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Når mennesker reiser fra alt de har, når

lokalsamfunn blir ødelagt av flom, når et

barn får bekymringene til en voksen - da

kan en liten gave fra deg bli veldig stor'

Vi mottar en testamentarisk gave med

dyp respekt og takknemlighet, og du

kan være trygg på at den blir brukt slik

du ønsker.
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En gave i ditt testamente til Røde Kors forva

de som ikke har arvet den beste starten i livet,

tilde som trenger det mest.

HVA BETYR
EN GAVE
FRA DEG?
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Ites til beste for

Å sxRlve rr
TESTAMANTE ER
ET BEVISSTVALG

I denne brosjyren ønsker vi å 9i en vei-

ledning til hvordan du kan sette opp

et testamente. Vi har samlet praktiske

opplysninger som besvarer vanlige

spørsmål om arv og testamenter. Hvis du

har spørsmål om det å skrive testamente

eller lurer på noe som ikke besvares

her, er du hjertelig velkommen til å ta

kontakt med oss for en uforpliktende
og konfi densiell samtale.
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Et testamente sikrer at verdiene dine blir fordelt
slik du ønsker etter at du har gått bort.

Et testamente f erner eventuell tvil vedrørende fordeling av arv.
Du kan være trygg på at det du etterlater deg fordeles slik du
ønsker, enten det er til familie, venner eller andre.

Mange ønsker å testamentere en gave til en sak de
brenner for. På den måten støtter de en hjertesak
også etter at de har gått bort. Hvis du ønsker å gi en
gave tíl Røde Kors, kan du bestemme om den skal
brukes i vårt generelle arbeid eller i et prosjekt
du brenner for - internasjonalt, nasjonalt eller
i ditt eget nærmiljø. Dersonl du ønsker å

tilgodese et lokalt formål er det viktig at du
skriver navnet på lokalforeningen
i testamentet ditt.

Alle myndige (og noen umyndige) personer
kan skrive et testamente. Du kan skrive
det selv eller gi oppgaven til en rådgiver,
for eksempel en advokat. Dette kan være
hensiktsmessig hvis du har et komplisert bo.



ARVINGER
Hvem har rett til å arve deg?

Familiemønsteret har endret seg. I dag
er det mer vanlig med skilsmisser og
både andre- og tredjegangs ekteskap
enn det var for noen tiår siden. Dette kan
føre til uoversiktlige forhold med hensyn
tilarveoppgjør.

Arveloven er et regelverk som sier hvem
dine arvinger er. Hvís du ikke har arvinger
i henhold til arveloven, går alt du etterlater
deg til staten - med mindre du har skrevet
et testamente. For øvrig fordeler arveloven
økonomiske verd ier, ikke gjenstander.
Derfor må du skrive et testamqnte hvis
du har spesielle ønsker for fordélingen
av eiendeler.

Barn
Dine barn er dine livsarvinger.
Alle barn har lik arverett etter
foreldrene sine, også adoptiv-
barn og barn som erfødt
etter foreld renes bortga ng.

Særkullsbarn har rett til å
arve biologiske foreldre eller
adoptivforeldre på lik linje
med eventuelle halvsøsken.

Ektefeller, reg istrerte
partnere og samboere
Hvis du er gift eller registrert
partneç arver din ektefelle
eller partner t/+ etter deg.
Livsarvingene arver de rest-
erende 3/+.Hvis du ikke har
livsarvin ger, arver ektefel le
eller partner halvparten av
verd iene. Resten tilfaller
foreldre, søsken eller søskens

barn i henhold til arvelovens
bestemmelser.

Samboere har begrenset
arverett. Det innebærer at
samboer som du har felles

barn, venter barn eller har
hatt barn med har rett til
arv tilsvarende 4G. Ð,,
Denne regelen gjelder
også for den som har vært
samboer med avdøde de
siste fem årene. Det er
imidlertíd et krav at dette
bekreftes i et testamente.

Testamentarvinger
og legatarer
Testamentarvinger er den
eller de personene som du
tilgodeser i et testamente.
En legatar er en person,

institusjon eller organisasjon
du testamenterer en bestemt
ting eller et bestemt penge-
beløp til.

Hvis du bor i utlandet
Mange nordmenn bor i ut-
landet for kortere eller lengre
tid.Vær oppmerksom på at
norsk arverett kanskje ikke
gjelder i landet du bor i, selv
om du er norsk statsborger.
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PLIKTDELSARV
Har du livsarvinger, kan du ikke fullt ut
bestemme hvem som skal arve deg.

Pliktdelsarven er den delen av boet ditt som barna

$etter loven har krav på å arve etter deg. Pliktdelsarven
kan ikke endres i et testamente.

Pliktdelsarven til barn utgjør 2/¡ av boet etter
foreldrene. Pliktdelsarven til barn kan imidlertid
begrenses oppad til 1 million kroner per barn,
men bare gjennom et testamente.

Hvis et barn går bortfør sin foreldre, tilfaller barnets
arverett hans eller hennes livsarvinger. I en slik'
situasjon kan pliktdelsarven begrenses til kr. 200.000

per barnebarn, men aldri mindre enn 1 million kroner
per linje. Også dette må gjøres ved et testamente.

Ektefelle og partner
Ektefeller/partnere har også rett til arv. I parforhold
med felleseie, vil halvparten av eiendelene tilhøre den
gjenlevende ektefel le/partner.

Han eller hun arver deretter 7+ av den avdøde ektefellens/
partnerens halvpart. Verdien av arven skal være minst 4G
før livsarvinger kan arve avdøde, og 6G før slektsarvinger
kan arve. Disse beløpsgrensene utgjør det arveloven
omtaler som minstearv.

Slektsarvinger
Hvis du ikke etterlater deg ektefelle/partner eller barn,
går arven automatisk til dine slektsarvinger: foreldre,
brødre, sØstre, onkler og tanter. Disse arver i en
bestemt rekkefølge satt i arveloven.



Overdragelse av landbrukseiendom
Odels- og åseteretten går foran den generelle arveretten.
Det innebærer at livsarvinger (barn) har arverett, men at
eiendommer som omfattes av odelsloven må overdras til
den som har best odelsrett. Den odelsberettigede må da
løse ut de andre arveberettigede med penger.

Booppgjør

{pet er en hovedregel at alle bo skal gjøresopp når en person
har gått bort. Avdødes ektefelle/partner kan sitte i uskiftet
bo med felleseie. Samboere som har krav på arv kan sitte i

uskíftet bo med deler av boet, som f.eks. bolig, inventar, hytte
og lignende.

Hvis avdøde har særkullsbarn, må boet skiftes med disse
hvis de ikke skriftlig har sagt seg enig i at gjenlevende
ektefelle eller partner kan sitte i uskiftet bo. Et slikt
samtykke kan ikke trekkes tilbake senere.

For umyndige særkullsbarn må Fylkesmannen eventuelt
godta at gjenlevende ektefelle/partner kan sitte i uskifte
med særkullsbarnets arv. 
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Testamentfullbyrder
Skriver du et testamente, kan du peke ut den som skal utføre

'$obehandlingen. Testamentfullbyrderens viktigste oppgave
er å sørge for at det du etterlater deg blir ivaretatt på en
høvelig måte, at testamentet behandles i henhold til lover
og regler og at fordeling av arv skjer slik du har bestemt.
Testamentfullbyrderen kan være en person som står deg
nær eller en advokat. Du kan også la arvingene peke ut en
person til å utføre oppgaven etter at du har gått bort.

BARN

Barn har krav på 2/¡ av boet etter hver
av sine foreldre. Dette kan begrenses
gjennom et testamente til:

Pr. barn ,

Pr. barni linje
Pr. barnebarn

maks.1.000.000
maks.1.000.000
maks.200.000*

Barn i mors liv har arverett som fødte barn.
*) hvis ditt barn (din livsarving) har gått
bort på det tidspunktet arven forfaller.

EKTEFELLE/
PARTNER

Gjenlevende arver avdøde med l/4
Hvis det er livsarvinger min.4 G

Samboere med barn 4G

Hvis det ikke er livsarvinger min.6 G

tG=90.068 (2015)

DIN DISPOSISJONSRETT
Alt som ikke kommer inn under
bestemmelsene om pliktdelsarv til
barn og ektefelle/partner kan du fritt
testamentere til den/de du ønsker.
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SEKS ENKLE STEG
TIL ETTESTAMENTE
Et testamente må tilfredsstiile strenge krav for å være gyrdig.

Formkrav

. Testamentet skal være skriftlíg.
Dette er hovedregelen.

. Det må tydelig fremgå at
dokumentet er et testamente

. Det må fremgå av testamentet
hvem som skal arve, og hva den
enkelte skal arve.

. Du må underskrive testamentet.

. ïestamentet skal gjengi din frie
vilje. Du skal ikke på noen måte
være påvirket av andre med
hensyn tíl fordelingen av
verdiene dine.

. Du må være ved full sans og
samling. Det betyr at du ikke
kan være beruset, påvirket av
medisiner eller i psykisk ubalanse.

Vitner

. To vitner skal skríve under på at
du undertegner testamentet av fri
vilje, og at du ved undertegningen
er ved full sans og samling.

. Vitnene, eller nære slektninger
av dem, kan ikke bli tilgodesett
i testamentet.

. Vitnene må være over 1g år og
myndige.

. Begge vitnene må være til stede
og underskrive testamentet samti_
dig med deg.

Datering

. Testamentet bør dateres. Dette er
spesielt viktig hvis det er noen som
helst mulighet for at testamentet
kan bli endret senere.

Pliktdelsarven 
f ,i

. Reglene for pliktdelsarv må
være ivaretatt.
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Oppbevaring av
testamentet

. Det kan være hensiktsmessig
å oppbevare testamentet hos
tingretten der du bor. Da er du
sikret at det blir funnet etter at
du har gått bort.

. Det kan være fornuftig å la
en som står deg nær få vite
om testamentet (og kanskje
ha en kopi).

. Hvis du tilgodeser en
organisasjon, som Røde Kors,
kan det være lurt å informere
denne om testamentet.

Deg
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Ëksempel på et testamente:

t
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TESTAMENT
Navn

Adresse

Personnummer (elleve siffer)

Undertegnede erklærer herved som min siste vilje at det jeg
etterlater meg ved min død skal fordeles på følgende måte:

Undertegnede har som sin siste vilje satt opp dette testamentet,
og underskrevet det i nærvær av nedenstående vitner. Vitnene er
tilstede etter mitt ønske.

Sted/dato (testator)

Underfggnede, som er myndige og som er til stede samtidig,
bekrefter herved at testator i vårt nærvær har underskrevet
dette testamentet som sin siste vilje.

Vi bekrefter at testamentet er undertegnet av fri vilje, og at
testator ved undertegningen var ved full sans og samling.



./ Endring eller tilbakekalling
av et testamente

For å unngå at et testamente kan bli kjent
ugyldig, er det viktige å huske følgende:

. Et testament bør være datert. Hvis det foreligger
flere testamenter, avgjør dateringen hvilket som
gjelder. For å unngå misforståelser kan det være en
god idé å skrive følgende i ditt nye testamente:
<<Tidligere testamente(r) er med dette tilbakekalt>.

. Gjør aldrí endringer direkte i et testamente - under
alle omstendigheter ikke på egenhånd. Kravet til
vitner gjelder også for endringer. Hvis ikke vitnene er
til stede ved en tilføying, blir den ikke godkjent.
Det kan føre til at hele tesiamentet blir under$ent.
Skriv heller et nytt testamente.
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HVA ER DIN HJERTESAK?

ffi Nødhjelp @
Røde Kors er til stede for mennesker
i nød over hele verden. Vi handler raskt

når kriser og katastrofer rammer, og
fortsetter å hjelpe også etter atTV-
kameraene vendes en annen vei.

Langsiktig hjelp

Barn óg unge har rett til en trygg
oppvekst og skolegang uansett
hvor i verden de bor. Røde Kors er

til stede gjennom prosjekter for
helse, utdanning, psykososial

hjelp og gatemegling.
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Lokal beredskap

Røde Kors'frivillige deltar med
personell og utstyr i søk og redning
over hele Norge. Vi rykker ut på kort
varsel når noen blir meldt savnet og
ved større ulykker og katastrofer.
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a7 Omsorg

Røde Kors er der for mennesker i sårbare
livssituasjoner. Vi jobber for sosia I

inkludering, godt mottak og integreríng
av flyktninger og asylsøkere samt fredelig
konfl iktløsing i folks nærmiljø.
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TAKK il^l

Norges Røde Kors ønsker å takke alle som tilgodeser sine hjertesaker gjennom en
testamentarisk gave til Røde Kors. Vi mottar slíke gavene med ydmykhet, og i respekt for

testators vilje bruker vi alltid midlene slik det er beskrevet i testamentet. Som testator
velger du selv om du ønsker å tilgodese internasjonale eller nasjonale aktiviteter,

og om du vil gi en gave til Norges Røde Kors eller til din lokale forening.

Ønsker du mer informasjon om arveloven eller
trenger bistand for å sette opp et testamente?
Kontakt oss for en uforpliktende samtale.
Telefon 22 05 42 20 eller epost arv@redcross.no
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Norges Røde Kors
Postadresse: Postboks 1 Grønland, 0.l33 Oslo
Besøksadresse: Hausmannsgate 7
Telefon: 22 05 40 00
www.rodekors.no + Røde Kors


