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Etter arveloven 1972 § 32 fjerde ledd første punktum har Stiftelsestilsynet myndighet til å 
endre eller oppheve et påbud fra arvelater om båndlegging av pliktdelsarv. Bestemmelsen 
lyder: 

«Påbod frå arvelataren kan brigdast eller opphevast etter reglane i lov om stiftelser.» 

I Stiftelsesklagenemndas avgjørelse 2020/0914 heter det om betydningen av henvisningen til 
stiftelsesloven:

«Når det i lovbestemmelsen er vist til «reglane i lov om stiftelser», må dette forstås slik at 
spørsmålet om å endre eller oppheve en båndlegging skal vurderes med utgangspunkt i de 
materielle vilkårene for omdanning i stiftelsesloven § 46 første ledd. Slik bestemmelsen i 
arveloven § 32 fjerde ledd første punktum er formulert – bestemmelsen gjelder endring eller 
opphevelse av en båndlegging - må bestemmelsen forstås slik Stiftelsestilsynets myndighet 
forutsetter en i utgangspunktet gyldig fastsatt båndlegging. Bestemmelsen gir ikke 
Stiftelsestilsynet en alminnelig myndighet til å prøve om de skjønnsmessige vilkårene for 
båndlegging etter arveloven § 32 første ledd er oppfylt. Stiftelsestilsynets oppgave etter arveloven 
32 fjerde ledd første punktum er begrenset til å vurdere om omdanningsvilkårene i stiftelsesloven 
§ 46 første ledd gir grunnlag for å endre eller oppheve et påbud om båndlegging av 
pliktdelsarven. Slik forstås også LB-2016-156932 der det som grunnlag for Stiftelsestilsynets 
myndighet til å oppheve en båndlegging av pliktdelsarv vises til stiftelsesloven § 55 som blant 
annet gir omdanningsvilkårene i stiftelsesloven § 46 tilsvarende anvendelse på en del andre 
rettsdannelser enn stiftelser.» 

Det gjengitte er fulgt opp i nemndas senere praksis, se sakene 2020/0915 og 2020/0916.

Etter arveloven 1972 § 32 fjerde ledd første punktum kan en båndlegging av pliktdelsarv etter 
arveloven 1972 § 32 første ledd som nevnt «bridgast eller opphevast etter reglane i lov om 
stiftelser». Bestemmelsen er videreført i gjeldende arvelov § 53 fjerde ledd første punktum 
som fastsetter at en bestemmelse «[…] i testament om begrenset råderett kan oppheves eller 
omdannes etter reglene i stiftelsesloven». Lovbestemmelsene underbygger det som over er 
gjengitt fra nemndas avgjørelse 2020/0914 om at stiftelsesmyndighetenes oppgave er å 
vurdere om en i utgangspunktet gyldig båndlegging senere kan oppheves eller endres fordi 
forholdene har endret seg på en måte som er relevant etter stiftelsesloven § 46. Dette betyr at 
nemnda har vanskelig for å se at stiftelsesmyndighetenes oppgave er å vurdere om de 
lovbestemte vilkårene for båndlegging var oppfylt da testamentet ble opprettet, eventuelt da 
testator døde. Spørsmålet for Stiftelsestilsynet og for Stiftelsesklagenemnda er i første rekke 
om forholdene senere har endret seg på en måte som er relevant etter stiftelsesloven § 46, se 
nedenfor. En annen sak er at i denne vurderingen kan nok vilkårene for båndlegging i 
arveloven § 32 første ledd ha betydning. Dette gjelder kanskje særlig i forhold til vilkåret i 
loven § 46 første ledd (c) der testators forutsetninger for båndleggingen er av betydning.   

Stiftelsesklagenemnda legger til grunn at i saken her er båndleggingen av arven en 
bestemmelse som testator har lagt vesentlig vekt på ved opprettelsen av testamentet. 
Spørsmålet blir så om forholdene har endret seg slik at en av omdanningsgrunnene i 
stiftelsesloven § 46 første ledd er oppfylt. Om så er tilfelle kan båndleggingen av klagerens 
pliktdelsarv oppheves eller endres i samsvar med arveloven § 32 fjerde ledd første punktum. 

Stiftelsesloven § 46 første ledd lyder: 

«Omdanning kan foretas når en bestemmelse i vedtektene eller den rettslige disposisjonen som 
danner grunnlaget for stiftelsen 
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Stiftelsesklagenemnda er etter dette kommet til at vilkårene for omdanning i § 46 første ledd 
ikke er oppfylt. Stiftelsesklagenemnda er enig med Stiftelsestilsynet når det i vedtaket åpner 
for at vilkårene for oppheving kan tenkes oppfylt en gang i framtida, men at dette må vurderes 
ut fra søkerens situasjon på det aktuelle søknadstidspunktet. 

6 Vedtak
Stiftelsesklagenemnda fatter etter dette følgende vedtak:

Stiftelsesklagenemnda opprettholder Stiftelsestilsynets vedtak av 11. mai 2022.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vedtaket er enstemmig. 

Oslo, 21. september 2022

Gudmund Knudsen  
Leder


