mindre enn minstearven
som er på 4 ganger grunnbeløpet
(G). Grunnbeløpet er pr. 01.05.2014
kr. 88.370,-. Det vil med andre ord
si at gjenlevende ektefelle vil arve
alt i de tilfellene hvor avdøde ikke
hadde verdier over kr. 353.480,-.
Avdødes barn vil i et slikt tilfelle
ikke motta noe arv.
Dersom avdøde ikke hadde barn,
og hans nærmeste slektsarvinger
er foreldre eller søsken, vil
gjenlevende ektefelle ha krav på
halvpart av det avdøde etterlater
seg.
Denne halvparten som
er øremerket den gjenlevende
ektefellen, kan ikke utgjøre mindre
enn minstearven på 6 G. Det vil
med andre ord si at gjenlevende
ektefelle vil arve alt i de tilfellene
hvor avdøde ikke hadde verdier ut
over kr. 530.220,-. Avdødes
foreldre eller søsken vil her ikke
motta noe i arv.
Dersom avdøde verken etterlater
seg barn eller gjenlevende foreldre
eller søsken, vil gjenlevende
ektefelle arve alt.

etterlater seg eller minimum kr.
1.000.000,- til hvert av barna fra
hver av foreldrene.

Arv etter samboer
Ved endringer i arveloven som
trådte i kraft 1. juli 2009, har
samboere fått bedre
arverettigheter. Samboere med
felles barn har rett til arv etter
hverandre.
Arven utgjør fire ganger
folketrygdens grunnbeløp, dvs. kr.
353.480,-. Utgjør dødsboet en
nettoverdi på mindre enn dette
beløpet, arver den gjenlevende
samboeren alt. Arveretten gjelder
kun i de tilfellene hvor dødsfallet
fant sted etter 1. juli 2009.

I et testament kan også en
samboer gis større arv enn det
som følger av arveloven, men for
arv over fire ganger folketrygdens
grunnbeløp må livsarvingenes
pliktdelsarv hensyntas.

Kontaktperson:

Andreas Poulsson
Advokat og ass. partner, Oslo
Familierett og arv
Tlf: +47 41 55 04 21

Pliktdelsarv
Pliktdelsarv er en minimumsarv
som barn i rett nedstigende linje
har krav på. Pliktdelsarven er 2/3parter av det som avdøde

Denne arveretten går foran
pliktdelen til barna/livsarvinger. En
samboers arverett kan
innskrenkes eller bortfalle dersom
det er bestemt i testament,
forutsatt at samboeren er varslet
om et slikt testament på forhånd.
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