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Fråga advokaten
Agneta Gustafsson och Josef Angerbjörn är advokater vid Advokatbyrån Nywa. I Bil & Bostad förklarar de varannan vecka juridiska ord
och begrepp samt svarar på läsarnas frågor om juridik, främst om
avtalsrätt och bostadsköp.

Om arvlösa barn
Hej Josef,
Jag undrar om det är möjligt att göra sina
barn arvlösa? Kan jag testamentera bort all
min egendom till välgörande ändamål eller
kan jag när jag fortfarande är vid liv ge
bort min egendom?

Vänligen
Margit

I många elbilar laddas batteriet vid motorbromsning. Det är också vanligt att elbilar
har ”ecolägen” som bland annat minskar effekten och därmed energiåtgången.

körteknik
mycket tyder på att de gynnsamma effekterna är långvariga,
menar Pia.
– Tidigare registrerades alla genomförda EcoDriving-utbildningar för att kunna läsa av statistik
vilket även dåvarande Vägverket
var intresserade av att följa upp.
Den genomsnittliga besparingen
för personbil låg på cirka tretton
procent vid genomförd utbildning
men avtog något efter ett tag. Det
finns inga siffror på effekten efter
att man har tagit körkort, men jag
tror att effekten är bestående idag
eftersom man lär sig ”rätt” från
början, det vill säga man tillämpar
ett miljöanpassat körsätt redan i
körkortsutbildningen och testas på

Pia Söderlund,
verksamhetsansvarig bil hos
STR, Sveriges
Trafikutbildares
Riksförbund.

det både teoretiskt och praktiskt
på provet, säger Pia.
Några av de viktigaste punkterna att tänka på för att minska
bränsleförbrukningen, berättar Pia,
är att planera sin körning, vara lätt
på gasen, ha så hög växel som möjligt och att använda motorbroms
när det är möjligt. Även om man
kör elbil kan ecodriving tillämpas,
även om teknik och förutsättningar
till viss del är annorlunda.
– Det är skillnad på hur man
tillämpar EcoDriving på en förbränningsmotor gentemot elbilar
och hybrider. Det kan också skilja
mellan olika elbilar och olika
hybrider beroende på teknik.
Peter Öberg

TIPS
Allmänna tips för att minska förbrukningen
• Var noga med skötsel och underhåll. Följ serviceintervallen. Byt olja, filter
och tändstift enligt din biltillverkares rekommendationer.
• Kontrollera att du har rekommenderat lufttryck i däcken. Med lite högre
tryck än normalt rullar bilen ännu lättare.

Hej Margit,
Först önskar jag hänvisa till min kollega
Hampus Berghs artikel i Bil & Bostad den
17 november, 2021, där han förtjänstfullt
redogjort för hur arvsordningen i Sverige
ser ut.
När det gäller din specifika fråga förhåller det sig så att en arvlåtare aldrig med
giltig verkan kan skriva ett testamente
som lämnar dennes bröstarvingar arvlösa.
Bröstarvingar är arvlåtarens barn eller om
barnet har avlidit före arvlåtaren, barnets
avkomlingar. Bröstarvingar har alltid rätt
till sin laglott. Laglotten utgör bröstarvingens halva arvslott. Detta innebär att en
arvlåtare genom ett testamente endast kan
fördela hälften av arvet på det sätt arvlåtaren själv önskar. Skulle en arvlåtare ändå
i sitt testamente ha lämnat barnen arvlösa
måste barnen aktivt påkalla jämkning av
testamentet för att de inte ska lämnas helt
utan arv. För att få ut sin laglott måste
bröstarvinge påkalla jämkning av testamentet genom att ge testamentstagaren sitt
anspråk tillkänna eller genom att väcka
talan mot denne. Jämkning av testamente
måste ske senast sex månader från att bröstarvingen delgavs testamentet.
Det är således möjligt att i ditt testamente göra dina barn arvlösa men för det
fall barnen efter din död påkallar jämkning av testamentet har de ändå rätt till
sin laglott.
Vad gäller din andra fråga om det är
möjligt för dig att istället ge bort din egen-

Skulle en arvlåtare
ändå i sitt testamente ha lämnat barnen
arvlösa måste barnen
aktivt påkalla jämkning
av testamentet för att de
inte ska lämnas helt utan
arv.
dom när du ännu är vid liv finns det även
i denna situation vissa begränsningar i hur
du får disponera din egendom.
Av ärvdabalkens regler följer att om arvlåtaren i livstiden gett bort egendom under
sådana omständigheter eller på sådana
villkor att gåvan till syftet är att likställa
med testamente är huvudregeln att en
bröstarvinge har rätt att begära att den del
av den bortgivna egendomen som inneburit
en inskränkning i bröstarvingens rätt till
laglott ska återbäras till dödsboet.
Syftet med reglerna är att förhindra att
en arvlåtare kringgår laglottsreglerna genom att i stället för att upprätta testamente
skänker bort sina tillgångar. Reglerna ger
således ett laglottsskydd även mot gåvor

som till syftet är att likställa med testamente.
Vad är det för gåvor som här åsyftas?
Det finns två typfall av gåvor som avses,
dels gåvor då arvlåtaren givit bort egendom
jämförelsevis kort tid före dödsfallet, dels
gåvor då givaren fram till sin död har kvar
nyttan av den bortgivna egendomen.
Vad gäller det första typfallet avses
främst gåvor som ges på själva dödsbädden eller när gåvogivaren varit medveten
om sin nära förestående död. Om syftet
med gåvan kan antas ha varit att fördela
arvet efter givarens död, kan dock regeln
bli tillämplig även på gåva som getts
tidigare. Arvlåtarens ålder vid tidpunkten
för gåvans överlämnande är då alltid en
relevant omständighet. På samma sätt är
det av stor vikt hur lång tid som gått mellan gåvans givande och dödsfallet. Högsta
domstolen har bedömt dessa frågor i en rad
rättsfall och några säkra slutsatser gällande
hur många år som kan gå mellan gåvans
givande och dödsfallet för att regeln ändå
ska vara tillämplig låter sig inte göras.
Det andra typfallet avser fall där givaren
har givit bort en gåva med sådana villkor
att givaren ändå kan behålla nyttan av
egendomen. Det rör sig framför allt om gåvor där givaren, fram till sin död, förbehållit sig nyttjanderätten till egendomen eller
avkastningen från denna. Ett exempel på
detta är då givaren givit bort en fastighet
med förbehåll att få bo kvar på fastigheten
till sin död. Även om villkoret inte uttryckligen framgår av gåvohandlingen kan
regeln aktualiseras, exempelvis då givaren
i praktiken räknat med att kunna bo kvar i
den bortgivna bostaden.
En bröstarvinge som mot gåvotagare vill
göra gällande att del av gåvan ska återbäras måste väcka talan i domstol inom ett år
från det att bouppteckning efter arvlåtaren
avslutades för att inte förlora sin rätt till
detta.
För att svara på din fråga så beror det
således på omständigheterna i det enskilda
fallet om du har möjlighet att ge bort
egendom utan risk att dina bröstarvingar
har rätt att begära att del av gåvan ska
återbäras. Relevanta omständigheter är
bland annat din ålder och hälsa samt om
du kan komma att ha nytta av den bortgivna egendomen även efter att egendomen
givits bort.
Den som har funderingar kring hur man
kan fördela sin egendom i livstiden eller genom testamente gör dock klokt i att vända
sig till en advokat för att få anpassade råd.
Jag avslutar med ett citat från filmen Forrest Gump. ”Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna
get.”

JOSEF
ANGERBJÖRN
Advokat,
Advokatbyrån Nywa

• Ta bort takboxen när den inte ska användas.
• Töm last- och bagageutrymmet på alla onödiga och tunga prylar.

Har du en fråga? Skriv till Agneta och Josef!

• Använd motorvärmare en och en halv timme före körning vid en temperatur under -15 grader, en timme upp till 0 grader och 20 minuter upp till +10
grader.

Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal, e-posta
din fråga till advokaten@nywa.nu.
Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.

