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Fosterbarns arverett
Fosterbarn har ikke arverett etter 
sine fosterforeldre, men det betyr 

likevel ikke at et fosterbarn ikke kan 
tilgodeses med arv etter fosterfor eldre.  

En del fosterforeldre lurer på hvordan 
de kan ivareta fosterbarnet i forhold til 
arv. Fosterbarn som har bodd mange år i 
fosterhjemmet og hvor plasseringen er 
varig, blir jo i mange fosterhjem en del av 
familien følelsesmessig  på lik linje med 
fosterforeldrenes egne biologiske barn. 
Både foster foreldre og fosterbarn kan 
oppleve en tilknytning og sterke bånd.  

Arvemessig er imidlertid biologiske 
barn og fosterbarn ulikt stilt. Fosterbarn 
har ikke arverett etter sine fosterforeldre 
med mindre fosterforeldrene oppretter et 
testamente. Fosterbarnet har arverett 
etter sine biologiske foreldre. Ved en 
eventuell adopsjon blir dette annerledes 
og adoptivbarnet stilles rettslig likt med 
adoptivforeldrenes øvrige barn. 

Det er gode grunner til at fosterbarn 
ikke har noen automatisk arverett etter 
sine fosterforeldre. I utgangspunktet vil 
en fosterhjemsplassering ikke være en 
varig plassering, og fosterhjemsplasser
inger varierer fra de fosterbarn som plas  
seres fra de er spedbarn og bor i foster
hjemmet hele livet,  til de foster barn 
som plasseres som ungdom og som kan  
skje flytter etter et kortere opphold. 
Gjen nom testamente kan fosterforeldre 
sørge for at også fosterbarnet kan arve 
dem. 

Arveloven fra 1972 fastsetter blant 
annet hvem som er 

arving etter loven, 

og hvordan testamente gyldig kan opp  
rettes. 

Man er arving etter en avdød dersom 
man er tilgodesett i avdødes testamente, 
eller dersom det følger av arveloven. 
Arveloven kan du finne ved å søke den 
frem på internett.

Arveloven oppstiller arv etter slekt  
skap og etter såkalte «arvegangsklasser» 
beroende på nærhet til arvelater. Det er 
tre arvegangsklasser jf arvelovens første 
kapittel. Arv etter loven går som hoved  
regel til avdødes barn (første arvegangs
klasse) som arver likt, men er et av barna 

død, går barnets arvelodd videre til 
eventuelle livsarvinger etter barnet med 
lik part på hver gren. Er det ikke arv  
inger i denne arvegangsklassen, går man 
videre til andre arvegangsklasse, og er det 
ikke arvinger i live her, går man videre til 
tredje arvegangsklasse. 

Også adoptivbarn og deres etterkom
mere er livsarvinger i arvelovens forstand. 
Dette fremgår ikke uttrykkelig av arve  
loven, men av adopsjonsloven § 13. 

Gjenlevende ektefelle har også arve  
rett etter loven. En gjenlevende samboer 
kan også på visse vilkår ha arverett. 

Fosterbarn og arv

Marianne Oftedahl

Det kan være mange spørsmål som melder seg i forbindelse med arv: Hvordan 
skriver man et testamente? Trenger jeg advokat for å sette opp et testamente? 
Gjelder det krav til oppbevaring av testamente? Kan et testamente trekkes tilbake?
Og noen spørsmål kan gjelde fosterbarn spesielt, for eksempel om fosterbarn har 
arverett etter sine fosterforeldre. 

Dette er Fosterhjemskontakts juridiske spalte der advokat Marianne Oftedahl  tar opp 
barnevernfaglige spørsmål. Marianne Oftedahl er  ansatt i Norsk Fosterhjemsforening som advokat 
og faglig ansvarlig.

Oversikt over arvelovens arvegangsklasser hentet fra www.domstol.no
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Juridisk spalte

Arveloven setter visse grenser for hvor 
mye arvelater kan testamentere bort i 
regler om pliktdelsarv som be skytter 
livsarvingene til arvelater. Det følger av 
arveloven § 29 at livsarvingene (avkom
met) til arvelater har krav på 2/ 3 av det 
hver av foreldrene etterlater seg, Dette er 
imidlertid begrenset til en million til 
hvert barn fra hver av for eldrene.

Hvordan skriver man et 
testamente?
Opprettelse av testamente krever at man 
nøye følger arvelovens regler for oppret
telse av et testamente og følger kravene 
til form jf lovens § 48 flg. To arvelatere 
kan opprette et felles testamente. 

Et testamente må opprettes skriftlig, 
det må alltid være to vitner som den/de 
som skriver testamentet («testator») har 
godtatt. Disse vitnene skal vite at det er 
et testamente som de skriver under på. 
Det er viktig at testator og vitnene er til 
stede samtidig når testator signerer 
testamentet og at også vitnene da skriver 
under. Det fremgår av loven at dersom 
vitnene har gitt testamentet påskrift om 
at disse reglene er fulgt, er dette bevis 
godt nok, når ikke særlige forhold gir 
grunn til å tvile på dette. 

Det fremgår av loven at vitnene må 
være fylt 18 år og de må ikke lide av 
demens, være sinnslidende eller svekket 
på annen måte jf arveloven § 52. Vit  
nene må heller ikke ha noen tilknytning 
til den eller de som er tilgodesett i testa  
mentet på den måten som arve loven 
beskriver, jf arveloven § 61. Testa ments  
vitnene bør i påskrift på dokumentet 
opplyse om at testator gjorde testamentet 
av fri vilje og var ved sans og samling. 
Dersom arvelater er underlagt vergemål 
bør det vedlegges en legeerklæring.

 Påskriften til vitnene bør inneholde 
yrket og adresse til vitnene. Testamentet 
bør også dateres. 

Det er mange eksempler i rettspraksis 
på testamente som er satt til side som 

ugyldig fordi lovens regler til form og 
fremgangsmåte for øvrig ikke er ivaretatt.

Trenger vi advokat for å 
sette opp et testamente?
Det kan være hensiktsmessig å benytte 
advokat for å sikre seg at testamentet blir 
riktig satt opp, slik at det blir gyldig. 
Dersom vitneunderskrift er påført feil, 
eller det er andre formfeil ved testamen
tet så vil testamentet bli ugyldig.  Der
som man går til advokat, kan man be om 
tilbud på en fastpris for å utføre jobben. 
Det er lurt å gå til en advokat som jobber 
med arverett. 

Gjelder det spesielle krav til 
oppbevaring av 
testamente? 
Det er ingen krav til hvor et testamente 
kan oppbevares, derfor varierer det også 
hvordan dette gjøres. De vanligste løs  
ningene er å oppbevare testamentet 
hjemme, i bankboks, hos en slektning, 
hos en advokat eller i tingretten. Den 
sikreste formen for oppbevaring av 
testa mentet ditt er å levere det til 

ting retten der du bor. Det koster et gebyr. 
Da sikrer du deg både mot at det endres, 
at det holdes tilbake eller at ingen er 
oppmerksom på dokumentet den dagen  
arven skal fordeles. 

Kan et testamente trekkes 
tilbake?
Ja, et testamente kan trekkes tilbake om 
arvelater ombestemmer seg og ønsker å 
endre bestemmelsene i testamentet, eller 
ikke ønsker å ha noe testamente.  Dette 
kan arvelater velge å gjøre ved å opprette 
et nytt testamente på samme måte som 
det opprinnelige, hvor det fremgår at 
testamentet trekkes tilbake. Dette er den 
tryggeste måten å endre testamente på. 
Man kan også rive i stykker det opprin
nelige testamentet, men må da se til å 
gjøre det samme med eventuelle kopier 
av testamentet. 
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