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Er det hensigtsmæssigt for ægtefæller at købe parcelhuset i 
sameje, når der er almindeligt formuefællesskab mellem dem? 
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  Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

 

Min datter blev gift for nogle år siden og bor i lejlighed med sin mand. Hun og hendes 

mand har overvejet at købe et hus. Hverken hun eller hendes mand har særeje. Ikke desto 

mindre har en advokat foreslået, at de køber huset i sameje.  

 

Men er det ikke bare at kalde tingene ved et andet navn. Når der ikke er særeje, må der jo 

være tale om fælleseje. 

 

Venlig hilsen  

A.P. 

 

Svar 

Det lyder som et godt råd fra den pågældende advokat. 

 

Såfremt der ikke er etableret særeje, er der almindeligt formuefællesskab mellem ægtefæl-

lerne. Dette betyder eksempelvis, at hvis det er Deres svigersøn, der køber ejendommen, 

vil ejendommen ganske vist indgå i fællesejet. Men det må fremhæves, at under ægteska-

bet er det Deres svigersøn, der er ejer af ejendommen. Det, at ejendommen er fælleseje, 

har kun betydning i tilfælde af ægteskabets opløsning ved skilsmisse eller ved død. Her 

skal friværdien indgå i fordelingen af formuen mellem ægtefællerne. 

 

Er ejendommen eksempelvis steget i værdi, og sælges ejendommen, går hele gevinsten til 

Deres svigersøn, hvis han er eneejer af huset. Det gælder, hvad enten der er særeje eller 

almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne. 
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Hvis derimod Deres datter ejer halvdelen af ejendommen, og Deres svigersøn ejer den 

anden halvdel af ejendommen, skal provenuet ved salg af ejendommen deles lige. Hver 

ægtefælle ejer jo halvdelen af ejendommen. 

 

Så Deres datter er bedre sikret ved etablering af sameje – og ikke kun nøjes med at ejen-

dommen indgår i fællesejet. 

 

Omvendt vil Deres datter hæfte for et eventuelt tab ved prisfald på ejendommen, hvis der 

etableres sameje. Dette er ikke tilfældet, hvis Deres svigersøn køber ejendommen – og 

uanset om der er formuefællesskab eller særeje mellem ægtefællerne. 
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