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Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det bety-
der, at hvis den længstlevende samlever skal modtage arv efter den førstaf-
døde, er det nødvendigt at oprette testamente.  
 
Selv om budskabet er klart, er der hvert år personer, der kommer i klemme i 
arvereglerne for samlevende. Det kan få alvorlige økonomiske konsekven-
ser, ikke blot for samleveren, men også for parrets børn.   
 
Gifte personer har efter arveloven krav på at modtage arv efter hinanden. Når vielsen er 

foretaget, bliver parterne omfattet af de rettigheder, som arveloven tildeler ægtefæller. 

Med den nuværende arvelov, der trådte i kraft 1. januar 2008, blev ægtefællers retsstil-

ling styrket på en række punkter, og ægtefæller har således i dag meget vidtgående ret-

tigheder ved skifte. Når parterne bliver gift, bliver der altså spændt et stort sikkerhedsnet 

ud under den længstlevende ægtefælle.  

 

Herudover kan ægtefæller med børn forbedre den længstlevendes rettigheder yderligere 

ved at oprette testamente.  

 

Ægtefæller er endvidere i forskellige henseender tilgodeset både skattemæssigt og af-

giftsmæssigt ved dødsfald.  

 

 

http://www.v.dk/


- 2 – 
Offentliggjort d. 3. maj 2014 
 
 

 
 

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) 

Papirløst samlevende 
Er parterne ikke gift, stiller sagen sig anderledes.  

 

Hverken den tidligere eller den gældende arvelov giver den længstlevende samlever 

krav på at modtage arv. 

 

Det er således et helt centralt led i retsstillingen for ugifte samlevende, at samlevende 

kun arver efter hinanden, hvis der er oprettet testamente.  

 

Ved forberedelsen af arveloven fra 2008 drøftede man mulighederne for at fastsætte en 

egentlig arveret for de samlevende. Overvejelserne var baseret på, at der var ca. 290.000 

par, der levede sammen papirløst, og at knap 100.000 af disse par havde børn sammen. 

Det er altså en meget stor persongruppe, som ville blive berørt af sådanne regler om 

arveret – eller mangel på samme. Men resultatet af overvejelserne blev, at den hidtidige 

retsstilling blev opretholdt, nemlig at ugifte samlevende ikke automatisk er berettiget til 

at modtage arv efter hinanden.  

 

Hvis samlevende skal modtage arv efter hinanden, er det derfor nødvendigt at oprette 

testamente.  

 

Har et samlevende par ikke fået bragt arveforholdene i orden gennem oprettelse af te-

stamente, kan det få voldsomme konsekvenser for den efterlevende. Eksempelvis kan 

peges på den situation, hvor den ene samlever ejer parrets fælles bolig. Falder denne 

samlever nu væk, og har den efterlevende samlever ikke råd til at købe huset af samle-

verens børn, må den efterlevende samlever fraflytte boligen. Har der været tale om 

mange års samliv, og er der måske også mindreårige fælles børn i samlivsforholdet, stil-

les den efterlevende i en meget vanskelig situation. Her vil et testamente til fordel for 

den længstlevende samlever kunne have medført en meget stor forskel for den efterle-

vendes livsvilkår efter dødsfaldet. Endnu værre bliver det, hvis afdøde ikke havde børn, 

idet arven så tilfalder afdødes forældre eller søskende. 
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Arveafgift 
Hvis der er oprettet testamente til fordel for den efterlevende samlever, og samleveren 

derfor skal modtage arv, beregnes boafgiften (arveafgiften) af denne arv efter den lave 

sats på 15 pct., hvis parterne har haft fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. Det 

samme gælder, hvis parterne kun har haft fælles bopæl i kortere tid, og den efterlevende 

samlever enten venter et barn, har et barn eller har haft et barn sammen med afdøde. 

 

 

Testamente 
En samlever eller begge de samlevende kan som hidtil altid oprette et helt almindeligt 

testamente, hvor den ene eller begge parter bestemmer, at den anden skal modtage arv. 

Testamentet bør, af mange forskellige årsager, oprettes som et såkaldt notartestamente. 

Et notartestamente er et testamente, som opretteren har vedkendt sig for Notaren. Det 

giver en meget høj grad af sikkerhed for, at testamentet vil blive lagt til grund ved forde-

lingen af arven efter opretteren.  

 

Oprettelse af testamente er i princippet en ganske enkel disposition, der ikke kræver 

megen tid eller mange ressourcer, men som kan få meget stor betydning for de efterlad-

te.  

 

I mange tilfælde vil de samlevende dog opdage, at testamentsoprettelsen aktualiserer en 

lang række spørgsmål, som det kan være rart og hensigtsmæssigt at få taget stilling til i 

tide. Helt centralt er selvfølgelig spørgsmålet om, hvordan afdødes formue skal fordeles 

mellem samleveren og afdødes eventuelle børn. Det gælder ikke blot spørgsmålet om 

den beløbsmæssige fordeling, men også spørgsmålet om, hvem der skal modtage kon-

krete aktiver: Hvem skal f.eks. overtage den fælles bolig, bilen, det arvede chatol etc. Er 

der tale om en større formue, kan det også blive aktuelt at tage stilling til, hvordan arven 

skal fordeles efter den længstlevende samlever. Ligeledes kan nævnes spørgsmålet om, 

hvorvidt arven skal være særeje for modtageren, om arven skal båndlægges etc.  

 

Endvidere bør den formuende part også interessere sig for, hvad der sker, hvis den efter-

levende samlever siden gifter sig, og måske får børn med den ”nye” ægtefælle.  
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Har en eller begge de samlevende børn, skal en begunstigelse af samleveren respektere 

reglerne om udredelse af tvangsarv til børnene. Disse regler sætter visse begrænsninger 

for, hvor stor en andel af formuen, der kan testeres til samleveren.  

 

Det kan anbefales at opstille en oversigt over, hvordan den længstlevende samlevers 

økonomi vil se ud efter et dødsfald. Det er klart, at en sådan oversigt vil være forbundet 

med nogen usikkerhed. Men oversigten kan give en indikation på, om der f.eks. bør teg-

nes yderligere forsikringer eller foretages andre dispositioner for at nå frem til den øn-

skede situation, eksempelvis at den længstlevende samlever kan beholde den fælles bo-

lig.  

 

 

Samlevertestamenter 

Med arveloven fra 2008 blev der imidlertid som noget nyt fastsat særlige regler om et 

”udvidet samlevertestamente”, der giver større muligheder for at tilgodese en samlever.  

 

En samlever kan således tillægges nogle særlige rettigheder ved et skifte af boet efter 

den førstafdøde samlever, som samlevende ellers ikke ville have haft. I arveloven er de 

særlige rettigheder beskrevet på den måde, at de samlevende kan modtage arv efter hin-

anden, som var de ægtefæller. De samlevende kan altså i et testamente bestemme, at de 

skal arve efter hinanden på samme måde, som hvis de var gift ved dødsfaldet.  

 

Der er dog fortsat et stykke vej mellem på den ene side retsstillingen for ægtepar og på 

den anden side retsstillingen for ugifte samlevende. Eller med andre ord: Med de nye 

regler kan skabes en situation for den længstlevende samlever, der et stykke af vejen – 

men langtfra hele vejen – svarer til retsstillingen for gifte personer. 

 

Det skyldes, at indgåelse af ægteskab er forbundet med nogle retsvirkninger, som kun 

gælder for ægtefæller – og altså ikke for samlevende. Først og fremmest kan nævnes, at 

ugifte samlevende ikke har formuefællesskab (fælleseje) under samlivet. Hver samle-

vende har egen formue, og en samlever kan som det klare udgangspunkt på intet tids-

punkt gøre krav på andel af den anden parts formue, herunder hverken ved skilsmisse 

eller ved dødsfald.  
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En af de centrale rettigheder for en længstlevende ægtefælle er retten til at overtage boet 

efter førstafdøde til uskiftet bo. Denne rettighed er baseret på formuefællesskabet i et 

ægteskab. I et papirløst samlivsforhold eksisterer der, som allerede nævnt, ikke noget 

formuefællesskab. Ugifte samlevende kan derfor ikke tillægge hinanden retten til at 

overtage boet efter førstafdøde til uskiftet bo.   

 

 

Rettigheder efter samlevertestamente 
Samlevertestamenterne drejer sig altså i første række om selve den fordeling af arven 

efter den førstafdøde samlever, som uvægerligt skal foretages ved dødsfaldet.  

 

I samlevertestamentet kan bl.a. bestemmes, at samleveren skal arve som en ægtefælle. 

Hvis den førstafdøde efterlader sig børn, vil det betyde, at samleveren arver ½ af afdø-

des formue. Er det i testamentet bestemt, at samleveren skal arve mest muligt, vil sam-

leveren arve 7/8 af afdødes formue. Efterlod afdøde sig ingen børn, børnebørn m.v., vil 

samleveren arve hele afdødes formue.  

 

Det kan også bestemmes i et samlevertestamente, at den længstlevende samlever skal 

have ret til forlods at udtage visse bestemte genstande. Det drejer sig nærmere om gen-

stande, som udelukkende tjener til samleverens personlige brug, og genstande, som er 

købt til brug for mindreårige børn. Ligeledes kan det bestemmes i samlevertestamentet, 

at den længstlevende samlever skal have ret til at udtage så meget af boet, at samleveren 

efterlades med en formue på 710.000 kr. (2014). Dette gælder, uanset om afdødes børn 

så modtager mindre end tvangsarven.  

 

Det er yderligere en mulighed at bestemme, at den længstlevende samlever skal have 

ret, herunder fortrinsret, til at overtage aktiver til vurderingsbeløbet indenfor sin arve-

lod, med mindre aktivet har ”særlig erindringsværdi” for den afdøde samlevers barn, 

barnebarn m.v.  

 

Hertil kommer visse andre bestemmelser, der ligeledes kan få væsentlig betydning be-

tydning.  
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Ingen tvangsarveret 
Det er væsentligt at være opmærksom på, at en samlever ikke får ret til tvangsarv som 

følge af, at der oprettes et samlevertestamente. Samlevere kan derfor altid ændre et sam-

levertestamente, herunder helt tilbagekalde testamentet, således at samleveren alligevel 

ikke skal modtage arv. Den anden samlever skal dog orienteres om en sådan ændring 

eller tilbagekaldelse af testamentet for at ændringen m.v. er  gyldig. 

 

 

Gyldighedsbetingelser for samlevertestamente 
Fra Folketingets side ønskede man ved vedtagelsen af den nye arvelov at forbeholde det 

udvidede samlevertestamente for personer, hvis samlivsforhold var karakteriseret af en 

vis stabilitet.  

 

Derfor er et samlevertestamente kun gyldigt, når visse betingelser er opfyldt.  

 

For det første kræves, at parterne på tidspunktet for oprettelse af testamentet dels op-

fyldte betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden, og 

dels ikke i forvejen havde oprettet samlevertestamente, hvorefter en anden samlever 

havde arveret.  

 

Dernæst er det en betingelse for at tillægge samlevertestamentet virkning, at parterne 

ved den første samlevers dødsfald levede sammen på fælles bopæl og enten havde et 

fælles barn eller havde levet sammen på den fælles bopæl i et ægteskabslignende for-

hold i de sidste 2 år.  

 

 

Samlevertestamentets bortfald 
Når de samlevende opretter testamente, bør der ordensmæssigt altid tages stilling til, 

under hvilke omstændigheder testamentet bortfalder og altså ikke skal tillægges virk-

ning, når den ene af de samlevende på et senere tidspunkt bortfalder.  
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I arveloven er det dog udtrykkeligt fastslået, at et samlevertestamente bortfalder, hvis 

parterne indgår ægteskab med hinanden eller hvis en af parterne indgår ægteskab med 

en fremmed.  

 

Herudover gælder den særlige regel, at hvis de samlevende ophæver samlivet på grund 

af uoverensstemmelser, skal et samlevertestamente anses for tilbagekaldt, med mindre 

der foreligger særlige omstændigheder.  

 

 

Intet testamente 
Har ugifte samlevende ikke oprettet testamente, vil den længstlevende samlever – som 

allerede nævnt - ikke være berettiget til at modtage arv efter den afdøde samlever. 

 

Det ligger i sagens natur, at den efterladte let vil kunne havne i en uoverskuelig situati-

on.  

 

På et punkt har man dog søgt at lette situationen for den efterladte samlever. Det drejer 

sig om de tilfælde, hvor parrets hidtidige bolig og indbo var ejet af afdøde. Her har man 

vedtaget en særlig regel, der som udgangspunkt gør det muligt for den efterladte samle-

ver at overtage den fælles bolig og afdødes indbo mod at betale vurderingsbeløbet kon-

tant til boet.  

 

Denne særlige ret for den længstlevende samlever til at købe bolig og indbo ud af boet 

gælder dog kun, hvis de samlevende ved dødsfaldet enten havde levet sammen i et ægte-

skabslignende forhold de sidste 2 år forud for dødsfaldet eller ved dødsfaldet levede 

sammen på fælles bopæl og havde et fælles barn. 

 
_______ o _______ 

 

 
 


