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Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det 
have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende til hæftelse 
over kreditorer, samt hvilken ægtefælle, der kan disponere over aktivet. 
Endvidere kan ejerforholdet have afgørende betydning ved skilsmisse eller 
død. 
 

Hvad betyder formuefællesskab 

Umiddelbart før brylluppet tager mange stilling til, hvilke formueforhold, der skal gælde 

mellem de vordende ægtefæller. Ofte vælges særeje i én eller anden form og udstræk-

ning, eksempelvis et fuldstændigt særeje, som kan omfatte hele eller blot dele af ægte-

fællernes formue.   

 

Hvis ægtefællerne ikke aktivt træffer beslutning om, hvilke formueforhold, der skal 

gælde, etableres der ved brylluppet som udgangspunkt almindeligt formuefællesskab 

(fælleseje). 

 

Mange tror, at formuefællesskab betyder, at ægtefællerne ejer tingene sammen. Men det 

er en misforståelse. Hvis eksempelvis manden har en lønindkomst, mens hustruen passer 

hjemmet, og køber manden en ny bil, er det manden, der ejer bilen og kan beslutte, 

hvorledes der skal disponeres over denne. Manden har altså den fulde ejerbeføjelse over 

bilen i dette eksempel. Det samme gælder parcelhuset, som tjener til familiens bolig. 

Noget andet er, at i visse tilfælde kræves den anden ægtefælles accept, hvis eksempelvis 

ejerægtefællen vil sælge aktivet. Men det må fastholdes, at det er ejeren, der kan sælge 

aktivet, og som kan disponere over salgssummen. 

http://www.v.dk/
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Endvidere har hver ægtefælle egne kreditorer og hæfter som udgangspunkt kun for egen 

gæld. Hvis eksempelvis manden driver en virksomhed og går konkurs, mens hustruen er 

lønmodtager og har sin egen opsparing, kan mandens kreditorer ikke gøre udlæg i hu-

struens opsparing. Som udgangspunkt fungerer reglerne på samme måde, som var mand 

og hustru blot naboer. De har hver sin formue og hver sine kreditorer, selv om der er 

formuefællesskab mellem ægtefællerne. 

 

Der er dog visse undtagelser til denne hovedregel. Begge ægtefæller hæfter således for 

indkøb af dagligvarer. Køber hustruen på kredit hos slagteren, hæfter manden også for 

denne gæld. 

 

Spørgsmålet er herefter, om det har betydning, hvem af ægtefællerne, der ejer et givet 

aktiv, dvs. parcelhuset, bilen mv.  

 

 

Forholdet til kreditorerne 
Som allerede nævnt kan ejerforholdet have betydning i forhold til retten til at disponere 

over aktivet, dvs. sælge aktivet, pantsætte dette m.v. Og i forhold til kreditorerne vil det 

være helt afgørende, hvem der ejer eksempelvis parcelhuset. Er det hustruen, der ejer 

parcelhuset, og går manden konkurs, vil hustruens parcelhus ikke indgå i konkursboet, 

selv om der er formuefællesskab og huset har tjent til familiens bolig. Huset er så at sige 

i kreditorly i forhold til mandens kreditorer. 

 

Er den ene ægtefælle erhvervsdrivende og med risiko for, at det går galt, og har begge 

ægtefæller en vis formue, anbefales det i praksis, at der i årsregnskabet foretages en op-

deling af ægtefællernes aktiver og gæld, således at ægtefællerne i tilfælde af mandens 

konkurs kan bevise, hvilke aktiver, der tilhører hustruen, og som er udenfor mandens 

kreditorers rækkevidde. 

 

 

Ægteskabets ophør 

Ved ægteskabets ophør som følge af skilsmisse eller død skal hver ægtefælle til den 

anden ægtefælle aflevere halvdelen af sin nettoformue. Og er eksempelvis manden in-
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solvent, skal hustruen altså aflevere halvdelen af sin nettoformue til manden, mens 

manden ikke skal aflevere noget til hustruen. Der er altså ikke noget til hinder for, at 

manden går ud af ægteskabet ved en skilsmisse med en nettogæld, mens hustruen går ud 

af ægteskabet med en betydelig formue, selv om der var formuefællesskab mellem ægte-

fællerne. 

 

Ved dødsfald vil det ikke have den store betydning, hvem der ejer hvilke aktiver, når 

følgende 2 forudsætninger er opfyldt: Dels at begge ægtefæller er solvente, og dels at 

der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne. Længstlevende har et rets-

krav på at overtage boet efter den førstafdøde ægtefælle til uskiftet bo med fælles børn 

og dermed fortsætte med at bo i det parcelhus, som har tjent til familiens bolig, også 

selv om dette parcelhus tilhørte den afdøde ægtefælle. 

 

Ved skilsmisse kan det derimod have betydning, hvem der ejer hvad. Udgangspunktet 

er, at den ægtefælle, der ejer aktivet, kan udtage dette aktiv. Ejer manden lystbåden, er 

det ham, der kan udtage båden som led i bodelingen. For visse aktivtyper er dog mulig-

hed for, at den ene ægtefælle under visse omstændigheder kan udtage aktiver, der ejes af 

den anden ægtefælle. Det drejer sig bl.a. om familiens bolig og sommerhus samt en 

ejendom og løsøre, som har været anvendt i en erhvervsvirksomhed drevet af ikke-

ejerægtefællen. Er der børn i ægteskabet, og skal børnene efter skilsmissen bo hos hu-

struen, vil hustruen i nogle tilfælde kunne udtage den ejendom, der har tjent som bolig 

for familien, selv om det er en ejendom, der tilhører manden. 

 

Fordelingen af aktiverne har derimod som udgangspunkt ingen betydning for størrelsen 

af den formue hver af ægtefællerne ejer efter skilsmissen.  

 

 

Hvem ejer hvad 
Undertiden opstår der strid mellem ægtefællerne om, hvem der ejer hvilke aktiver, da 

begge ægtefæller i tilfælde af skilsmisse ønsker at udtage et givet aktiv, eksempelvis 

parcelhuset, der har tjent som bolig for ægtefællerne. Spørgsmålet er herefter, hvilke 

faktorer, der tillægges betydning, når der opstår en sådan strid. 

 



- 4 – 
Offentliggjort d. 2. juli 2011 
 
 

 
  

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) 

Udgangspunktet er her, at den, der står som formel ejer, også er den, der reelt ejer akti-

vet. Er det eksempelvis manden, der står som skødehaver på den faste ejendom, der tje-

ner til familiens bolig, er det ham, der ejer ejendommen. Dette gælder, hvad enten ejen-

dommen er købt før eller under ægteskabet, og uanset om der er formuefællesskab (fæl-

leseje) mellem ægtefællerne. Der skal særlige omstændigheder til, førend hustruen kan 

komme igennem med et synspunkt om, at hun er medejer eller eneejer af ejendommen. 

Det samme gælder eksempelvis køb af en ny bil. Er det manden, der er registreret som 

ejer af bilen i Det Centrale Motorkøretøjsregister, og hos forsikringsselskabet, er det 

som det klare udgangspunkt manden, der ejer bilen.   

 

Domstolene har dog gennem tiden truffet afgørelser, hvor de formelle ejerforhold er 

blevet tilsidesat. Hvis eksempelvis ejendommen står i mandens navn, men hustruen kan 

bevise, at dette var tilfældigt, samt at hun har bidraget til udbetalingen eller måske end-

og har betalt hele udbetalingen, vil hun efter omstændighederne kunne få medhold i, at 

hun er ejer eller medejer af ejendommen. 

 

I en konkret sag havde hustruen selv bistået med opførelse af en ejendom på en grund 

tilhørende manden som hans særeje. Ægtefællerne havde således i vidt omfang opført 

ejendommen som selvbyggere. Da skilsmissen indtrådte, mente hustruen med en vis ret, 

at hun var medejer af den ejendom, som hun selv havde medvirket til at opføre. Og da 

grunden og dermed også bygningen indgik i mandens særeje, havde ejerforholdet stor 

betydning for, hvad hun fik med sig ved ægteskabets ophør. Hustruen fik imidlertid ikke 

medhold i, at hun var medejer af ejendommen. Dommerne bemærkede dog, at hun måtte 

have krav på et pengebeløb, men da hendes advokat ikke havde krævet et sådant penge-

beløb under retssagen, fik hun intet. 

 

 

Papirløse samlevende 
Hvis der er tale om papirløse samlevende, kan det selvsagt have stor betydning, hvem 

der ejer aktivet. Her skal parret jo ikke ved samlivets ophør fordele formuen som ved 

ægteskabets ophør. De ugifte samlevende har således intet formuefællesskab. 
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Det må her anbefales, at de samlevende nøje overvejer, hvorledes de indretter sig med 

hensyn til køb af bil og hus og andre større formuegoder, således at den ene ikke havner 

i en ulykkelig økonomisk situation ved samlivets ophør. 

 

Og det kan afslutningsvis bemærkes, at selv om ejeren stiller sig velvillig og er indstillet 

på at dele friværdien i den ejendom med den anden part, kan dette udløse indkomstskat-

ter hos sidstnævnte, idet domstolene her mener, at der er tale om en gave. 

 

 
_______ o _______ 
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