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Fordeling af arv mellem særbørn, når forældre har be-
gunstiget hinanden mest muligt © 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

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

 
 

 

Spørgsmål 1761 

Indledningsvis tak for en god og spændende brevkasse. 

 

Vores spørgsmål omhandler arv, og hvordan den længstlevende er stillet. 

 

Vi er gift og har hver 2 børn fra første ægteskab. Vi har hver vores økonomi og deles om 

udgifterne i dagligdagen, men har i juridisk forstand fælleseje. Vores formue er på hen-

holdsvis 4 mio. kr. og 2 mio. kr., dvs. i juridisk forstand ejer vi 3 mio. kr. hver. 

 

Vi har oprettet testamente, hvor vi begunstiger hinanden mest muligt. 

 

Vi har nogle jobmæssige overvejelser for fremtiden, og det er i denne sammenhæng vig-

tigt, at de også holder, hvis den ene af os skulle falde væk, og der skal udbetales arv til 

særbørnene.  

 

Spørgsmålet er derfor, hvad der efter gældende regler vil skulle udbetales i arv til hver af 

de 2 særbørn?  

 

Vi går derudover ud fra, at der ikke skal betales bodelingsafgift af arven til den længstle-

vende.   

 

Venlig hilsen 

ACB. 

http://www.v.dk/
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Svar  

Jeg forstår Deres brev således, at De og Deres hustru har oprettet et gensidigt testamente, 

hvorefter De har begunstiget hinanden mest muligt – og dermed altså samtidig bestemt, at 

arven til Deres og Deres hustrus respektive børn skal begrænses til tvangsarven.  

 

Indledningsvist bemærkes, at selv om De har fælleseje i Deres ægteskab, ejer De ikke i 

juridisk forstand 3 mio. kr. hver. Den omstændighed, at De har indgået ægteskab, betyder 

således ikke, at De og Deres hustru - alene i kraft af ægteskabets indgåelse ejer Deres re-

spektive formuer med halvdelen til hver. Eller med andre ord: Under ægteskabet ejer hver 

ægtefælle kun egen formue.  

 

For Deres vedkommende betyder det med de oplyste formuestørrelser, at den ene ægte-

fælle alene og udelukkende ejer og råder over de 4 mio. kr., og at den anden ægtefælle 

alene og udelukkende ejer og råder over de 2 mio. kr.  

 

Det har f.eks. betydning i forhold til ægtefællernes kreditorer: Optager ægtefællen med en 

formue på 2 mio. kr. et banklån på 3 mio. kr., og misligholder ægtefællen sidenhen dette 

lån, kan banken kun holde sig til denne ægtefælle ved inddrivelsen af bankens tilgodeha-

vende på de 3 mio. kr. Alt andet lige vil banken således kun kunne søge indfrielse af gæl-

den i formuen på de 2 mio. kr. – og altså ikke i den anden ægtefælles formue på de 4 mio. 

kr. Der gælder visse undtagelser til dette udgangspunkt, ligesom særlige aftaler mellem 

banken, den låntagende ægtefælle og den anden ægtefælle kan føre frem til et andet resul-

tat, eksempelvis hvis den anden ægtefælle har kautioneret for lånet. Men i udgangspunktet 

er reglerne ganske klare. Den ene ægtefælle hæfter altså ikke for den anden ægtefælles 

gæld. Denne retsstilling har f.eks. stor betydning, hvis den ene ægtefælle etablerer egen 

virksomhed.  

 

Den omstændighed, at der er fælleseje, indebærer imidlertid, at der ved skilsmisse og ved 

dødsfald – og først ved skilsmissen eller dødsfaldet – skal foretages en deling af ægtefæl-

lernes formue som følge af skilsmissen eller dødsfaldet. Delingen skal foretages efter 

samme hovedprincipper ved skilsmissen og ved dødsfaldet, og indebærer i grove træk, at 
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hver ægtefælle skal aflevere ½ af ægtefællens egen positive nettoformue til den anden 

ægtefælle.  

 

For Deres vedkommende betyder det, at De og Deres hustru hver især efter denne deling 

som udgangspunkt har en nettoformue på 3 mio. kr.  

 

Ved en eventuel skilsmisse vil hver ægtefælle således forlade ægteskabet med en formue 

på 3 mio. kr.  

 

Ved dødsfald indebærer delingen på samme måde, at dødsboet efter førstafdøde og 

længstlevende ægtefælle hver især udtager 3 mio. kr. Boets formue, dvs. de 3 mio. kr., 

udgør arven efter afdøde. Denne arv på de 3 mio. kr. skal fordeles mellem afdødes arvin-

ger efter fordelingsreglerne i arveloven og afdødes testamente.  

 

Efter arveloven fra 2008 skal arven efter førstafdøde ægtefælle deles med halvdelen til 

den længstlevende ægtefælle og halvdelen til afdødes børn til deling, medens tvangsarven 

udgør ¼ af den legale arv (arv efter loven).   

 

Med dette udgangspunkt efter arveloven sammenholdt med det testamente, som De og 

Deres hustru har oprettet, betyder det - i meget grove træk - at den længstlevende ægtefæl-

le vil arve 7/8 af arven efter afdøde, dvs. 7/8 af de 3 mio. kr., eller i alt 2,625 mio. kr. Ar-

ven på de 2,625 mio. kr. er afgiftsfri for ægtefællen.  

 

Da den længstlevende ægtefælle som led i skiftet selv udtager 3 mio. kr. af formuefælles-

skabet mellem ægtefællerne, vil længstlevende efter dødsboskiftet have en samlet for-

mue på 3 mio. kr. + 2,625 mio. kr. eller i alt 5,625 mio. kr.  

 

Der skal udredes i alt 375.000 kr. til afdødes to børn fra det tidligere ægteskab til lige de-

ling, dvs. 187.500 kr. til hvert barn.  

 

Det kan afslutningsvist bemærkes, at den foreliggende fordeling af arven efter førstafdøde 

har den – måske ikke tilsigtede - konsekvens, at fordelingen af den samlede arv mellem de 
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4 børn fra de tidligere ægteskaber til sin tid vil være stærkt afhængig af, hvem af ægtefæl-

lerne, der afgår ved døden først.  

 

Forestiller man sig således, at længstlevendes formue, dvs. de 5,625 mio. kr., er intakt ved 

længstlevendes dødsfald, vil disse 5,625 mio. kr. ubeskåret tilfalde længstlevende ægte-

fælles 2 børn.  

 

Af de oprindelige 6 mio. kr. vil 1/16, dvs. 375.000 kr., således tilfalde førstafdødes børn, 

og 15/16, dvs. 5,625 mio. kr., tilfalde længstlevendes børn. En ændring af dette delings-

forhold kræver særlige bestemmelser i testamentet. Se om denne problemstilling nærmere 

i Spørg om Penge den 5. april 2014.  

 
_______ o _______ 

 
 
 


