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Kommentarer til Arvelovsutvalgets utredning i forbindelse med ny arvelov. 

Oslo 29. august 2014 

Frelsesarmeen ønsker med dette å inngi sitt høringssvar. Vi kommenterer kun et utvalg punkter der 
organisasjonen selv har erfaring i forbindelse med arv og skifte av dødsbo. 

1. Angående gjensidig testament: 
Arvelovsutvalget foreslår å videreføre dagens regel i § 58 om gjensidig testament, i ny § 49. 2. ledd. 

Dagens regel betyr i praksis at lengstlevende i mange tilfeller er avskåret fra å sette opp nytt testament. Vi 
opplever at dette kan skape problemer i forhold til lengstlevende, som ofte ikke er klar over sin 
testasjonsbegrensning. Det kan også medføre vanskelige tolkningsspørsmål. Man er, i tilfeller der det er 
opprettet nytt testament av lengstlevende, ofte i tvil om dette skal legges til grunn for skiftet eller ikke. Her 
er det faktisk det oftest oppstår tvist i arvesaker, slik vi opplever det. 
Det kan også oppleves urimelig fra testators side å ikke kunne bestemme ved testament over det man har 
kunnet disponere som sitt, ofte i mange år. D et er derfor svært viktig at regelen blir klar, og i tråd med den 
alminnelige rettsoppfatning. 

Skiftelovutvalget har tidligere vurdert denne bestemmelsen, og foreslått at lengstlevende skal ha mulighet til 
å testamentere over sin andel av felleseie og sitt særeie. D ette støttes. 

2. Notartestament: 
Arvelovsutvalget foreslår at det i tillegg til den vanlige måten å opprette testamente på, skal være mulig å 
opprette et såkalt notartestament. 

Frelsesarmeen støtter dette forslaget, og mener det kan gjøre det enklere for enkelte å opprette testamente. 
Det vil da også være naturlig at Notarius kvalitetssikrer dokumentet ved å etterse at det fylle lovens krav. 

3. Hva skjer når fast eiendom (ijenstandsleg at)er soJgt. men midlene fortsatt er i boet? 
Utgangspunktet er at en legatar ikke har krav på verdien av et legat som ikke lenger er i boet (arveloven 
§ 66 nr. 4). Bestemmelsen er foreslått å videreføres slik den er i dag. 

Dette er en problemstilling som vi tror kan bli mer aktuell ettersom flere dør i høy alder, og flere eldre 
kommer på sykehjem, eller får oppnevnt verge før de dør. Frelsesarmeen opplever fra tid til annen denne 
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problemstillingen. I enkelte tilfeller har testator gitt beskjed om at midlene skal tilfalle organisasjonen i hh.til 
testamentet, andre ganger er dette ikke gjort. Tolkningsproblemer vil da kunne oppstå i de tilfeller der det er 
flere arvinger. Vi mener det, i tilfeller der det er organisasjoner som er tilgodesett, er åpenbart at det er 
verdien av eiendommen/ gjenstandslegatet, ikke selve huset, som doneres. 

Vi ønsker derfor en presisering av at testamenterte gjenstander, der verdien fremdeles er i boet, tilfaller 
legataren. 

4. TestamentsfuUbyrdere; 
I dagens Skifteloven § 87 a er alle andre enn livsarving og ektefelle bundet av 
testamentsfullbytderbestemmelsen i testamentet. 

Skiftelovutvalget innga N OU 2007:16 om ny skiftelovgivning, hvor de blant annet foreslår en videreføring 
av dagens bestemmelse (Ny§ 6-4). 

Dette er ikke et forslag som følger direkte av arveloven, men det har stor betydning for gjennomføringen av 
dødsboskifter. 

Vi opplever alt for ofte at testamentsfullbyrdere ikke har nødvendig kompetanse til å gjennomføre et korrekt 
skifteoppgjør, og det kan resultere i et direkte økonomisk tap for organisasjonen. I tillegg påløper høye 
kostnader til advokatbistand. 

Vi foreslår at en enearving og/ eller ideelle organisasjoner ikke er bundet av en slik oppnevnelse. I tillegg kan 
det vurderes om loddeiere ikke skal bindes av testamentfullbyrderoppnevnelser i de tilfeller der det er 
enstemmighet om å foreta skifteoppgjør uten bistand fra testamentfullbyrder. 
I dag er jo testamentsfullbyrder allerede bundet av loddeiernes enstemmighet på andre området· knyttet til 
skifteoppgjøret, selv om vi nok må tilføye at dette ikke alltid fungerer tilfredsstillende. 

Med vennlig hilsen 
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