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Forskellige former for særejer mellem ægtefæller© 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

  
Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er 
etableret særeje mellem ægtefællerne. Dette gælder ikke alene forholdet 
mellem ægtefællerne indbyrdes. Også børnenes arv vil kunne blive påvirket 
af, hvilken formueordning forældrene har etableret. 
 
I denne artikel omtales forskellige former for særeje samt betydningen heraf 
for ægtefællerne ved ægteskabets opløsning. Næste lørdag d. 13. oktober 
2012, omtales konsekvenserne for arvedelingen, herunder betydningen for 
børnenes arv. 
 
Lovens udgangspunkt om formueordningen for gifte personer er, at der er formuefælle-

skab (fælleseje) i ægteskabet.  

 

Etablering af helt eller delvist særeje for den ene eller begge ægtefæller kræver således 

en aktiv handling.  

 

Særeje kan etableres på 2 forskellige måder:  

 

 

Særeje ved ægtepagt  

http://www.v.dk/
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For det første kan ægtefællerne oprette en ægtepagt om særeje. En ægtepagt er en aftale 

mellem ægtefællerne om formueordningen i ægteskabet. Ved en ægtepagt kan ægtefæl-

lerne således aftale, at der skal være helt eller delvist særeje i ægteskabet.  

En ægtepagt skal tinglyses for at være gyldig. Dette gælder såvel i forholdet mellem 

ægtefællerne indbyrdes som i forhold til ægtefællernes kreditorer. Det er altså ikke til-

strækkeligt, at ægtefællerne aftaler hjemme i stuen, at der skal være særeje.  

 

 

Særeje vedrørende gave eller arv 
Særeje kan endvidere etableres derved, at en gavegiver eller arvelader, almindeligvis 

barnets forældre, træffer bestemmelse om, at en gave eller arv fra vedkommende skal 

være modtagerens særeje.  

 

Bestemmelser om særeje for en gave bør fastsættes i et gavebrev, og gavemodtageren 

skal underrettes om særejebestemmelsen senest samtidig med, at gaven gives. Det er 

således ikke tilstrækkeligt, at giveren senere beslutter, at gaven skal være barnets særeje.  

 

Bestemmelser om særeje vedrørende arv skal være fastsat i et testamente. I nogle tilfæl-

de ses, at et testamente oprettes med det ene formål at fastsætte bestemmelser om sær-

eje.  

 

 

Særejeformer 

Frem til 1990 var reglerne om særeje i princippet ganske enkle. Enten var der fælleseje 

eller særeje. Særejet kunne omfatte bestemte aktiver, f.eks. en bolig, virksomhed eller 

aktiepost, eller særejet kunne omfatte hele ejerens, f.eks. mandens, formue. Dette særeje 

var gældende, hvad enten ægteskabet ophørte ved skilsmisse eller den ene eller begge 

ægtefællers død. 

 

Ved en reform af særejereglerne i 1990 blev reglerne så at sige udvidet meget betyde-

ligt.  
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Dels blev det muligt at etablere forskellige former for særeje, nemlig skilsmissesæreje, 

fuldstændigt særeje og mellemformen kombinationssæreje. Disse særejeformer omtales 

nedenfor.  

 

Og dels blev det muligt at afgrænse en ægtefælles særeje på flere forskellige måder end 

hidtil. Blandt andet kan nævnes det såkaldte ”brøkdelssæreje”, hvor et særeje omfatter 

en brøkdel af ejerægtefællens formue, f.eks. 10 pct. af mandens formue. Endvidere kan 

et særeje tidsbegrænses.  

 

Lovreformen åbnede altså nye og bedre muligheder for at skræddersy en ordning om 

særeje til det enkelte ægtepar.  

 

 

Særeje ved skilsmisse og ved dødsfald 
Fælles for alle særejeformer er, at særejet har virkning ved separation og skilsmisse. Det 

betyder, at ejeren af særejeaktivet, f.eks. en erhvervsvirksomhed, kan udtage virksom-

heden forlods ved separation og skilsmisse, uden at skulle dele virksomhedens værdi 

med den anden ægtefælle.  

 

Valget mellem de forskellige særejeformer drejer sig derfor i første række om, hvordan 

formueordningen skal være ved den ene ægtefælles dødsfald med de heraf afledte kon-

sekvenser for formuedelingen ved dødsfald. 

 

De relevante hensyn ved beslutning om, hvorvidt der skal være særeje i ægteskabet – og 

i givet fald hvilken form for særeje - ændrer sig ofte over tid. Det må derfor anbefales, at 

ægtefællerne en gang imellem gennemgår og overvejer ægtefællernes formueforhold. I 

praksis ses det ofte, at har én af ægtefællerne modtaget en arv eller gave som særeje, er 

der i gavebrevet eller testamentet samtidig åbnet mulighed for at ophæve dette særeje, 

og overføre beløbet til almindelig formuefællesskab, når visse betingelser er opfyldt, 

eksempelvis at modtageren gaven eller arven er fyldt 50 år, og ægteskabet har varet i 

mindst 10 år.  
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Forskelle på særeje 
Den afgørende forskel på særejeformerne er, om særejet kun har virkning ved skilsmisse 

eller om særejet også har virkning ved dødsfald.  

 

 

Skilsmissesæreje 
Skilsmissesærejet har - som navnet antyder - kun virkning ved separation og skilsmisse.  

 

Ophører ægteskabet i ægtefællernes levende live, skal den ægtefælle, der har skilsmisse-

særeje, eventuelt begge ægtefæller, altså ikke aflevere noget til den anden ægtefælle af 

denne formue. 

 

Ophører ægteskabet ved den ene ægtefælles dødsfald, er der intet særeje. Begge ægte-

fællers formue er således som udgangspunkt fælleseje.  

 

Det betyder for det første, at den længstlevende ægtefælle kan overtage boet efter den 

førstafdøde ægtefælle til uskiftet bo. Ved uskiftet bo har den længstlevende indenfor 

visse rammer adgang til at disponere over hele førstafdødes formue. Denne fremgangs-

måde giver således de videste muligheder for at fastholde status quo før ægteskabet.  

 

Havde førstafdøde særlivsarvinger, dvs. børn fra et tidligere ægteskab eller samlivsfor-

hold, kræves samtykke fra disse særlivsarvinger til, at længstlevende overtager boet til 

uskiftet bo. Er der særlivsarvinger, kan den længstlevende ægtefælle derfor ikke uden 

videre påregne at overtage boet til uskiftet bo.  

 

Er det ikke muligt at overtage boet efter førstafdøde til uskiftet bo, eller vælger den 

længstlevende ægtefælle selv at skifte boet, vil længstlevende for det første modtage en 

andel af fællesboet (benævnt ”boslod”). Under skiftet foretages således for det første en 

deling af den formue, der er omfattet af fællesejet, mellem på den ene side dødsboet og 

på den anden side den længstlevende ægtefælle. Denne deling foretages efter samme 

regler som ved deling af ægtefællernes formue i forbindelse med en separation eller 

skilsmisse.  
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Et meget forenklet eksempel kan illustrere delingen. Havde manden en nettoformue på 2 

mio. kr., og hustruen en nettoformue på 1 mio. kr., skal der på skiftet foretages en deling 

af hver ægtefælles nettoformue. Mandens dødsbo skal følgelig netto aflevere 0,5 mio. 

kr. til hustruen, således at mandens dødsbo og hustruen hver især har 1,5 mio. kr.  

Den længstlevende ægtefælle vil endvidere modtage arv efter den førstafdøde ægtefælle 

efter loven samt eventuelt særlige bestemmelser truffet i et testamente oprettet af man-

den. Arven til hustruen skal udredes af dødsboets formue, der som netop nævnt var på 

1,5 mio. kr. efter deling af værdierne i fællesejet.  

 

 

Fuldstændigt særeje 
Det såkaldte fuldstændige særeje svarer til, hvad man i gamle dage kaldte blot og bart 

særeje. 

 

Et fuldstændigt særeje har virkning både ved skilsmisse og ved dødsfald.  

 

Det indebærer for det første, at formue, der er omfattet af den førstafdøde ægtefælles 

fuldstændige særeje, eventuelt hele afdødes formue, ikke kan overtages til uskiftet bo af 

den længstlevende ægtefælle. Afdødes formue skal således skiftes straks ved dødsfaldet.  

 

Ved skiftet udtager dødsboet og den længstlevende ægtefælle hver især forlods den for-

mue, som tilhører boet henholdsvis den længstlevende ægtefælle som fuldstændigt sær-

eje.  

 

Den del af dødsboets formue, der tilhørte den afdøde ægtefælle som fuldstændigt særeje, 

indgår fuldt ud i arven efter førstafdøde.  

 

Formue, der tilhører den længstlevende ægtefælle som fuldstændigt særeje, kan den 

længstlevende ægtefælle udtage forlods.  

 

Set fra den længstlevende ægtefælles synspunkt sikrer det fuldstændige særeje altså, at 

den længstlevende ægtefælle kan beholde og råde fuldt ud over sin egen særejeformue 

uanset ægtefællens dødsfald.  
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Kombinationssæreje 
Et kombinationssæreje kan, lidt forenklet beskrives, som en mellemting mellem skils-

missesæreje og fuldstændigt særeje. Nogle har den opfattelse, at kombinationssærejet så 

at sige forener ”det bedste fra to verdener”. 

 

Ved et kombinationssæreje har ægtefællerne skilsmissesæreje. Samtidig føjes den over-

bygning på, at særejet i dødsfaldssituationen skal bestå for den længstlevende ægtefælle, 

men bortfalde for den afdøde ægtefælle. Den afdøde ægtefælles formue bliver således i 

dødsfaldssituationen til fælleseje.  

 

Ægtefællerne kan således bestemme, at hvis manden afgår ved døden først, skal hans 

formue overgå fra at være særeje til fælleseje som følge af, at ægteskabet er ophørt som 

følge af hans dødsfald, medens hustruens formue fortsat skal være særeje. Var det om-

vendt hustruen, der var død først, ville hendes formue overgå fra at være hende særeje 

til formuefællesskab. 

 

En sådan bestemmelse medfører, at mandens formue skal deles mellem dødsboet og 

hustruen på samme måde som hvis der havde været fælleseje i ægteskabet. Hustruen kan 

derimod forlods udtage sin egen formue, der fortsat er særeje. Hustruens egen formue 

berøres således ikke af mandens dødsfald, og den arvedeling, der skal foretages i denne 

forbindelse.  

 

I praksis anvendes et kombinationssæreje ofte med det formål at begunstige den længst-

levende ægtefælle i videst muligt omfang.  

 

Som nævnt indledningsvis, kan selve eksistensen af et særeje medføre en forskydning i 

arvedeling. Dette emne vil blive behandlet d. 13. oktober 2012.. 

 

 
—— o —— 

 
 


