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Rett på arv kan en person ha i egenskap av å 
være 

 • avdødes slektning

 • avdødes ektefelle eller samboer

 • arving i henhold til testament

Arvetavlen på neste side viser i hvilken rekkefølge 
slektninger skal anses som arvinger.

Hvem har arverett

Regjeringen opprettet et utvalg som har 
foretatt en fullstendig gjennomgang av 
arveloven fra 1972 og kommet med 
forslag til ny lov. Arvelovutvalget leverte 
sitt forslag til Justis- og beredskaps-
departementet i februar 2014. 

I forslaget til ny lov er det blant annet 
foreslått å øke arven for ektefeller og 
samboere. Det er foreslått å redusere 
pliktdelsarven for barn. Forslaget ble 
sendt på høring med høringsfrist 1. 
september 2014, og behandles videre i 
regjering og storting før endelig 
vedtakelse. Lovforslaget i sin helhet finnes 
i NOU 2014: 1 Ny arvelov.
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Ektefellens arverett
Ektefellens arverett avhenger av hvem som er 
arvelaters øvrige arvinger etter loven. 

Hvem er arvelaters 
øvrige arvinger? 

Ektefellens arverett

Arvinger i første 
arvegangsklasse

¼ av arven tilfaller 
ektefellen, eventuelt minst 
4 G*

Arvinger i andre 
arvegangsklasse

½ av arven tilfaller 
ektefellen, eventuelt minst 
6 G*

Arvinger i tredje 
arvegangsklasse

Ektefellen arver alt

*G = Folketrygdens grunnbeløp

Ektefellens arveandel kan endres ved testament. 
Ektefelle har likevel rett på minstearv på minst 4 
G eller 6 G som ikke kan begrenses i testament. 

Ektefellen har krav på varsling dersom den øvrige 
arveretten begrenses gjennom testament. 

Samboers arverett
Samboer har rett på å arve et beløp tilsvarende 
4 G etter avdøde, dersom de har, har hatt eller 
ventet barn sammen. 

Samboers rett til arv på 4 G kan begrenses 
i testament, men samboeren har da krav på 
varsling.

Samboere som ikke har felles barn, har ikke krav 
på arv etter hverandre i henhold til arveloven, 
men en arverett kan etableres gjennom å 
opprette testament.



imidlertid bli sett på som en dødsdisposisjon og 
bli ansett å være omfattet av pliktdelsreglene, 
dersom livsarvingene påberoper seg dette. 

Testamentsarv
Arvelater kan ved å opprette testament fravike 
arverekkefølgen som følger av arveloven. 
Formålet med å opprette testament kan også 
være et ønske om å fordele konkrete eiendeler til 
bestemte personer. Som nevnt kan arvelater ikke 
innskrenke livsarvingenes rett til pliktdelsarv og 
ektefellens rett til minstearv. 

Et testament må være skriftlig og må bevitnes av 
to uavhengige vitner over 18 år. Disse må være til 
stede sammen og signere testamentet samtidig 
med testator. Testator må være ved full sans og 
samling ved signering. Originale testament kan 
deponeres hos tingretten. Tingretten vil sørge for 
at dette blir lagt fram ved testatorens død. 

Livsarvingers arverett
Pliktdelsreglene bestemmer at livsarvingene 
har rett til å arve til sammen 2/3 av arvelaters 
netto formue. Pliktdelsarven er imidlertid 
beløpsbegrenset til kr 1 000 000 per barn eller kr 
200 000 per øvrig livsarving (barnebarn, oldebarn 
osv.). Ektefellens krav på minstearv går foran 
pliktdelsarven. 

Dersom det ikke foreligger et testament, skal 
livsarvingene arve alt etter arvelater med 
unntak av den delen som går til ektefelle eller 
samboer. En arvelater kan begrense arveretten til 
livsarvingene gjennom testament, men bare for 
den delen av arven som ikke er pliktdelsarv. 

Pliktdelsreglene er ikke til hinder for at arvelater 
i sin levetid kan gi gaver og forskudd på arv til 
hvem han eller hun vil. Gaver eller forskudd på 
arv som gis nært opp til arvelaterens død, kan 



Før 31. desember 2013 
Frem til og med 31. desember 2013 var det 
arveavgift på arv og gaver. Arveavgiften ble 
fjernet fra og med 1. januar 2014.

I arvetilfeller hvor dødsfallet skjedde før 31. 
desember 2013, skal det sendes arvemelding til 
skatteetaten. Det samme gjelder gavetilfeller hvor 
gaven ble gitt 31. desember 2013 eller tidligere.  

For gave/arv gitt i 2013 gjelder følgende satser:

Barn, fosterbarn, 
stebarn, foreldre

Andre 

Av de første 470 000 0 % 0 %
Av de neste 330 000 6 % 8 %
Av overskytende beløp 10 % 15 %

Avgift på 
arv og gaver

Arv eller gave mellom ektefeller er fritatt for 
arveavgift. Det samme gjelder for samboere som 
har vært samboere i mer enn to år eller som har 
felles barn. 

Etter 31. desember 2013
Det er ikke arveavgift på arv hvor dødsfallet skjer 
senere enn 31. desember 2013. Det samme 
gjelder gave som gis etter dette tidspunkt. Det er 
da heller ikke lenger påkrevd å sende inn arve- 
eller gavemelding. 

Den som mottar arv eller gave er likevel pliktig 
til å sjekke at skatteetaten får registrert riktige 
opplysninger om de nye eierforholdene. 

Det skal meldes fra om arv eller gave på 
selvangivelsen for det samme året som du 
mottok arven eller gaven. 

Dersom du har arvet eller fått fast eiendom, 
skal det også gis opplysninger om hvilken 
inngangsverdi eiendommen skal ha. Det er et 
nytt punkt på selvangivelsen om dette fra og med 
2014. 

Dersom du mottar aksjer må du kontrollere 
at riktige opplysninger om inngangsverdi blir 
registrert hos skatteetaten i forbindelse med 
selvangivelsen. 



Salg av fast eiendom som er gitt 
som arv/gave
Når du overtar fast eiendom gjennom gave 
eller arv er hovedregelen at du overtar giverens 
skattemessige posisjon. 

Eksempel: Du arver en tomt med markedsverdi 
på kr 500 000. Avdøde kjøpte tomten opprinnelig 
for kr 50 000. Avdøde hadde en urealisert 
gevinst som du overtar ved arven. Dersom du 
selger tomten må du skatte for gevinsten, altså 
differansen mellom salgsprisen og avdødes 
opprinnelige kostpris. 

Dersom giver eller avdøde kunne solgt 
eiendommen skattefritt, gjelder ikke regelen om 
skattemessig kontinuitet. Du vil da i stedet få 
registrert en ny inngangsverdi på eiendommen 

Fast eiendom

som tilsvarer markedsverdien på det tidspunktet 
du overtok eiendommen. 

Eksempel: Du arver huset etter dine foreldre som 
de har eid og bodd i de siste årene før arvefallet. 
Dine foreldre oppfylte kravene i skatteloven § 9-3 
til eiertid og botid og kunne solgt eiendommen 
skattefritt. Din inngangsverdi på eiendommen blir 
da satt til markedsverdi per arvefallet. 

Dokumentavgift og tinglysingsgebyr 
Ved hjemmelsoverføring av fast eiendom 
betales det et tinglysingsgebyr per dokument 
som tinglyses. I tillegg skal det betales 2,5 % 
dokumentavgift beregnet ut i fra eiendommens 
markedsverdi. 

Følgende hjemmelsoverføringer er fritatt for 
dokumentavgift: 

 • overføring av arv som følger lovens 
arverekkefølge

 • overføring av fast eiendom mellom ektefeller

 • overføring av felles bolig til gjenlevende 
samboer, hvor samboerne har bodd sammen 
i minst to år eller har felles barn

Følgende hjemmelsoverføringer er ikke fritatt for 
dokumentavgift:

 • overføring av fast eiendom gjennom gave 
eller forskudd på arv

 • arv av fast eiendom som følge av testament

 • overføring av fast eiendom mellom arvinger

 • overføring av fast eiendom som ikke er felles 
bolig til gjenlevende samboer 

 • avkall eller avslag på arv



Aksjer som arv eller gave
Dersom du mottar aksjer som arv eller gave vil du 
overta arvelaterens eller giverens skattemessige 
inngangsverdi på aksjene. Det vil si at dersom du 
selger aksjene vil din skattemessige gevinst eller 
tap beregnes ut fra differansen mellom salgspris 
og giverens opprinnelige kostpris. 

Du har selv ansvar for at korrekte opplysninger 
om inngangsverdi blir registrert i skatteetatens 
aksjonærregister.
 
Ved ikke-børsnoterte aksjer skal selskapet sende 
inn en aksjonæroppgave som opplyser om nye 
eierforhold. Du må imidlertid kontrollere at 
opplysningene som skatteetaten har registrert er 
riktige. Dette gjøres i forbindelse med innsending 
av selvangivelsen for det året du mottok aksjene.

Aksjer



Arving: Person som har krav på arv etter 
avdøde, enten etter lov eller testament

Legatar: Person som i henhold til testament er 
tilsagt en bestemt fordel etter arvelaterens død, 
f.eks. pengebeløp eller gjenstand

Loddeier: Person som i egenskap av ektefelle 
eller arving har krav på andel ved skifte av et 
ekteskapelig felleseie eller skifte av et dødsbo.

Livsarving: Person i rett nedad stigende linje fra 
arvelater/giver, f.eks. barn, barnebarn, oldebarn 
osv.

Særkullsbarn: Barn som en person har med en 
annen enn sin nåværende ektefelle/samboer.  

Uskifte: Ordning som innebærer at gjenlevende 
ektefelle overtar råderetten over eiendelene 
til førstavdøde ektefelle og at arveoppgjøret 
utsettes til gjenlevende ektefelle også er død. 
Dersom førstavdøde ektefelle har særkullsbarn, 
kreves det samtykke fra disse for at gjenlevende 
ektefelle skal kunne sitte i uskifte. Samboer 
som har eller har hatt felles barn med avdøde 
samboer har også en begrenset rett til å sitte i 
uskifte. 

Sammensatt skifte: Dersom avdøde var gift og 
gjenlevende ektefelle ikke skal sitte i uskifte, må 
det først foretas et ektefelleskifte hvor eiendelene 
fordeles på henholdsvis gjenlevende og avdøde 
ektefelle (tilsvarende som ved en skilsmisse). 
Dernest kan arven etter avdøde fordeles mellom 
gjenlevende ektefelle (som er arveberettiget) og 
avdødes øvrige arvinger. 

Noen definisjoner

Felleseie: Formuesordning mellom ektefeller som 
innebærer at all formue og gjeld skal deles likt 
mellom ektefellene ved skilsmisse eller død. Som 
hovedregel har alle ektefeller felleseie med mindre 
annet er avtalt. I enkelte tilfeller kan ektefeller etter 
regelen om skjevdeling kreve at det gjøres unntak 
fra hovedregelen om likedeling. Skjevdeling kan på 
visse vilkår anvendes på eiendeler som ektefellene 
eide før ekteskapet ble inngått og på arv og gave 
som er ervervet under ekteskapet fra andre enn 
ektefellen. 

Særeie: Formuesordning mellom ektefeller som 
innebærer at hele eller deler av formue og gjeld skal 
anses å tilhøre bare den ene ektefellen. Eiendeler 
som er særeie allokeres direkte til den ektefellen 
som eier særeiet og deles ikke likt ved skilsmisse 
eller død. Avtale om særeie må inngås i form av 
ektepakt eller som følge av pålegg fra gavegiver eller 
arvelater. 



Deloitte har dyktige medarbeidere med bred 
erfaring innenfor arv og generasjonsskifter. 

Trenger du bistand til for eksempel
generasjonsskifte i familiebedriften? 

 • opprettelse av ektepakt, samboeravtale eller 
testament? 

 • skifte av dødsbo? 

Ta gjerne kontakt med en av våre medarbeidere 
for en uforpliktende samtale: 

Spørsmål om arv eller familieøkonomi?

Bergen
Rolf Erik Disch partner | advokat
Tlf: +47 971 80 251
Epost: rdisch@deloitte.no

Drammen
Trond Austad senior manager | advokat
Tlf: +47 918 43 233 
Epost: taustad@deloitte.no 

Haugesund
Roy Arne Eike partner | advokat
Tlf: +47 926 30 398
Epost: reike@deloitte.no

Oslo
Anne Helsingeng partner | advokat
Tlf: +47 924 82 260
Epost: ahelsingeng@deloitte.no

Oslo
Torill Hasle Aamelfot partner | advokat
Tlf: +47 959 26 807 
Epost: taamelfot@deloitte.no

Stavanger
Carine Røkenes director | advokat
Tlf: +47 930 23 724
Epost: croekenes@deloitte.no

Stavanger
Ann Mari R. Winterhus-Fjeld advokat
Tlf: +47 959 47 332
Epost: awinterhus-fjeld@deloitte.no

Sørlandet
Svein Aage Larsen partner | advokat
Tlf: +47 975 26 627
Epost: svlarsen@deloitte.no 

Trondheim
Rune Sandseter partner | advokat
Tlf: +47 481 50 841
Epost: rsandseter@deloitte.no

Tønsberg/Grenland
Bjørn-Olav Johansen partner | advokat
Tlf: +47 913 55 745
Epost: bjohansen@deloitte.no
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