
HVEM KAN SKRIVE TESTAMENT 

Alle myndige personer kan skrive testament. Du kan skrive det selv, men det er en del formaliteter og 

lovregler som må overholdes for at et testament skal kjennes gyldig,  

Vi anbefaler derfor at advokat benyttes.  

 

KRAV TIL TESTAMENT 

Det er strenge krav til testament for at det skal være gyldig. Dette gjelder både form og innhold. 

 

 Testament skal foreligge i skriftelig form 

 Det skal komme tydelig frem at dokumentet er et testament 

 Testament bør dateres 

 Det må komme klart frem hvem som arver og hva den enkelte arver 

 Du må undertegne testamentet mens to vitner som er tilstede 

 Vitnene må være over 18 år og myndige 

 Vitnene må undertegne testamentet mens testator er tilstede 

 Vitnene må også underskrive på at du har undertegnet testamentet av fri vilje og at du er ved sans og 

samling 

 Vitnene, vitnenes ektefelle, barn, foreldre eller noen vitnet er i tjeneste hos kan ikke være tilgodesett 

i testamentet 

 

KAN ET TESTAMENT ENDRES? 

Ønsker du å gjøre endringer i testament, bør du skrive et nytt. Det nye bør da inneholde en tilbaketrekking 

av tidligere testament. Dette for å unngå uklarheter eller misforståelser. Dersom det er utferdiget to 

testament, er det  sist daterte som gjelder dersom alle formaliteter for øvrig er oppfylt. 

 

GJENSIDIG TESTAMENT 

Et gjensidig testament er et testament som to eller flere har skrevet sammen og som går ut på at de skal arve 

hverandre. Ofte kan de i slike testament også stå hvem som skal arve når begge/alle er døde.  

 

HVEM OG HVORDAN OPPBEVARES ET TESTAMENT 

Testament bør oppbevares trygt – og for å være trygg på at ditt testament blir kjent ved din død, bør 

originalen oppbevares hos din lokale tingrett. Tingretten vil ved din bortgang i regelen tilskrive de som er 

nevnt i testamentet. Det kan også være en fordel at den som står deg nær har en kopi. 

 

HVEM ER ARVINGER? 

Arvelovens bestemmelser er at  

 

Dersom du ikke er gift/partner, er dine nærmeste arvinger  

 Dine barn og avkom etter dine barn.   

 Dersom du ikke har barn går arven til dine foreldre 

 Dersom dine foreldre ikke lever går arven til søsken og etterkommer etter disse. 

 Dersom disse ikke lever går arven til besteforeldre og etterkommere etter disse, 

 Dog ikke lenger enn til kusine og fetter. 

 

Dersom du er gift/partner gjelder fortsatt det som står ovenfor, men din partner/ektefelle 

arver følgende: 

 En fjerdedel av det du etterlater deg dersom du har livsarvinger 

 En halvpart av det du etterlater deg dersom du ikke har livsarvinger, men  

har foreldre eller søsken eller etterkommere av disse 

 I alle andre tilfeller arver ektefelle/partner alt 

 

STATENS ARVER DERSOM INGEN ETTERLATTE SOM ANGITT OVENFOR LEVER 

Dersom du ikke har etterlatte som er angitt ovenfor og det ikke er skrevet testament, 

er det staten som er arving. 



KAN JEG TESTAMENTERE TIL HVEM JEG VIL? 

I utgangspunktet kan du testamentere til hvem du vil, men dersom du er gift/partner og/eller har barn er det 

noen begrensninger i arveloven. 

 

PLIKTDELSARV 

Pliktdelsarv er den arven dine barn, eventuelle etterkommere etter dine barn(livsarvinger)  

og/eller din ektefelle/partner har krav på å arve etter arveloven og som du ikke kan råde over til fordel for 

noen andre. 

 

 Livsarvinger har krav på å arve 2/3 av det du etterlater deg, begrenset oppad til 

Kr. 1.ooo.ooo.- (1 mill) per barn. For fjernere livsarvinger(barnebarn, dersom egne barn ikke lenger 

lever) er begrensingen kr 200.000.- per livsarving 

 

Ektefelle/partner har krav på å arve fire ganger folketrygdens grunnbeløp 

(4 G) dersom du har livsarvinger. Dersom dine nærmeste arvinger etter loven er foreldre, søsken, 

nieser eller nevøer, har ektefelle/partner krav på å arve 6 G. Ektefelle/partners arverett for øvrig kan 

bare begrenses i testamentet som ektefelle/partner på forhånd er gjort kjent med. 

 

Samboere har ikke arverett etter hverandre 

 

TESTAMENTFULLBYRDER 

En testamentfullbyrder har som ansvar å ta seg av det praktiske arbeid med arveoppgjør, slik at det du 

etterlater deg blir tatt hånd om på en ordnelig måte, og at arven fordeles i tråd med ditt testament. 

Den som skriver sitt testament har selv mulighet til å ytre ønske om hvem som skal være 

testamentfullbyrder. Det kan være en person du stoler på, en advokat eller en av arvingene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



T E S T A M E N T 
 
 

Jeg, _______________________(navn)_________________(,fødselsnr.), erklærer herved som 
min siste vilje at det jeg etterlater meg ved min død skal fordeles på følgende måte, etter at 
omkostninger forbundet med min død og fremtidig gravstell er dekket. 

 
 
Spesifikasjon av testament: 
 
Bolig 
 
Kontantbeholdning og bankinnskudd 
 
Personlige eiendeler 
 
 

 
 
 

Sted, dato_____________________________________ 
 
 

Underskrift____________________________________ 
 
 

Undertegnede vitner, som er myndige og bosatt i Norge, og som begge er anmodet om å være 
testamentvitner og som er tilstede sammen og vet at dette dokumentet er et testament, bekrefter 
herved at________________________(navn) har underskrevet dette testamentet i vårt felles 

påsyn, hvoretter vi har bevitnet underskriften mens testator og vi alle fortsatt er tilstede. Vi 
bekrefter samtidig at dette testamente er skrevet av egen fri vilje og at testator var ved full sans 

og samling da testamentet ble gjort. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Sted, dato_______________________________________ 
 
 

 
Underskrift ___________________________ Underskrift________________________________ 
 

 
Adresse______________________________ Adresse___________________________________ 
 

 
Personnummer________________________ Personnummer_____________________________ 

 



G J E N S I D I G     T E S T A M E N T 
 

Undertegnede ektefolk_______________________________________________________ (navn- 
og fødselsnummer på ektefellene), som ikke har livsarvinger, bestemmer herved at den 

lengstlevende av oss skal behold vårt felles bo som sin eiendom med full råderett over det felles 
bo. 
Etter lengstlevendes død skal det gjenværende bo, etter at omkostninger forbundet med død og 

fremtidig gravstell er dekket, fordeles slik: 
 
 

Spesifikasjon av testament:  
 
Bolig 
 
Kontantbeholdning og bankinnskudd 
 
Personlige eiendeler 
 
 

 
 

Sted, dato________________________________________ 
 
 

Underskrift________________________________________ 
 
 

Undertegnede vitner, som er myndige og bosatt i Norge, og som begge er anmodet om å være 
testamentvitner og som er tilstede sammen og vet at dette dokumentet er et testament, bekrefter 
herved at____________________(navn)har underskrevet dette testamentet i vårt felles påsyn, 

hvoretter vi har bevitnet underskriften mens testator og vi alle fortsatt er tilstede. Vi bekrefter 
samtidig at dette testamente er skrevet av egen fri vilje og at begge testatorer var ved full sans 
og samling da testamentet ble gjort. 

 
 
 

 
Sted, dato___________________________________ 
 

 
Underskrift___________________________ Underskrift______________________ 

 
 
Adresse______________________________ Adresse_________________________ 

 
 
Personnummer________________________ Personnummer___________________ 

 
 
LOVEN HAR BESTEMMELSER OM HVORVIDT ET GJENSIDIG TESTAMENT KAN ENDRES 
AV LENGSTLEVENDE, MEN DET ER SÅPASS SPESIELT AT  
ADVOKAT BØR KONTAKTES. 


