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HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BIL & BOSTAD

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
avtalsrä och bostadsköp.

GODASTE RÄTTERNA MED POTATIS
Karin Ahlgren Fransson & Lena Klang Ahlgren
Bokförlaget Semic
Jag brukar lite sympatisera med barnbokskaraktären
Håkan i böckerna om Sune som inte kan motstå potatisen. Det är så gott med ungsbakad, dillstuvad, klyftad,
färsk, gratinerad, bakad, friterad och så vidare potatis.
I denna kokbok är potatisen i centrum både i recept
och kåserier. Trots detta är det lite svårt att fylla en
kokbok med potatis om man inte har en ny vinkling på
råvaran. De flesta av oss kan många standardvarianter
på potatisen så om dessa vanliga recept förtjänar en
egen kokbok är lite oklart, dessutom är det bara cirka
30 recept med redan välkända varianter. Men känner
man en person som älskar potatis så kan boken fungera
som en kul present.

Om eerarvingar
Hej Josef,
Då min make har gått bort har jag några
funderingar kring efterarvingar. Varken jag
eller han har några barn, däremot har vi
båda syskonbarn vilka är de arvingar som
finns kvar. I bouppteckningen efter min
man hade vi ungefär lika mycket tillgångar
vardera. Hur kommer dessa tillgångar
fördelas mellan våra syskonbarn? Får alla
lika mycket eller kommer hans syskonbarn
bara få dela på hans del av pengarna? Och
vem är det som kommer ärva det lösöre
som finns kvar i huset?
Med vänlig hälsning
Lena

ANNA ÖBERG
Bokläsare

Trädgårdshacks
Filip Johansson är expert på finurliga lösningar till trädgården.
Under sommaren bjuder han Bil & Bostads läsare på smarta tips
och tricks ur sin nya bok Trädgårdshacks.

Munskyddshammock
Ge dina oanvända munskydd ny liv i
växthuset.
Överblivna munskydd som ligger kvar från
coronapandemin eller andningsmasker för
att undvika damm i lungorna kan få en
helt ny funktion. Använd dem som stöd för
större hängande frukter som meloner eller
kalebasser!
Filip Johansson

Steg för steg
FOTO: PETER CARLSSON

Du behöver
• munskydd/andningsmask
• ett tunt snöre

FLER SMARTA TRÄDGÅRDSTIPS
... finns i boken Trädgårdshacks
av Filip Johansson (Polaris Fakta)
Över 70 enkla hacks som förenklar din odling året om. Fixa
smarta sådder, bygga egna verktyg, fixa klätterstöd och
mycket mer. Allt med tydliga steg för steg-instruktioner.
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Böcker

1. Dra snören från fasta punkter
som kan bära frukten, exempelvis stag i växthustaket.
2. Knyt fast snörena i munskyddet/masken.
3. Placera skyddet/masken så att
det hamnar under frukten och
ger stöd.
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Hej Lena och tack för din fråga!
Inledningsvis får jag hänvisa till det vi
tidigare skrivit om arvsordningen i Bil &
Bostad den 17 november 2021. Den här
veckan har jag bett min kollega Hampus
Bergh att besvara frågan.
Det är många juridiska frågor som behöver hanteras när någon i ens närhet gått
bort. Detta kan såklart kännas påfrestande
när man sörjer den som avlidit. Det är dock
viktigt att de juridiska frågorna hanteras på
rätt sätt för att man ska slippa eventuella
framtida tvister som annars kan uppstå
och som mest troligt gör situationen ännu
svårare. Nedan följer ett generellt svar på
din fråga utifrån de förutsättningar som
du beskriver. Om du önskar mer specifik
juridisk rådgivning kring just din situation
är du välkommen att höra av dig till oss på
Advokatbyrån Nywa.
Först och främst är det den efterlevande
maken eller makan som ärver de tillgångar
som finns kvar efter någon som har avlidit.
Förekomsten av ett testamente kan ändra
på detta men jag kommer i mitt svar utgå
från att ni inte har upprättat ett sådant.
Eventuella arvingar som den först avlidne
maken har kallas i detta skede för efterarvingar och får sitt arv när den efterlevande
har avlidit. Efterarvingarna får alltså vänta
på sitt arv. När den efterlevande avlider
ska efterarvingarna efter den först avlidne
ärva, enligt huvudregel, hälften av kvarlåtenskapen i boet. Det kan hända att det
blir aktuellt med en annan andelsfördelning om makarna i sitt äktenskap hade så
kallad enskild egendom. Enskild egendom
kan finnas, bland annat, om makarna har
upprättat ett äktenskapsförord eller mottagit arv eller gåva med sådant villkor. Då
det inte framgår av uppgifterna i din fråga
utgår jag från att du och din make inte
hade någon enskild egendom. Den andra
halvan av kvarlåtenskapen som inte går till
den först avlidnes arvingar tillfaller den sist
avlidnes arvingar. Viktigt att notera är att
under förutsättning att den först avlidne
maken har efterarvingar, ska det arv som
den efterlevande erhåller från sin avlidne
make, mottas med det som brukar kallas
för fri förfoganderätt. Detta innebär att
den efterlevande inte får testamentera bort
denna egendom i ett eget testamente i ett
försök att kringgå reglerna om att den först
avlidnes arvingar ska få sitt arv när väl
båda makarna har avlidit. Den efterlevande
maken får dock bruka det arv som denne
har erhållit även om det föreligger efterarvingar. Det kan även nämnas att om den
efterlevande ger bort egendom, utan tillbör-

lig hänsyn till den först avlidnes arvingar,
och på så sätt orsakar väsentlig minskning
av kvarlåtenskapen, kan det leda till att
efterarvingarna kompenseras genom att de
i stället får en större andel när båda makarna har avlidit. Om sådan justering inte
är tillräcklig, på grund av att medel saknas,
kan gåvan eller dess värde tvingas gå åter
om gåvomottagaren insåg eller borde
insett att gåvan påverkade efterarvingarna
negativt.
I ditt fall, Lena, innebär allt detta att det
inte spelar någon roll hur mycket av tillgångarna som tillhörde din make vid hans
bortgång när det gäller hur mycket hans
syskonbarn kommer att få ärva, så länge
någon av er inte hade tillgångar som var
enskild egendom. Den dag du avlider ärver
sammanfattningsvis din makes syskonbarn
hälften av det du äger och dina syskonbarn
den andra halvan.
Vad gäller din fundering angående hur
fördelningen av kvarlåtenskapen går till
kan följande noteras. Av de tillgångar som
finns kvar den dag du avlider är huvudregeln att den som ägde en viss tillgång ska
få behålla den på sin lott. Detta innebär
att lösöre som tillhörde din make därför ska tillfalla hans syskonbarn och att
egendom som tillhörde dig ska tillfalla
dina syskonbarn. Det kan dock noteras att
era syskonbarn kan överenskomma om
annan fördelning om de så önskar. Om
era syskonbarn däremot inte kan komma
överens om fördelningen av kvarlåtenskapen går det att ansöka om en skiftesman
eller boutredningsman hos tingsrätten vars
uppgift är att ta ett beslut i tvistiga frågor.
Om möjligt kan du även komma överens
med din makes efterarvingar innan du avlider så att de får sitt arv i förtid. Om detta
är möjligt för dig rent ekonomiskt så är det
något att överväga då det då blir lättare för
dina syskonbarn den dag du avlider.
Som ovan nämnts kan det kännas
besvärligt att ta tag i juridiska frågor när
man sörjer någon som nyligen avlidit men
det är något som tyvärr många gånger är
oundvikligt.
Om du önskar vidare rådgivning bör du
ta kontakt med en advokat eller jurist som
är specialiserad inom arvsrätt. Mig och mina
övriga kollegor finner du på www.nywa.nu,
där du även finner våra tidigare krönikor i
vitt skilda ämnen. Alla Sveriges advokater
finner du på www.advokatsamfundet.se.
Jag avslutar krönikan med ett citat från
den norske författaren Aasmund Olavsson
Vinje. ”Det är ett stort arv för människan
att vara född av gott folk.”

JOSEF
ANGERBJÖRN
Advokat,
Advokatbyrån Nywa

Har du en fråga? Skriv till Agneta och Josef!
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.

