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Gaver til børnebørn – hvem bestemmer over gaverne? © 

 
 

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

www.v.dk 
  

 

Som bedsteforældre til 4 børnebørn, der alle er umyndige (fra 6 mdr. til snart 4 år), vil vi 

gerne vide noget om børnebørnenes råden over pengegaver ydet af os. 

 

Vi forestiller os at give hvert af børnebørnene en årlig gave (fra fælles midler) på det 

maksimale beløb (62.900 i 2017), som ikke udløser gaveafgift. (OBS: Vi er godt klar 

over, at vi - min kone og jeg - hver især kan give børnebørnene en årlig gave af denne 

størrelse, hvis den ydes af egne midler) 

 

Vi er bekendte med, at afkastet af sådanne gaver beskattes hos modtagerne – også selv 

om disse er umyndige.  

 

Børnebørnene har oprettet egne konti i et pengeinstitut, hvortil vi overfører beløbet.  For 

at få et afkast vil børnebørnenes forældre investere i værdipapirer med lav risiko. 

 

Vi går ud fra, at forældrene i kraft af forældremyndigheden per automatik har ret til at 

udøve denne råden på børnenes vegne. 

 

Spørgsmålene er nu: 

 

Er der nogen overgrænse (i relation til denne råden) for indeståendet/depotværdien? 

Årlige gaver på maksimumbeløbet vil sammen med et fornuftigt afkast snart bringe 

værdien op på flere hundredetusinde kr.  

http://www.v.dk/
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Kan børnebørnene selv (helt eller delvist) råde over pengene/depotet, inden de bliver 

myndige som 18-årige? 

 

Kan vi som gavegivere knytte nogen betingelser til gaven? Som f.eks. at gaven skal væ-

re særeje?   

 

Med venlig hilsen  

V.A. 

 

 

Svar  

Indledningsvist bemærkes, at børn og unge under 18 år er mindreårige og dermed 

umyndige. Mindreårige kan ikke selv forpligte sig ved aftaler m.v. eller råde over deres 

formue, med mindre andet fremgår af særregler, jf. nærmere nedenfor.  

 

Den mindreåriges værge disponerer derfor som udgangspunkt på den mindreåriges veg-

ne i økonomiske anliggender.   

 

Værgen for en mindreårig er den person, der har forældremyndigheden. Er der fælles 

forældremyndighed, er begge indehavere af forældremyndigheden værger for den min-

dreårige. Er der to værger for en mindreårig, disponerer værgerne i forening på den 

mindreåriges vegne. Men den ene værge kan give den anden værge fuldmagt til at vare-

tage værgemålet alene. Er værgerne uenige, træffer Statsforvaltningen afgørelse i sagen.  

 

Forvaltning af mindreåriges midler 

Helt overordnet skal en værge varetage den mindreåriges interesser. Værgen skal herun-

der sørge for, at den mindreåriges formue bevares og giver et rimeligt udbytte.  

 

Værgens rådighed over den mindreåriges formue er imidlertid et langt stykke ad vejen 

begrænset af reglerne om forvaltning af umyndiges formue.  

Forvaltning af større beløb, dvs. beløb over 75.000 kr., skal således efter værgemålslo-

ven som hovedregel foretages af en forvaltningsafdeling godkendt af Justitsministeriet. 
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En godkendt forvaltningsafdeling er en særlig afdeling i en bank eller sparekasse, som 

justitsministeren har godkendt til at bestyre sådanne midler. Det er værgen, der til en-

hver tid bestemmer, hvilken af de godkendte forvaltningsafdelinger, der skal benyttes.   

Midler under 75.000 kr. forvaltes af værgen.  

 

Det betyder ifølge Justitsministeriets Vejledning for Værger, at hvis den mindreårige har 

en formue på f.eks. 58.000 kr., forvaltes formuen af værgen. Værgen skal således ind-

sætte beløbet på en konto oprettet i den mindreåriges navn i et pengeinstitut.   

 

Er formuen derimod på f.eks. 95.000 kr., er det hele formuen, der skal bestyres i en 

godkendt forvaltningsafdeling og ikke kun det beløb, som udgør forskellen mellem 

95.000 kr. og 75.000 kr. 

 

Værgen kan dog af indtægterne, uanset om en eventuel formue forvaltes af værgen eller 

bestyres i en forvaltningsafdeling, lade et beløb på op til 20.000 kr., eller hvad der der-

udover må anses for nødvendigt til løbende udgifter, stå på en særskilt konto i et penge-

institut tilhørende den mindreårige. Bestemmelsen betyder, at der på kontoen på et givet 

tidspunkt gerne må stå mere end 20.000 kr., hvis pengene skal anvendes til et konkret 

formål inden for kortere tid. Der må således gerne spares op til en fødselsdagsmiddag, 

en ferierejse, møbler eller andet, hvis beløbet skal anvendes i den nærmeste fremtid. 

Værgen kan ikke herudover foretage nogen opsparing af indtægterne, uden at det opspa-

rede bliver formue, der skal bestyres i en forvaltningsafdeling eller forvaltes som formue 

hos værgen. 

 

 

Placering af den umyndiges midler 
I lovgivningen om mindreåriges midler er fastsat et omfattende regelsæt om, hvilke 

værdipapirer den mindreåriges midler kan investeres i. Afgørende for udformningen af 

reglerne har været, at midlerne skal anbringes forsvarligt og bedst muligt. Der er således 

eksempelvis fastsat grænser for, i hvilket omfang midlerne kan placeres i aktier hen-

holdsvis i aktier i samme selskab.  
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Det er ifølge Justitsministeriets Vejledning værgen, der bestemmer, hvilke aktiver in-

denfor lovgivningens rammer, som midlerne skal anbringes i. Hvis midlerne skal besty-

res i en godkendt forvaltningsafdeling, jf. ovenfor, påser forvaltningsafdelingen, at mid-

lerne bliver anbragt korrekt, og forvaltningsafdelingen kan bistå med råd om, hvorledes 

det ud fra en samlet vurdering kan være hensigtsmæssigt at anbringe midlerne. 

 

 

Gaver til mindreårige 
Gaver, som den mindreårige har modtaget, er dog kun underlagt de ovenstående regler 

om forvaltning af mindreåriges formue i en forvaltningsafdeling, hvis giveren har be-

stemt det senest samtidig med, at gavegiveren giver gaven.  

 

Har gavegiveren ikke truffet bestemmelse om forvaltning i et forvaltningsinstitut, for-

valtes gaven af værgen. Denne fritagelse for forvaltning i et forvaltningsinstitut gælder i 

princippet uanset gavens størrelse.  

 

Svaret på Deres første spørgsmål er derfor, at hvis den mindreåriges midler er modtaget 

som gave uden klausul om forvaltning i en forvaltningsafdeling, er der for så vidt ikke 

nogen overgrænse for, hvilke midler den mindreåriges værge kan råde over indenfor 

lovens rammer om varetagelse af den mindreåriges interesser.  

 

 

Den mindreåriges rådighed 

Den mindreårige har kun mulighed for på egen hånd at råde over midlerne inden det 

fyldte 18. år., hvis De som gavegiver træffer en udtrykkelig bestemmelse om, at den 

mindreårige modtager gaverne til fri rådighed.  

 

 

Betingelser for gaven 

De har som gavegiver relativt vide muligheder for at fastsætte betingelser for gaverne i 

forbindelse med, at gaven gives. En bestemmelse om, at gaven skal være særeje for den 

mindreårige må i den forbindelse altid anbefales.  
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Set i lyset af omfanget af de midler, som De forventer ad åre at overføre til Deres bør-

nebørn, vil jeg anbefale Dem at kontakte en advokat for en nærmere drøftelse af, hvilke 

vilkår gaverne kan eller bør gives på.  

 
_______ o _______ 

  


