
La ditt hjerte  
banke videre for  

din hjertesak



Et testament kan forenkle fordelingen 
av dine finansielle verdier. Men det kan 
også videreføre dine personlige verdier 

i form av testamentariske gaver. 

Har du ikke et testament, bestemmer arveloven 
hva som skal skje med dine materielle eiendeler 
den dagen du dør. Men det er ikke alltid loven vil 
fordele dette slik du ønsker.

– eller slik du mener er mest rettferdig den dagen 
du dør. Det  er her testamentet kommer inn som 
en god løsning. For gjennom et testament er det 
du selv som bestemmer hvem som skal overta 
dine verdier – både de finansielle og de personlige.

Gode grunner 
til å opprette et 

testament 

IKKE VANSKELIG 
Jacob Lindegaard er senioradvokat hos Kvale Advokat-
firma. Han har bred erfaring innen arv og generasjonss-
kifte, og møter ofte problemstillinger rundt dette temaet.    
 
– Å skrive et testament er ikke så veldig vanskelig. Det 
er din vilje som skal komme frem. Du må bare ha gjort 
deg opp en formening om fordelingen og hvem som 
skal få. Det som er viktig, er at det blir forståelig og at 
det ikke er rom for tolkningstvil, ifølge Jacob Linde-
gaard.

DIN SISTE VILJE

Tanken på det å opprette et testament kan virke som 
et stort skritt for mange. Følelsen av å skulle «oppsum-
mere sitt eget liv» i form av noen ord på et papir, kan 
føles litt fremmed. Men det burde egentlig være en helt 
naturlig ting å gjøre for oss alle, ifølge advokaten. 

– Ved å opprette et testament, gir du faktisk deg selv 
muligheten til å la dine arvinger høre din vilje en siste 
gang. Samtidig gjør du det kanskje også lettere for dem 
å bearbeide sorgen, forklarer Lindegaard.



RYDDIGE FORHOLD

Motivasjonen for å opprette et testament er ulik fra  
person til person. Ofte handler det om å vise hvordan 
du ønsker å fordele verdiene blant dine etterlatte og 
eventuelt andre. 

– Noen ønsker å forhindre uenigheter blant sine 
arvinger, andre er opptatt av å etterlate et varig avtrykk. 
Felles for alle er ønsket om å etterlate seg ryddige  
forhold. Et testament fungerer som en forsikring uansett 
motiv, sier Lindegaard.  

EN VIKTIG FORSKJELL

Når arvingene dine er sikret i testamentet, så er det 
mulig å testamentere deler av arven til en organisasjon 
eller en sak hjertet ditt banker litt ekstra for. 

– Både små og store gaver utgjør en viktig forskjell  
i disse organisasjonenes arbeid, ifølge Lindegaard. 
Dette vet han av erfaring, da han selv bistår flere  
organisasjoner i forbindelse med testamentariske gaver.
 
ANBEFALER ÅPENHET

Jacob Lindegaard er sterk tilhenger av åpenhet rundt 
oppretting av testament og fordeling av testamentariske 
gaver.  

– Mitt råd til dem som oppretter testament, er å  
snakke med familien om det. Åpenhet bidrar til å  
forhindre uenighet. Både i nåtid og fremtid. På sikt vil 
det vokse fram en forståelse for at valgene som er tatt i 
et testament, er tatt av en grunn. Og det verste som kan 
skje, er at man kanskje lærer noe nytt om et menneske  
man kanskje trodde man kjente godt, avslutter den  
erfarne advokaten.



Ludvig og Tiina har ulike hjertesaker, men én ting til felles.  
De har begge bestemt seg for å gi en testamentarisk gave til sin hjertesak. 

To hjerter som 
skal banke videre

For noen banker hjertet litt ekstra for neste-
kjærlighet, for dem i nød eller for naturen. 
Ludvig og Tiina har også sine hjertesaker. 

Og siden disse sakene er viktige og  
avgjørende for dem nå, ønsker de at  
engasjementet deres også skal leve  

videre i framtiden, etter at de har gått bort.  
Begge har derfor bestemt seg for å gi  

testamentariske gaver til sine hjertesaker. 



LIVET ER UFORUTSIGBART

Mange synes det er vanskelig å snakke om døden, men 
for Ludvig som prest, er det helt naturlig. 

– Som prest møter jeg både liv og død. Og jeg vet at 
livet er uforutsigbart. Derfor mener jeg at det er viktig å 
snakke om de tingene som ligger framfor oss. Hva som 
skal skje med det vi etterlater oss når vi går bort, er en 
slik ting, ifølge Ludvig. 

SETTE GODE FOTSPOR

Ludvig synes det er viktig å ha et større perspektiv enn 
bare seg og sitt eget liv og den nære familien. 

– Det gir noe å ha et større perspektiv på livet, at man 
betyr noe for flere. Og kan man sette gode fotspor etter 
seg, så har man ikke levd forgjeves, forklarer presten.
 

INVESTERE I FRAMTIDEN

Det finnes mange grunner til å gi en testamentarisk 
gave. Ludvig har funnet sine grunner. 

– Når jeg velger å gi en testamentarisk gave til et godt 
formål, da investerer jeg i noe som jeg synes er viktig. 
Når jeg skriver testament og gir en testamentarisk gave, 
gir jeg noe til kommende generasjoner. Jeg investerer i 
fremtiden, avslutter Ludvig smilende.

ENGASJEMENT SOM LEVER VIDERE

Tiina synes det er greit å sette ned svart på hvitt hva 
hun ønsker. 

– Jeg synes at tanken på at mitt engasjement kan leve 
videre når jeg er borte, er veldig god å ha. For dette er 
noe jeg tenker på og engasjerer meg i hver dag – og da 
er det veldig fint å vite at dette engasjementet ikke stop-
per brått når jeg stopper en dag, sier Tiina.



NOE STØRRE ENN OSS SELV

For Tiina er det veldig viktig å kunne gi noen ting til  
andre. Og hun er heldig nok til å kjenne mange  
generøse mennesker som også tenker sånn. 
 
– Det er en viktig arv å gi videre å vise det å sette  
seg selv litt til side og tenke på verden rundt seg.  
Det handler om noe større enn bare oss selv, forklarer  
Tiina engasjert.

HVORFOR IKKE?

– Det første jeg ville si til noen som vurderer å gi en 
testamentarisk gave er, hvorfor ikke? Du har valget, og 
muligheten. Og du bestemmer selv hvor mye og eller 
lite du vil gi. Og det er en veldig fin måte å videreføre 
engasjementet på etter at du er borte. Så i mitt hode er 
det ingen som taper på det, avslutter Tiina med over-
bevisning.

Det er en viktig arv å gi videre å 
vise det å sette seg selv litt til side 

og tenke på verden rundt seg.



Deretter angir du hvem som skal ha hva.  
Her er det bra å tenke nøye gjennom fordelingen,  
og gjerne ta en prat med dem rundt deg for å sikre at  
oppgjøret blir i henhold til dine ønsker. Det kan være at 
en gjenstand med stor affeksjonsverdi for én arving, kan 
bety mindre for en annen, eller at et barn har fått mer 
økonomisk hjelp i en etableringsfase enn et annet.  
I løpet av de siste årene er også den tradisjonelle 
kjernefamilien stadig oftere erstattet av mer kompliserte 
familiestrukturer med samboerskap og særkullsbarn.

Hvordan opprette 
et testament?

 
Går du systematisk til verks, er det  

langt enklere å opprette testament enn  
du kanskje hadde forutsett. 

Begynn med å sette opp en oversikt over hus og eien-
dom, bankinnskudd, verdipapirer og eventuelt løsere 
som f.eks. smykker, møbler og kunst. Der det er mulig, 
kan du sette en omtrentlig verdi. Det er viktig å huske 
på at det kan gå mange år fra testamentet skrives til det 
skal brukes, og verdiene kan endre seg betydelig i den 
perioden. På grunn av verdisvingninger er det lurt  
å angi hva de enkelte skal ha i prosenter. 



Det må være skriftlig og 
tydelig fremgå at det er  

et testament.

Vitnene må være habile, 
det vil si at de må ikke  
selv være arvinger i  

henhold til testamentet, 
eller være i slekt med,  

eller nærstående til noen 
som er det. De må heller 

ikke være ansatt hos noen 
som er arving etter  

testamentet.

Vitnene må vite at det er et 
testament, men behøver 

ikke kjenne innholdet.

Den som skriver sitt  
testament, må undertegne 
i samtidig påsyn av begge 

vitnene.

Reglene for pliktdelsarv må 
være ivaretatt.

Testamentet bør dateres. 
(Hvis du oppretter flere 

testamenter, vil det nyeste 
være det som er gyldig.)

Testator må være i stand  
til å forstå innholdet og  
betydningen av det som 
bestemmes (være ved 

sans og samling). Vitnene 
bør ved påskrift i  

dokumentet opplyse om 
dette, og om testator  
opprettet testametet  

av fri vilje.

Det må undertegnes av 
testator og bevitnes av  
to personer som begge  

er fylt 18 år.

Kravene til et gyldig  
testament er blant annet: KRAV TIL TESTAMENTET

Som følge av at det å opprette et testament er en viktig 
beslutning, og for å unngå tvist om testamentets ekthet 
etter arvelaters død, stilles det strenge formkrav som 
alle må være oppfylt for at testamentet skal anses som 
gyldig. Følges ikke de formelle reglene, vil testamentet 
normalt være uten virkning. 

Alle myndige personer kan skrive testamentet selv,  
men ettersom arveloven stiller en del krav til utforming, 
innhold og måten det opprettes på, kan det være lurt å 
få rådgivning og juridisk bistand. 

Er ikke kravene i arveloven fulgt, kan som nevnt  
testamentet bli erklært ugyldig. 

OPPBEVARING AV TESTAMENTET

Den sikreste formen for oppbevaring av testamentet 
ditt er å levere det til tingretten. Da sikrer du deg både 
mot at det endres, at det holdes tilbake eller at ingen er 
oppmerksom på dokumentet den dagen arven skal for-
deles. Testamentet blir da registrert i et landsdekkende 
register, og tingretten gir beskjed om testamentet til de 
tilgodesette etter at testator er død.



Arvinger
I Norge fordeles arv på grunnlag av 
ekteskap, slektskap eller testament. 
Arveloven deler slektskapet inn i tre 
arvegangsklasser: 

FØRSTE ARVEGANGSKLASSE  
er barn, barnebarn og deres barn. 
Dette er dine livsarvinger. 

ANDRE ARVEGANGSKLASSE  
er foreldre, søsken og dine  
søskens barn. 

TREDJE ARVEGANGSKLASSE  
er besteforeldre, onkler, tanter,  
fettere og kusiner. 



Livsarvinger og ektefelle/registrert partner er automa-
tiske arvinger. I henhold til arveloven har barna alltid 
krav på 2/3 av boet. Dette kalles pliktdelsarv. Gjenlev-
ende ektefelle/partner har imidlertid også en selvstendig 
og beskyttet arverett på ¼ av arven, minimum 4 eller 6 
ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden ved dødsfallet. 

Hvis du ikke har livsarvinger, har ektefelle/partner krav 
på halvparten. Slektsarvingene (andre og tredje arveg-
angsklasse) er automatiske arvinger, hvis du ikke et-
terlater deg ektefelle/partner eller livsarvinger. Dersom 
du ikke har arvinger i henhold til arveloven og ikke har 
opprettet et testament, arver staten alt du etterlater deg.

Pliktdelsarven, altså det loven pålegger deg å gi, er be-
grenset til maksimum 1 million kroner per barn og der-
som maksimum 200 000 kroner per barnebarn dersom 
du ikke har gjenlevende barn. Den delen som overstiger 
pliktdelsarven og gjenlevende ektefelles minstearv på 4 
eller 6 G kan fordeles fritt gjennom et testament. 
Du kan velge å gi til samboer, slektninger, venner og 
allmennyttige formål. 

Etter hvert som samfunnets familiestrukturer har en-

dret seg, har også tradisjonene rundt arv gjennomgått 
en utvikling. Samboere har for eksempel begrensede 
rettigheter, og det kan være fornuftig å opprette et gjen-
sidig testament for å sikre begge parter. Hos par hvor 
en eller begge har barn som ikke er parets felles barn, 
betegnes disse barna som særkullsbarn. Når særkulls-
barnas mor eller far faller bort, har de arverett etter sine 
biologiske foreldre eller adoptivforeldre på lik linje med 
parets felles barn. 
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