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Forslag fra læser om, hvorledes man kan få elimineret et særeje, 
der er etableret i henhold til testators eller gavegivers vilje 
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Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
  

Spørgsmål  

Refererende til dit svar i JP den 11. juli 2015: 

 

Man kunne vel beslutte sig for at manden sparede hele sin nettoløn op, og i stedet brugte 

af det fuldstændige særeje til husleje, mad, tøj, benzin, rejser o.s.v. 

 

Så ville det opsparede beløb være skilsmissesæreje og dermed forsat sikre manden, hvis 

hustruen vil skilles. 

 

Og opsparingen vil ved mandens død blive fælleseje. 

 

Det testamentsbestemte, fuldstændige særeje vil – i hvert fald delvist - kunne være 

"brugt op / byttet ud" ved denne konstruktion. 

 

Med venlig hilsen 

Advokat I.G.P. 
 

 

 

Svar  

I Spørg om Penge den 11. juli 2015 er omtalt spørgsmålet om en arvings muligheder for 

at ændre særejeformen for arv, hvor arvelader har bestemt, at arven skal tilhøre arvingen 

som fuldstændigt særeje. 

http://www.v.dk/
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Problemstillingen skal ses i lyset af, at hvis arvingen efterlader sig børn eller andre ar-

vinger udover ægtefællen, vil ægtefællen være dårligere stillet ved arvingens dødsfald, 

hvis der er fuldstændigt særeje, end hvis der er skilsmissesæreje. 

 

Ved besvarelsen blev her anført, at arvingen eller begge ægtefæller som det meget klare 

udgangspunkt ikke kan ændre et særeje, som er bestemt af en fremmed, f.eks. af den ene 

ægtefælles forældre, for så vidt angår den formue, der er omfattet af dette særeje. Det er 

altså som udgangspunkt ikke muligt at ændre en særejebestemmelse i et gavebrev eller 

et testamente.  

 

Undtager herfra er de tilfælde, hvor afdøde eller gavegiver har bestemt i testamentet eller 

gavebrevet, at arvingen eller gavemodtageren selv kan ændre særejebestemmelsen, f.eks. 

når modtageren bliver 50 år eller har været gift i 20 år etc.  

 

Jeg er enig i, at der ikke er noget til hinder for, at en arving eller gavemodtager ”forbru-

ger” et særeje. Har man f.eks. arvet 300.000 kr. med bestemmelse om fuldstændigt sær-

eje, og vælger man nu at anvende disse 300.000 kr. til ferierejser, afholdelse af fester 

eller andre former for forbrug, der ikke aflejrer sig i formueaktiver, elimineres det fuld-

stændige særeje. Men det kræver, at særejet henholdsvis anden opsparing holdes nøje 

adskilt, samt at det efterfølgende kan dokumenteres, at privatforbruget er finansieret af 

særejet. 

 

Det må dog bemærkes, at der så vidt ses ikke foreligger domme vedrørende den situati-

on, hvor nogle af børnene overfor den ægtefælle, der ikke var ejer af det fuldstændige 

særeje, anfægter dispositionen.  

 

 
_______ o _______ 

 
 


