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Særeje efter de nye regler © 

 
 

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

www.v.dk 
  
 
Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers formuefor-
hold, der træder i kraft den 1. januar 2018.  
 
Hovedelementerne i den gældende ordning for ægtefællers økonomiske 
forhold er blevet opretholdt med den ny lov på området. Dette gælder som 
udgangspunkt også for reglerne om delingsformue (fælleseje) og særeje, 
der omtales nedenfor.   
 
Både de hidtil gældende regler og den ny lovgivning er baseret på det udgangspunkt, at 

ægtefæller skal ligedele deres respektive formuer ved ægteskabets ophør, dvs. ved sepa-

ration, skilsmisse og dødsfald. Selv om den ny lovgivning er udtryk for en grundlæg-

gende modernisering af de gældende regler, vil ligedelingsordningen således fortsat væ-

re et bærende element i formueordningen for ægtefæller. 

 

Ligedelingsordningen er således lovens udgangspunkt, der anvendes, med mindre loven 

udtrykkeligt giver mulighed for at fravige ligedelingen i konkrete tilfælde eller under 

visse omstændigheder, herunder når der foreligger særeje. Aftaler mellem ægtefæller om 

særeje omtales nedenfor.   

 

 

Ligedeling 
Ligedeling indebærer, at ægtefællerne ved separation og skilsmisse skal ligedele hver 

ægtefælles positive nettoformue.  

 

http://www.v.dk/
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Ved den ene ægtefælles dødsfald deles ægtefællernes respektive nettoformuer mellem 

den længstlevende ægtefælle og den førstafdøde ægtefælles dødsbo og dermed i sidste 

ende førstafdødes arvinger.  

 

Delingen omfatter som nævnt kun hver ægtefælles positive nettoformue. Der sker såle-

des ingen deling af gæld, som en ægtefælle måtte have påtaget sig før eller under ægte-

skabet, når bortset fra, at gælden fragår ved opgørelsen af denne ægtefælles nettoformue. 

Har en ægtefælle således betydelige aktiver, men samtidig tilsvarende store passiver, og 

dermed ingen nettoformue, skal denne ægtefælle ikke dele nogen del af sin formue med 

den anden ægtefælle.  

 

Reglen om, at der ikke skal ske deling af en ægtefælles gældsforpligtelse, gælder, selv 

om gælden er påtaget for at fremskaffe midler til familiens forsørgelse m.v. Har en ægte-

fælle eksempelvis optaget et lån til at finansiere familiens jordomrejse, og ønsker den 

anden ægtefælle skilsmisse efter hjemkomsten, står låntageren alene med denne gæld.  

 

Om gennemførelsen af denne ligedeling og de nærmere konsekvenser ved separation, 

skilsmisse og dødsfald kan henvises til bl.a. Spørg om Penge den 6. og den 13. oktober 

2012.  

 

Reglerne om ligedeling er udtryk for grundregler, der - alt taget i betragtning -  ”gen-

nemsnitligt” fører frem til en rimelig løsning for parterne. Det betyder, at ligedelingsreg-

len ikke altid fører frem til resultater, der opfattes som udelt retfærdige. Har den ene 

arving f.eks. modtaget en større arv kort tid før en skilsmisse, vil denne arv som ud-

gangspunkt - og da almindeligvis til stor ærgrelse for arvingen - indgå i ligedelingen.    

 

Det udvalg, der forberedte den ny lovgivning om ægtefællers økonomiske forhold, 

fremkom på denne baggrund med flere forslag til, hvordan ligedelingsreglen kunne mo-

dificeres på forskellig måde.  

 

Børne- og Socialministeriet valgte imidlertid at bibeholde de gældende regler, hvor der 

kun inden for ganske snævre rammer er mulighed for at fravige ligedelingen mod en 

ægtefælles protest. Det var således ministeriets synspunkt, at det bør være op til ægte-
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fællerne selv at aftale den ønskede deling i form af aftaler om særeje. Ministeriet henvi-

ste herved til de - efter ministeriets opfattelse - vide muligheder for at etablere særeje, 

der med de ny regler blev udvidet yderligere. 

 

Denne ordning blev efterfølgende vedtaget af et enigt Folketing. 

 

Den formue, der skal deles mellem ægtefællerne ved separation, skilsmisse og dødsfald, 

betegnes efter den ny lovgivning som ”delingsformue” - tidligere benævnt ”fælleseje”.  

 

 

Særeje 
Med en aftale om særeje er det muligt for den ene eller begge ægtefæller at holde en 

given del af den pågældende ægtefælles formue udenfor ligedelingen ved skifte i forbin-

delse med separation og skilsmisse og eventuelt tillige ved skifte i forbindelse med 

dødsfald. Er et aktiv særeje for den ægtefælle, der ejer aktivet, kan denne ægtefælle så-

ledes udtage aktivet forlods ved et skifte.   

 

Om en formue er delingsformue (fælleseje) eller særeje i ægteskabet vil således fortsat 

kunne få meget stor økonomisk betydning for ægtefællerne ved separation, skilsmisse og 

dødsfald.  

 

Har den ene eller begge ægtefæller en ikke uvæsentlig formue ved ægteskabets indgåelse 

eller udsigt til på et senere tidspunkt at erhverve en sådan formue, kan der være god 

grund til at se nærmere på mulighederne for at etablere særeje.  

 

Selve etableringen af et særeje sker ved oprettelse af en skriftlig aftale mellem ægtefæl-

lerne om særeje. En sådan aftale betegnes i fagsproget som en særejeægtepagt. En ægte-

pagt skal tinglyses for at opnå gyldighed.  

 

Særeje kan endvidere etableres for gaver og arv, der tilfalder en ægtefælle, ved gavegi-

ver eller arveladers bestemmelse herom. Typisk er det forældre, der træffer bestemmelse 

om, at en gave eller arv skal være særeje for barnet. For gaver etableres særeje ved be-
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stemmelse om særeje i et gavebrev, og for arv ved bestemmelse om særeje i arveladers 

testamente.  

 

Uanset om særejet etableres af ægtefællerne selv ved oprettelse af en ægtepagt eller af en 

gavegiver henholdsvis arvelader må der ved overvejelser om særeje sondres mellem dels 

særejets form, og dels hvilken formue, der er omfattet af særejet.  

 

 

Særejeformer  
Et særeje kan - som hidtil - etableres som enten et skilsmissesæreje, et fuldstændigt sær-

eje eller et kombinationssæreje.  

 

De tre særejeformer har samme virkninger ved separation og skilsmisse, nemlig at hver 

ægtefælle kan holde egen særejeformue uden for ligedelingen.  

 

Forskellen på de tre særejeformer drejer sig navnlig om delingen af ægtefællernes for-

mue ved den første ægtefælles dødsfald.  

 

Det er væsentligt at holde sig denne facet for øje ved udformningen af en aftale om sær-

eje eller særejebestemmelser i et gavebrev eller et testamente. Uanset hvilken særeje-

form, der vælges, har valget således konsekvenser ikke blot ved separation og skilsmis-

se, men også ved dødsfald - og dermed altså i sidste ende betydning for, hvor stor en del 

af ægtefællernes formue, der skal udredes til andre arvinger end ægtefællen, typisk børn 

og stedbørn. 

 

Er det f.eks. aftalt, at et sommerhus tilhørende den ene ægtefælle skal være denne ægte-

fælles skilsmissesæreje, kan sommerhuset holdes udenfor delingen ved separation og 

skilsmisse, men vil indgå i ligedelingen ved et dødsboskifte efter én af ægtefællerne. Det 

vil f.eks. kunne betyde, at ejerægtefællen som længstlevende ægtefælle får sværere ved 

at beholde sommerhuset, og at en andel af værdien af sommerhuset vil kunne tilfalde 

den anden ægtefælles særbørn. 
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Er det derimod aftalt, at sommerhuset skal være ægtefællens fuldstændige særeje, og er 

ejerægtefællen længstlevende, skal værdien af sommerhuset ikke indgå i ligedelingen 

ved skiftet af dødsboet efter førstafdøde. Det betyder i sidste ende, at ingen del af som-

merhusets værdi skal udredes til førstafdødes arvinger.  Og der er jo intet til hinder for, 

at ejerægtefællen testerer sommerhuset til den anden ægtefælle, hvis den anden ægtefæl-

le bliver længstlevende.  

 

Et skilsmissesæreje har kun virkning for separation og skilsmisse mellem ægtefællerne. 

Ved den første ægtefælles dødsfald anvendes derfor lovens almindelige ordning, nemlig 

at begge ægtefællers formue er delingsformue (fælleseje), og at den længstlevende ægte-

fælle har mulighed for at overtage boet efter førstafdøde til uskiftet bo, hvis betingelser-

ne herfor i øvrigt er opfyldt.  

 

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

Det betyder, som allerede nævnt ovenfor, at særejeindehaveren kan holde særejet uden-

for ligedelingen både ved skilsmisseskiftet og ved dødsboskiftet.  

 

Er særejeindehaveren længstlevende ægtefælle, kan særejeindehaveren således ved skif-

tet af boet efter førstafdøde holde særejet udenfor ligedelingen.  

 

Afgår særejeindehaveren som førstafdøde, skal særejet skiftes med det samme, men 

særejet indgår ikke i en forudgående ligedeling mellem dødsboet og længstlevende ægte-

fælle. I stedet udredes hele særejet som arv til førstafdødes arvinger, herunder ægtefæl-

len. Det betyder i sidste ende, at en større del af den formue, der var særeje, vil tilfalde 

andre arvinger end ægtefællen, typisk børn. Dette kan dog ændres ved et testamente. 

 

Kombinationssæreje er en ”mellemting” mellem et skilsmissesæreje og et fuldstændigt 

særeje. Ægtefællerne har således mulighed for at aftale, at en given formue kun skal væ-

re særeje (fuldstændigt særeje), hvis en bestemt af ægtefællerne dør først, eller kun skal 

gælde førstafdøde ægtefælles eller længstlevende ægtefælles skilsmissesæreje.  
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For mange ægtepar har kombinationssærejet giver parterne mulighed for at kombinere så 

at sige det bedste fra to verdener, og derved tilpasse særejet til netop disse ægtefællers 

særlige behov.  

 

 

Særejets udstrækning  
Et særeje kan omfatte hele en ægtefælles formue eller begge ægtefællers samlede for-

mue.  

 

Men et særeje kan også begrænses til en del af formuen, således at særejet – i meget 

grove træk - kun omfatter følgende:   

• Et eller flere bestemte aktiver – betegnet et genstandssæreje.  

• En del af en ægtefælles formue, afhængigt af hvordan eller hvornår ægtefællen 

har erhvervet den pågældende formue – betegnet et erhvervelsessæreje.  

• En brøkdel eller procentdel af en ægtefælles formue eller af et eller flere aktiver 

– betegnet et brøkdelssæreje. 

• Et bestemt beløb eller et bestemt beløb af værdien af et eller flere aktiver – be-

tegnet et sumsæreje. 

• Hele en ægtefælles formue med undtagelse af et bestemt beløb eller med undta-

gelse af et bestemt beløb af værdien af et eller flere aktiver. Det beløb, der ikke 

er særeje, betegnes sumdeling. 

 

Ægtefællerne kan ved indgåelsen af en aftale om særeje frit vælge mellem de ovennævn-

te former for særeje, dvs. om der skal være tale om genstandssæreje m.v.  

 

Gavegivere og arveladere kan derimod kun træffe bestemmelse om, at en gave eller en 

arv skal være genstandssæreje, erhvervelsessæreje eller brøkdelssæreje. 
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Rådgivning 
Formålet med den ny lovgivning om ægtefællers økonomiske forhold har været at skabe 

et enkelt og forudsigeligt system, der skaber rimelige resultater for flertallet af ægtefæl-

ler, og som ikke medfører et større behov for domstolsbehandling end i dag. 

 

Endvidere var det tanken, at de nye regler – som det anføres i det oprindelige lovforslag 

- skulle være enkle, tydelige og skrives i et klart sprog, så ægtefæller kan forstå deres 

retsstilling. 

 

Disse gode intentioner til trods er det min erfaring, at udformningen af aftaler om særeje 

- og navnlig konsekvenserne heraf - er ganske vanskeligt overskueligt for andre end pro-

fessionelle aktører på området, der i deres daglige virke beskæftiger sig med disse for-

hold. Der er derfor fortsat god grund til at søge konkret, direkte og personlig rådgivning 

herom.  
 
 
 

_______ o _______ 

 

 
 


