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Høringsuttalelse - NOU 2014: 1 Ny arvelov 

Pensjonistforbundet ser positivt på forslaget til ny arvelov. 
Dagens arvelov er over 40 år ganunel. Både samfunnet og familiestrukturen har endret seg i 
denne perioden. 

Forslaget til ny arvelov inneholder ingen total omveltning av de grunnleggende prinsippene i 
arveretten. Det dreier seg fortsatt om å fordele avdødes nettoverdier til barn, slekt, ektefelle 
eller samboer. Videre fortsetter ordningen med uskiftet bo. 

Og er du ikke fornøyd med lovens regler for fordeling av arven etter deg, vil du som under 
gjeldende rett, kunne overstyre loven til en viss grad, ved å skrive testament. 
Men hvis du har livsarvinger (barn) må du også etter det nye lovforslaget, forholde deg til at 
barn ikke kan gjøres arveløse gjennom testament. Beregningen av livsarvingenes pliktdelsarv 
er imidlertid endret. 

Det nye lovforslaget fordeler arven på en ny måte mellom gjenlevende ektefelle og avdødes 
slekt. Ektefellen f'ar en større rettighet. Gjenlevende samboer får en betydelig styrket posisjon. 
Et viktig argument for å styrke ektefelles og samboers økonomiske interesser er de siste års 
økning i boligprisene. Skal ektefelle eller samboer kwme fortsette å bo i den tidligere felles 
boligen, er det viktig at de får en større del av arven etter avdøde enn i nåværende arvelov. 

Et viktig spørsmål blir overgangsregler mellom gammel og ny lov. Noen kan ha skrevet 
testament under forutsetning av at någjeldende arvelov gjeler. Her må det fitmes frem til 
smidige overgangsordninger, slik at disse testamentene ikke uten videre blir ugyldige. 

Samtidig er det viktig at viljen i disse testamentene blir fulgt - av respekt for de avdøde - så 
langt det lar seg gjøre. 

Pensjonistforbundet 
Lilletorget 1 
0184 OSLO 

Telefon 
22 34 87 70 
Telefaks 
22 34 87 83 

Webside 
WNW.pensjo nistforbundet. no 
E-post 
pf@pensjonistforbundet.no 

Bankgiro 
9001 05 50202 
Org.n r. 
970 323 91 0 

Side 1/2 



Etter Pensjonistforbm1det mening, er forslaget til ny arvelov i tråd med gjeldende 
rettsforståelse, samtidig som det innebærer en fomyelse i forhold til den generelle familie - og 
samfunnsutvikling. 
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Harald Norman 
Generalsekretær 
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