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Arv – arvelod – faderen gift på ny efter skifte efter førsteafdøde 
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Spørgsmål 1676 

Kære Tommy V Christiansen 

 

Jeg har et spørgsmål til dig omkring arv efter min fader, og jeg er ret så forvirret, idet to 

forskellige advokater giver to forskellige svar på, hvor meget vi børn skal arve efter vores 

fader.  

 

Én advokat siger, at vi skal arve 1/6 af det samlede og bo, og en anden siger, at vi kun skal 

arve 1/16 - unægtelig en ret så stor forskel. 

  

Min fader giftede sig i 1990 og skiftede i den anledning det uskiftede bo efter min afdøde 

mor. Min fader døde i 2006, og i forbindelse med indkaldelse til skifteretten kom det frem, 

at min fader og min stedmoder i 2004 havde oprettet et fællestestamente, hvori der bl.a. 

stod, at længstlevende (min stedmor) skulle arve mest muligt. 

 

I forbindelse med salg af min stedmoders lejlighed ønsker min stedmor nu at skifte med os 

børn efter vores far. Vi har fået brev fra hendes advokat, hvorefter vi kun arver 1/16 af det 

samlede bo, men en anden advokat siger, at vi skal arve 1/6, fordi det er den gamle arvelov, 

der skal benyttes.  

 

Håber du kan hjælpe med det korrekte svar. 

  

Med venlig hilsen 

Fl. 

 

http://www.v.dk/
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Svar 

Jeg forstår Deres brev og vore efterfølgende telefoniske drøftelser om sagen således, at De 

og Deres søskende i 2006 gav samtykke til, at Deres stedmoder kunne overtage boet efter 

Deres fader til uskiftet bo.  

 

Jeg forstår det videre således, at formueordningen i ægteskabet mellem Deres fader og De-

res stedmoder kun omfattede formuefællesskab, idet der således ikke var noget særeje.  

 

Problemet i sagen er nærmere, at testamentet fra 2004 er etableret før den gældende arve-

lov trådte i kraft den 1. januar 2008, at Deres fader afgik ved døden før 1. januar 2008, men 

at det uskiftede bo efter Deres fader først skiftes nu, dvs. i 2014.   

 

Efter overgangsreglen til den nugældende arvelov er dødsfaldstidspunktet som udgangs-

punkt afgørende for, om arvedelingen skal foretages efter den tidligere gældende arvelov 

eller den nugældende arvelov: 

 

Hvis arveladeren er afgået ved døden efter den 1. januar 2008, er det således som udgangs-

punkt den nye arvelov, der skal anvendes.  

 

Er arveladeren derimod afgået ved døden før 1. januar 2008, er det som udgangspunkt de 

tidligere gældende regler, der skal anvendes.  

 

Efter overgangsreglerne gælder dette også ved skifte af et uskiftet bo efter en person, der er 

afgået ved døden før 1. januar 2008.  

 

At de tidligere gældende regler skal anvendes ved skifte af et uskiftet bo efter personer, der 

er afgået ved døden før 1. januar 2008, fremgår udtrykkeligt af Justitsministeriets tilkende-

givelser i forslaget til den nye arvelov fra 2007. Det anføres således her: 

 

”At de hidtil gældende regler som udgangspunkt finder anvendelse i tilfælde, hvor arvela-

deren er død før lovens ikrafttræden, har bl.a. betydning ved skifte efter lovens ikrafttræ-

den af uskiftede boer, hvor førstafdøde er død før lovens ikrafttræden. I disse boer skal 
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arven efter førstafdøde således fordeles efter de hidtil gældende regler, hvilket bl.a. inde-

bærer, at livsarvingernes tvangsarv udgør halvdelen af deres legale arvelod. Skiftes et så-

dant bo i den længstlevende ægtefælles levende live, vil arven til ægtefællen skulle bereg-

nes efter de hidtil gældende regler. Det indebærer bl.a., at ægtefællens legale arv er 1/3 af 

arven efter førstafdøde…” 

 

Udformningen af overgangsreglerne for den nye arvelov er baseret på det forslag, som Ud-

valget til revision af arveloven havde fremlagt, og som havde været genstand for indgående 

overvejelser i udvalget. Efter udvalgets tilkendegivelser i udvalgets Betænkning fra 2006 

står det ligeledes klart, at tanken var, at de hidtil gældende regler fortsat skulle anvendes 

ved fordeling af arven efter personer, der var afgået ved døden før 1. januar 2008, men hvis 

bo først blev skiftet efter den 1. januar 2008.  

 

For Deres vedkommende betyder, at arvedelingen efter Deres fader skal foretages efter 

reglerne i den tidligere gældende arvelov.  

 

Ved delingen af det uskiftede bo efter Deres fader indebærer det, at Deres stedmoder vil 

overtage halvdelen af det samlede bo som hendes boslod i ægteskabet mellem Deres fader 

og Deres stedmoder.  

 

Den anden halvdel af det samlede bo udgør arven efter Deres fader. Denne arv skal efter 

den tidligere gældende arvelov som udgangspunkt deles med 1/3 af arven til Deres sted-

moder som længstlevende ægtefælle (svarende til 1/6 af det samlede bo) og 2/3 af arven til 

De og Deres 3 søskende (svarende til 2/6 af det samlede bo).  

 

Da arven til De og Deres 3 søskende er begrænset til Deres tvangsarv efter testamentet fra 

2004, reduceres arven til De og Deres 3 søskende imidlertid til halvdelen af den legale arv, 

dvs. til 1/3 af arven efter Deres fader (svarende til 1/6 af det samlede bo).  

 

Sammenfattende skal De og Deres 3 søskende således tilsammen arve 1/6 af det samlede 

bo, eller hver 1/24 af det samlede bo.  

 
_______ o _______ 


