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Del I (antatt tidsforbruk 3-4 timer): 

Peder Ås var 75 år gammel. Han satt i uskifte, etter at hans ektefelle, Caroline Ås, hadde gått bort 20 år 

tidligere. Peder og Caroline hadde hatt felleseie som formuesordning, og alle deres eiendeler hadde vært i 

sameie. Peder og Caroline hadde sønnen Lars sammen, og ellers ingen barn.  

Peder bodde på et småbruk i Lillevik, taksert til 3 millioner kroner. Her bodde han sammen med sønnen 

Lars sin eks-kone, Marte. Det hadde blitt slik etter at Lars og Marte skilte seg 15 år tilbake, etter 5 års 

samliv. Frem til dette hadde Lars og Marte bodd på gården, som hadde to separate bolighus. Lars hadde så 

flyttet til USA. Marte var noe enfoldig, og skulle egentlig også flytte slik naturlig var, men det ble aldri til det 

– blant annet fordi hun manglet både penger og utdanning. 

Peder og Marte levde i respekt og harmoni. Hun gjorde stadig mer av arbeidet på gården, som derfor var 

godt holdt. Peder følte seg trygg fordi Marte var der. Samtidig satte de to pris på hverandres selskap. De var 

riktignok noen einstøinger, bodde i hvert sitt hus på gården, og hadde verken kontakt med venner eller 

annen familie. De delte imidlertid interessen for økologisk jordbruk og middager laget fra bunnen av.  

Marte tok etter hvert utdanning på deltid i bygda, som helsesekretær. Peder ble bekymret. Det virket som 

om Marte forberedte seg på at tilværelsen på småbruket ikke kunne vare evig. Om hun flyttet, fryktet 

Peder at han ikke ville være i stand til å bo der alene, fordi helsen hadde begynt å skrante. Å bo et annet 

sted fortonte seg som utenkelig for ham. 

Peder funderte mye på dette. Han fant ut at han ville overføre småbruket til Marte, for å sikre at hun ble 

boende. Problemet var at hun ikke hadde fast inntekt, og kun kroner 100.000 i oppspart kapital. Heller ikke 

Peder var rik, men han hadde jo sin pensjon i tillegg til gården, og var ikke kravstor for øvrig. 

Peder antok at Martes stolthet ville være i veien for å gi henne småbruket uten videre, og om forsøket 

mislyktes ville det nok være vanskelig å lansere ideen på ny, for Marte gikk lett i «baklås». Derfor sa Peder 

en kveld ganske bryskt: «Nei, nå får du jammen ta ansvaret for gården.» Han presenterte en ordning hvor 

Marte kjøpte gården for tre millioner kroner. Kroner 100.000 skulle hun betale kontant. Én million kroner 

ble ansett gjort opp ved at Peder fikk evigvarende rett til vederlagsfritt å bruke sin boenhet og utearealer 

som før. Én million kroner ble ansett som en kombinasjon av vederlag for den innsatsen Marte hadde lagt 

ned i alle år, og som en slags rabatt fordi Peder av moralske grunner ikke ville kreve full markedspris av en 
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god venn. Penger var han uansett heller ikke interessert i. De siste 900.000 kroner ble gjort opp i form av en 

kreditt fra Peder til Marte. Det ble ikke avtalt noe om avdrag eller rente på dette lånet. Det eneste som sto i 

avtalen var at Marte erkjente å skylde Peder «personlig» kroner 900.000 – slik at hele lånet skulle anses for 

bortfalt når Peder døde.  

Marte aksepterte forslaget. Småbruket ble formelt overført til henne, og hun betalte umiddelbart 100.000 

kroner kontant. Ellers fortsatte alt som før. De løpende utgiftene var det bare Peder som tok seg av, siden 

Marte ikke hadde midler. Derfor var hun heller ikke i stand til å betale noe ned på gjelden til Peder, som sto 

ubetjent til han døde i en traktorulykke, tre år senere.  

Ett år før han døde hadde Peder opprettet et gyldig testament som sa at Marte skulle arve «alt han kunne 

rå over i testament». Det oppstod tvist om gården inngikk i dødsboet. Den var fortsatt verdt 3 millioner 

kroner. Ellers besto boet av kroner 500.000 i kontanter og bankinnskudd samt maskiner og løsøre verdt 

ytterligere kroner 500.000.  

Sønnen Lars hevdet prinsipalt at overføringen av småbruket var en dødsdisposisjon. 

 

1 a) Var overføringen av småbruket en livsdisposisjon eller en dødsdisposisjon? 

1 b) Hvis overføringen var en dødsdisposisjon, hvor mye vil sønnen Lars arve etter Peder og Caroline, i 

betraktning av testamentet Peder opprettet senere? 

 

Videre hevdet Lars at dersom overføringen av småbruket var en livsdisposisjon, hadde Peder gått ut over 

sin rett til å rå over uskiftet.  

 

2 a) Legg til grunn at overføringen av småbruket var en livsdisposisjon. Kan overføringen i så fall 

omstøtes i medhold av arveloven § 19? 

2 b) Hvis overføringen av småbruket var en gyldig livsdisposisjon, som ikke kan kreves omstøtt, hvor mye 

vil sønnen Lars arve etter Peder og Caroline, i betraktning av testamentet Peder opprettet senere. 
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Del II (antatt tidsforbruk 2-3 timer): 

I henhold til lov om motorferdsel i utmark var det for vinteren, som en forsøksordning, gitt adgang for 

turister til snøscooterkjøring i faste løyper i Nordreisa kommune. Kommunen stakk ut løypene der det 

skulle være tillatt å kjøre snøscooter. Deler av løypa gikk over et utmarksområde, kalt Haugensameiet, som 

var eid i sameie mellom 10 gårdsbruk. Eierne i Haugensameiet var ikke glade for scooterløypa. De forlangte 

leie av kommunen for bruk av deres utmarksområde til snøscooterkjøring. Kommunen motsatte seg 

betaling av leie.  

Spørsmål 1: Kan Haugensameiet kreve betaling av kommunen for anlegg av snøscooterløype? 

Etter en del forhandlinger ønsket ikke kommunen å sette spørsmålet på spissen; det var kommunevalg 

høsten 2015.  Kommunen gikk med på å betale en kompensasjon. Flertallet i sameiet så nå en mulighet til å 

gjøre mer penger på snøscooterløypa, og ville sette opp en brakke for servering av kaffe, mineralvann og 

vafler til snøscooterturistene. En av eierne i sameiet, Peder Ås, som hadde sin jakthytte like ved der 

brakken var planlagt satt opp, motsatte seg dette. Peder Ås og hans familie brukte jakthytta mye til jakt, 

fiske og skiturer, og fryktet at et slikt serveringstilbud ville trekke til seg enda flere scooterturister og det 

ville forstyrre både hans skiturer og jaktopplevelser. 

Spørsmål 2: Kan Peder Ås motsette seg at flertallet i Haugensameiet setter opp en serveringsbrakke i 

nærheten av hans jakthytte? 

 

Samtlige spørsmål skal besvares. 
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Faglig eksamensleder 

 


