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Høring: Herreløs arv - forslag til endringer i arveloven av 1972 og forslag til 
regulering i ny arvelov 

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 31. mars 2014. 

I høringsnotatet er det foreslått at herreløs arv skal komme frivillige organisasj aner til gode, 

det vil si at dagens ordning med arverett for staten ikke videreføres, slik foreslått av arve
lovutvalget i NOU 2014:1. 

Oslo byfogdembete antar at mange arvelatere som ikke etterlater seg slektsarvinger eller 
testament, ikke har noe ønske om at midlene etter dem skal tilfalle statskassen. Det er derfor 
grunnlag for å vurdere alternative mottakere. Frivillige organisasjoner vil i denne sammen
heng kunne være gode mottakere. 

Oslo byfogdembete mener det fortsatt vil være nødvendig å ha en samlet administrativ 
ordning for "herreløs arv". I dag er det Kommunal- og modemiseringsdepartement som utøver 
denne funksjonen overfor tingrettene og Oslo byfogdembete. Svakheten ved dagens ordning 
er at staten er en passiv arving. Vi forstår Justis- og beredskapsdepartementets forslag slik at 

ingen skal ha status som arving i disse boene, hvilket er noe spesielt. 

Det er vanskelig å se at Kommunal- og modemiseringsdepartementet etter denne endringen 
vil få en mer aktiv rolle. Domstolen kan ikke ivareta arvingenes rolle. Det reiser da spørsmål 

om hvem som skal overta arvingens oppgaver med hensyn til gjennomgang av utlodningen og 
vurdering av bobestyrers salærforslag. Å passe på at skifteomkostningene og begravelses
omkostningene blir dekket (lovforslaget§ 47) er bare en liten del av oppgavene, og noe som 

domstolen uansett følger opp, jf. skifteloven § 21. 
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Oslo byfogdembete slutter seg til forslaget om å opprettholde dagens ordning med arvefrafall 
ved "særlege høve" , jf. lovforslaget § 46. 
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