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I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægte-
fæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende omtales de 
arvemæssige konsekvenser af ægtefællernes formueordning. Fordeling af 
arv sker efter reglerne i arveloven samt bestemmelser i et eventuelt testa-
mente. Ved at etablere særeje kan fordelingen af arven mellem ægtefællen 
og børnene imidlertid forskydes. Det er ægtefæller ikke altid opmærksom-
me på.  
 
Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmel-

ser fastsat i et eventuelt testamente.  

 

Ønsker man en anden fordeling af arven end den fordeling, der sker efter arvelovens 

regler, skal denne ændrede fordeling fastlægges i et testamente. F.eks. kan det bestem-

mes i et testamente, at en ægtefælle eller et barn skal arve mest muligt. Eller omvendt, at 

ægtefællen eller et barn skal arve mindst muligt. Det er, indenfor visse rammer, også 

muligt at bestemme, at bestemte arvinger skal arve bestemte genstande, f.eks. at et be-

stemt barn skal overtage familievirksomheden eller – i den anden ende af skalaen – fa-

miliens arvestykker blandt indboet.  

 

For gifte personer er arvedelingen baseret på den formueordning, som ægtefællerne har 

bestemt skal være gældende under ægteskabet, dvs. om der er formuefællesskab (fælles-

eje) eller særeje i ægteskabet.  

 

http://www.v.dk/
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Ofte opfattes spørgsmålet om fælleseje eller særeje som et anliggende, der udelukkende 

drejer sig om fordelingen af ægtefællers formue ved en eventuel separation eller skils-

misse.  

 

Men formueordningen kan også have betydelige, afledede konsekvenser ved fordelingen 

af arven efter den førstafdøde ægtefælle.  

 

Samspillet mellem på den ene side reglerne om ægtefællers formueordning og på den 

anden side fordelingen af arven efter hver ægtefælle kan undertiden medføre uventede 

og måske uønskede konsekvenser ved fordeling af arven. Det kan i sig selv medføre, at 

der er behov for oprettelse af et testamente. Omvendt kan samspillet betyde, at der i 

nogle tilfælde er større muligheder for at nå frem til den arvedeling, som ægtefællerne 

hver især ønsker.  

 

 

Arv efter ægtefæller 
Jeg omtalte i sidste uge forskellige formueordninger, dels fælleseje og dels forskellige 

særejemodeller, henholdsvis skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje og det såkaldte kom-

binationssæreje.  

 

Nogle forenklede eksempler kan illustrere de afledede konsekvenser af disse særejeord-

ninger ved dødsfald:  

 

 

Arvedeling ved fælleseje 
Har ægtefællerne fælleseje, også benævnt formuefællesskab, har den længstlevende æg-

tefælle som udgangspunkt ret til at overtage boet efter den førstafdøde til uskiftet bo, når 

lovens betingelser er opfyldt. Efterlod afdøde sig særlivsarvinger, dvs. særbørn, kræves 

bl.a. samtykke fra disse særbørn. Ved uskiftet bo kan den længstlevende ægtefælle in-

denfor visse rammer råde frit over førstafdødes formue. 

 

Bliver et skifte af fællesejet imidlertid aktuelt, kan et simpelt eksempel illustrere konse-

kvenserne for arvedelingen:  
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Har manden eksempelvis en nettoformue på 8 mio. kr. og hustruen en nettoformue på 2 

kr., og har ægtefællerne almindeligt formuefællesskab, vil hustruen ved mandens døds-

fald efter loven modtage i alt 7,5 mio. kr. som boslod (hustruens andel af fællesejet på 5 

mio. kr.) og arv (2,5 mio. kr.) i forbindelse med skiftet. Mandens børn vil tilsammen 

modtage de resterende 2,5 mio. kr. til lige deling. Dette gælder uanset antallet af børn. 

 

 

Arvedeling ved skilsmissesæreje 
Samme konsekvenser og samme deling som ved fælleseje vil ske, hvis ægtefællerne har 

skilsmissesæreje.  

 

Et skilsmissesæreje har således kun virkning ved skilsmisse. Ved den ene eller begge 

ægtefællers dødsfald har et skilsmissesæreje ingen virkning. Med andre ord konverteres 

skilsmissesærejet således til almindeligt formuefællesskab med de konsekvenser, som er 

beskrevet ovenfor. Længstlevende ægtefælle kan overtage boet til uskiftet bo og vil ved 

et skifte med børnene i det ovennævnte taleksempel råde over en formue på 7,5 mio. kr. 

efter skiftet.  

 

 

Arvedeling ved fuldstændigt særeje 

Formue tilhørende en ægtefælle som dennes fuldstændige særeje skal skiftes allerede 

ved dennes dødsfald.  

 

Ændres det ovennævnte eksempel, således at begge ægtefæller havde fuldstændigt sær-

eje ved dødsfaldet, og havde manden en nettoformue på 8 mio. kr. og hustruen en netto-

formue på 2 mio. kr., vil hustruen efter loven modtage 4 mio. kr. som arv efter manden 

og børnene vil modtage de resterende 4 mio. kr. til deling som arv efter faderen. Børne-

ne arver altså 1½ mio. kr. mere efter faderen, end hvis forældrene havde almindeligt 

formuefællesskab. Hustruens egen formue på 2 mio. kr. kan hun udtage forlods, og hun 

har derfor efter skiftet en samlet formue på 6 mio. kr. og dermed 1½ mio. kr. mindre, 

end hvis ægtefællerne havde almindeligt formuefællesskab. 
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Det fuldstændige særeje for afdøde medfører således i dette eksempel, at børnene mod-

tager en større andel af arven efter afdøde.  

 

 

Arvedeling ved kombinationssæreje 

Særeje kan imidlertid også have den konsekvens, at den længstlevende ægtefælle be-

gunstiges qua særejekonstruktionen.  

 

Ægtefællerne kan således eksempelvis bestemme, at skilsmissesæreje skal være gæl-

dende også i dødsfaldssituationen, men kun for så vidt angår den længstlevende ægte-

fælle. Det vil betyde, at ved den første ægtefælles dødsfald bliver afdødes formue fæl-

leseje, medens længstlevende ægtefælles formue forbliver særeje. Dette kaldes kombi-

nationssæreje. 

 

Ved skiftet efter førstafdøde vil længstlevende ægtefælle således forlods kunne udtage 

sig egen formue. Afdødes formue kan overtages til uskiftet bo. Skal dødsboet efter 

førstafdøde skiftes, vil den længstlevende ægtefælle overtage halvdelen af formue som 

sin andel af fællesformuen, og vil efter loven være berettiget til at modtage halvdelen af 

den andel halvdel af fællesformuen som arv efter førstafdøde.  

 

I det ovennævnte taleksempel, hvor manden har en nettoformue på 8 mio. kr. og hustru-

en en nettoformue på 2 kr., og hvor manden afgår ved døden først, vil det betyde, at hu-

struen forlods kan udtage sin egen formue på 2 mio. kr. Denne formue er fortsat særeje 

for hende. Mandens formue på 8 mio. kr., der nu er overgået fra særeje til fælleseje, kan 

hustruen som længstlevende som udgangspunkt overtage til uskiftet bo. Skal der ske 

skifte, vil hustruen overtage 4 mio. kr. som hendes andel af fællesejet, og hun vil herud-

over efter loven modtage yderligere 2 mio. kr. som arv efter manden. Hun vil således 

efter skiftet råde over en samlet formue på 8 mio. kr.   

 

Hustruens samlede formue vil efter et skifte med børnene således være større, end hvis 

der blot havde været almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne. 
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Forestiller man sig i samme eksempel, at hustruen afgik ved døden først, kan manden 

forlods udtage sin egen formue på 8 mio. kr. Hustruens formue på 2 mio. kr., der nu er 

overgået fra særeje til fælleseje, kan som udgangspunkt overtages af manden til uskiftet 

bo. Skal der ske skifte, vil manden overtage 1 mio. kr. som hans boslod (andel af fælles-

ejet), og han vil herudover efter loven modtage yderligere ½ mio. kr. som arv efter hu-

struen. Manden vil således efter skiftet råde over en samlet formue på 9,5 mio. kr.  

 

Set i forhold til den situation, hvor ægtefællerne har fælleseje, vil selve den omstændig-

hed, at der er etableret kombinationssæreje, således i det nævnte eksempel kunne med-

føre, at den længstlevende ægtefælle efter et skifte råder over et yderligere beløb på 0,5 

- 2 mio. kr. og børnenes arv efter førsteafdøde er reduceret tilsvarende. 

 

Den formueordning, som ægtefællerne har valgt, kan således i sig selv have stor betyd-

ning for de økonomiske konsekvenser ved dødsfald.  

 

Fordelingen af formuen kan imidlertid yderligere forskydes – alt efter ægtefællernes 

nærmere ønske – ved oprettelse af testamente, hvor børnene eller den længstlevende 

ægtefælle begunstiges yderligere.  

 

 

Særejeordning efter familiens konkrete behov  

De relevante hensyn ved valg af særejeform ændrer sig ofte over tid. Eksempelvis kan et 

hensyn til at sikre børn i nogle faser af livet tale for én særejeform, og i senere perioder 

af livet tale for valg af en anden særejeform. Et særeje baseret på en ægtepagt, dvs. æg-

tefællernes aftale om formueordningen, kan ændres, alt efter, hvad der på det pågælden-

de tidspunkt er mest hensigtsmæssigt.  

 
—— o —— 

 


