
- 1 – 
Offentliggjort d. 28. januar 2017 
 
 

 
  

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

 
Om fælles testamenter © 

 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
  
Både ægtefæller og papirløst samlevende kan have behov for at oprette te-
stamente med en anden arvedeling end foreskrevet i arveloven. Sådanne 
testamenter oprettes ofte som fælles testamenter.  
 
Testamenterne regulerer arvedelingen ved dødsfald. Men fælles testamen-
ter kan også have konsekvenser for længstlevendes dispositioner i levende 
live og ved død.  
 

Arveloven indeholder en række grundbestemmelser om fordeling af arven efter en afdød 

person. Disse delingsregler anvendes i alle tilfælde, hvor afdøde ikke har truffet be-

stemmelse om en ændret fordeling i et testamente.  

 

Med arvelovens delingsregler sikres, at der i alle tilfælde kan udpeges en arving efter 

afdøde - om ikke andet så i sidste ende staten.  

 

Delingsreglerne er udformet med udgangspunkt i lovgivers antagelse eller formodning 

om, hvad de fleste danskere vil foretrække som fordelingsnøgle. På denne måde opnås, 

at færrest mulige personer ser sig nødsaget til at skulle oprette testamente.  

 

Men spørgsmålet om, hvad de fleste danskere vil foretrække, er gennem de seneste 

mange år blevet stedse mere kompliceret i takt med udviklingen af flere ”familietyper”.  

 

Danmarks Statistik opererer med 37 forskellige børnefamilie-former i Danmark. Den 

største gruppe er fortsat den klassiske ”far, mor og børn-familie”, men der er kommet 

flere konstellationer, især efter flere par bliver skilt.  

http://www.v.dk/
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Denne udvikling udfordrer i sagens natur arvelovens delingsregler, der nok fungerer 

bedst for den klassiske familietype, og i nogle tilfælde mindre hensigtsmæssigt for andre 

familietyper. Eksempelvis kan peges på den ofte forekommende situation, der nævnes i 

lovforslaget til den gældende arvelov, nemlig at ”fleregangsgifte” med hvert sit hold 

børn og eventuelt fællesbørn typisk har et ønske om, at der ved førstafdødes dødsfald 

skal sørges bedst muligt for den længstlevende, og, videre, som det anføres i lovforsla-

get, at der ved længstlevendes dødsfald skal ske en ligestilling mellem parternes børn.   

 

Som redegjort for i de to artikler offentliggjort i disse spalter den 18. januar 2014, ”Bli-

ver arven på familiens hænder”, samt den 5. april 2014, ”Arvedeling med særbørn”, 

begge skrevet i anledning af nogle TV-udsendelser, hvor alt gik skævt, vil ægtefællers 

formueforhold ligeledes kunne få væsentlig betydning for arvedelingen mellem ægtefæl-

ler og mellem sammenbragte børn. Det kan følgelig også af denne grund være nødven-

digt at oprette testamente for at sikre den ønskede arvedeling.  

 

Andre hensyn kan ligeledes begrunde oprettelse af testamente, f.eks. et ønske om at 

båndlægge eller etablere særeje vedrørende arven.  

 

 

Fælles testamenter  
Oprettelse af testamente for bl.a. ægtefæller og ugifte samlevende sker ofte ved oprettel-

se af et fælles testamente, der indeholde de arvedelingsbestemmelser, som parterne hver 

især ønsker skal være gældende ved deres dødsfald. Testamentet indeholder således be-

stemmelser om fordelingen såvel ved førstafdødes dødsfald som ved længstlevendes 

dødsfald. 

 

Bestemmelserne for hver af parterne i et fælles testamente er ofte parallelle. Men der er 

ikke noget til hinder for, at parterne i det fælles testamente træffer vidt forskellige be-

slutninger om, hvordan der skal forholdes med arven efter hver part.  

Gensidigheden i et fælles testamente, der er baseret på parterne indbyrdes drøftelser og 

aftaler om arvedelingen, har affødt flere særregler.  
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Det er væsentligt at være opmærksom på konsekvenserne af disse særregler ved opret-

telsen af et fælles testamente, som kan få væsentlig betydning for vigtige dispositioner 

senere i livet for længstlevende. 

 

 

Ændring og tilbagekaldelse af fælles testamenter 
Som udgangspunkt er det til enhver tid muligt for en person at ændre eller helt tilbage-

kalde et testamente. En sådan ændring m.v. skal foretages ved at oprette et nyt testamen-

te om denne ændring m.v., dvs. som udgangspunkt ved et notartestamente eller et vidne-

testamente.  

 

Medens parterne i et fælles testamente begge er i live, er det også muligt for den ene part 

at ændre m.v. det fælles testamente efter disse regler. En part kan i sagens natur kun æn-

dre bestemmelser, der drejer sig om fordelingen af arven efter denne part.   

 

Men for fælles testamenter gælder den yderligere regel, at en ændring m.v. kun er gyl-

dig, hvis den anden part orienteres om ændringen m.v. Denne særregel skal ses i lyset af 

gensidigheden i et fælles testamente. Formålet med kravet er at undgå, at en part tilba-

gekalder sin del af testamentet og holder denne tilbagekaldelse hemmelig for den anden 

part - men alligevel modtager arv i henhold til det fælles testamente, hvis den anden part 

dør først.  

 

Har eksempelvis to papirløst samlevende begunstiget hinanden mest muligt i et testa-

mente, forekommer det i sagens natur ikke rimeligt, at den ene part efterfølgende i stedet 

opretter et nyt testamente om begunstigelse af en elsker(inde), medens den anden part - 

intetanende - bibeholder de testamentariske bestemmelser, som denne part har fastsat i 

det fælles testamente.  

 

Undtagelse fra kravet om orientering af den anden part gælder dog, hvis en orientering 

”af særlige grunde er udelukket”. Der tænkes her bl.a. på tilfælde, hvor den anden part er 

forsvundet eller er ude af stand til at forstå ændringen m.v. I så fald gælder der ikke en 

pligt til at give den anden part meddelelse. Men det antages, at det i så fald er en betin-
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gelse, at den part, der tilbagekalder testamentet, handler åbenlyst, f.eks. ved at underrette 

en værge for den anden part.  
 

Det kan tilføjes, at både almindelige testamenter og fælles testamenter som udgangs-

punkt skal anses for tilbagekaldt ved separation og skilsmisse samt - for papirløst samle-

vende - ved samlivsophør på grund af uoverensstemmelser.  

 

 

Ændring m.v. efter den ene parts dødsfald 
Når den ene part i det fælles testamente er afgået ved døden, er afdødes beslutninger i 

testamentet selvsagt definitive. Ved fordelingen af arven efter afdøde vil bestemmelser-

ne i det fælles testamente således blive lagt til grund.  

 

Den længstlevende part, f.eks. en længstlevende ægtefælle, kan imidlertid efter en - kor-

tere eller længere - periode nære ønske om at ændre testamentet for så vidt angår be-

stemmelser om fordeling af arven efter længstlevende.   

 

En ændringsadgang for længstlevende ægtefælle kan være omtalt i det fælles testamente, 

f.eks. i form af en uigenkaldelighedsklausul - eller det modsatte, dvs. en udtrykkelig 

bestemmelse om, at det står længstlevende frit for at ændre testamentet for så vidt angår 

arvedelingen efter længstlevende.  
 

Som et simpelt eksempel kan nævnes den situation, at førstafdøde har begunstiget 

længstlevende ægtefælle med familiesommerhuset, og således at det videre er bestemt i 

det fælles testamente, at sommerhuset efter længstlevendes dødsfald skal tilfalde først-

afdødes særbarn. Her kan det være nærliggende at medtage en bestemmelse i det fælles 

testamente om, at længstlevende ikke kan ændre begunstigelsen af særbarnet vedrørende 

familiesommerhuset.  

 
 

Længstlevendes ændringsadgang uomtalt i testamentet 
Er spørgsmålet om længstlevendes adgang til at ændre det fælles testamente ikke omtalt 

i testamentet, gælder der særlige regler i arveloven om længstlevendes muligheder for at 

ændre testamentet.  
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Udgangspunktet er, at længstlevende frit kan ændre testamentet med respekt af reglerne 

om tvangsarv til længstlevendes arvinger.  

 

Herfra gælder dog to væsentlige undtagelser:  

1. Det er ikke muligt at ændre bestemmelser om arv efter længstlevende til førstaf-

dødes særlivsarvinger. 

2. Det er kun delvist muligt at ændre bestemmelser om arv efter længstlevende til 

fællesbørn. 

 

Bestemmelserne indebærer eksempelvis, at har parterne bestemt, at længstlevende skal 

arve mest muligt efter førstafdøde, og at arven efter længstlevende skal fordeles ligeligt 

mellem førstafdøde og længstlevendes respektive særbørn, kan længstlevende ikke si-

denhen ændre sin begunstigelse af førstafdødes særbørn til fordel for eksempelvis 

længstlevendes egne børn. 

 

For parter, der opretter et fælles testamente, er det væsentligt at få drøftet disse forhold 

og alternative løsningsmodeller, da et fælles testamente kan række langt ud i tid og få 

virkning på et tidspunkt, hvor forholdene måske har ændret sig radikalt.  

 

 

Længstlevendes dispositionsret i levende live.  
Et testamente drejer sig om og har betydning for fordelingen af arv.  

 

Med en ny bestemmelse i arveloven fra 2008 kan et testamente imidlertid også have 

refleksvirkninger for en længstlevendes dispositionsmuligheder i længstlevendes leven-

de live. Formentlig næppe mange er opmærksomme også på dette aspekt ved fælles te-

stamenter.  

Udgangspunktet for en længstlevendes dispositionsret er, at længstlevende i dennes le-

vende live frit kan disponere over arv, som længstlevende har modtaget efter en førstaf-

døde ægtefælle, samlever eller for den sags skyld arv efter forældre, en søskende, en 

onkel m.v. Længstlevende kan således anvende arven efter forgodtbefindende og kan 

herunder eksempelvis tage på en livslang jordomrejse eller forære arven væk til en 
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fremmed eller til ét yndlingsbarn blandt flere børn. En længstlevende er med andre ord 

ikke forpligtet til at bevare arven intakt.   

 

Dette udgangspunkt for længstlevendes rådighed i levende live er imidlertid blevet mo-

dificeret med arveloven fra 2008.  

 

 

Begrænset rådighed 
Har ægtefæller eller andre personer således ved et fælles testamente truffet bestemmelse 

om arvens fordeling efter den længstlevendes død, som den længstlevende ikke kan til-

bagekalde, kan den længstlevende efter gældende regler ikke tilsidesætte denne bestem-

melse ved at formindske den senere arv gennem ydelse af store gaver m.v.:  

 

Længstlevende kan således for det første ikke tilsidesætte arvedelingsbestemmelser i et 

fælles testamente ved at give gaver eller arveforskud, hvis værdi står i misforhold til 

formuen.  

 

Længstlevende kan endvidere ikke tilsidesætte arvedelingsbestemmelser i et fælles te-

stamente ved at indsætte en begunstiget i en livsforsikring eller en lignende ordning, der 

er oprettet for et beløb, der står i misforhold til formuen.  

 

Giver den længstlevende sådanne gaver eller arveforskud eller foretager en sådan begun-

stigelse i en livsforsikring m.v., kan arvinger efter førstafdøde i visse tilfælde kræve di-

spositionen omstødt eller kræve en art ”godtgørelse”, hvis modtageren vidste eller burde 

vide, at dispositionen var i strid med testamentets bestemmelser om arvens fordeling og 

var udtryk for et misbrug.  

 

Reglerne om længstlevendes rådighed i levende live ligger på denne vis op ad reglerne 

om omstødelse ved længstlevendes misbrug af et uskiftet bo.  

 

Også for så vidt angår dette aspekt er det således væsentligt at være opmærksom på kon-

sekvenserne af testamentet, og herunder få drøftet parternes konkrete ønsker i denne 

henseende. 
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Som allerede berørt blev de ovenfor omtalte bestemmelser om længstlevendes dispositi-

onsret i levende live gennemført med den nye arvelov, der trådte i kraft den 1. januar 

2008.  

 

Bestemmelserne om længstlevendes rådighed over arven i levende live gælder for dispo-

sitioner, som længstlevende foretager fra den 1. januar 2008 og fremefter, uanset om 

førstafdøde er afgået ved døden før 1. januar 2008.  

 

 

Sammenfatning  
Ved oprettelse af testamenter er opmærksomheden i praksis typisk rettet mod bestem-

melserne om, hvem der skal arve og hvor stor en del af arven de pågældende skal mod-

tage.  

 

Ønsker ægtefæller f.eks. at stille hinanden bedst muligt, samler interessen sig om denne 

begunstigelse og længstlevendes økonomiske stilling på grundlag af testamentet - og 

nogle gange i mindre grad om længstlevendes dispositionsadgang efter dødsfald. Det er 

da også meget vanskeligt at se langt ud i fremtiden uden en pålidelig krystalkugle, og 

måske navnlig vanskeligt at forestille sig en tid efter ægtefælles eller samlevers døds-

fald.  

 

Men i nogle tilfælde kan længstlevendes muligheder for at råde over formuen have lige 

så væsentlig betydning som fordelingsbestemmelserne i det oprindelige testamente. Der 

er derfor god grund til at interessere sig også for de afsluttende bestemmelser i et testa-

mente.  

 

 
_______ o _______ 

 

 

 
 


