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Nogle praktiske forhold vedrørende særeje © 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
 
Ved skilsmisse og dødsfald har det afgørende betydning for delingen af par-
ternes formue, om en formue er fælleseje eller særeje. Men særeje kræver, 
både at særejet er etableret forskriftsmæssigt, og at ejeren løbende holder 
regnskab med særejet. En ny dom fra Højesteret belyser flere aspekter af 
stor praktisk betydning for særejeformue. 
 
I disse spalter er flere gange behandlet spørgsmålet om etablering af særeje, forskellige 

former for særeje og konsekvenserne af særeje ved skilsmisse og dødsfald, således bl.a. 

i Spørg om Penge den 6. oktober 2012 under overskriften ”Forskellige former for sær-

ejer mellem ægtefæller”, og den 13. oktober 2012 under overskriften ”Arv og særeje”.  

 

Særeje indebærer, at ejeren ikke skal dele formue omfattet af særejet med den anden 

ægtefælle ved en skilsmisse. Særeje kan endvidere have væsentlig betydning for for-

muedelingen ved den ene ægtefælles dødsfald.  

 

  

Hvordan etableres særeje? 

Særeje kan etableres på én af to måder:  

 

Særeje kan for det første etableres ved en aftale mellem ægtefællerne; en såkaldt ægte-

pagt. I ægtepagten (aftalen) aftaler ægtefællerne, hvilken del af ægtefællernes respektive 

formuer, der skal være særeje, og hvilken form for særeje, der skal være tale om, dvs. 

om der er tale om skilsmissesæreje, kombinationssæreje, fuldstændigt særeje m.v. Æg-

tepagten skal tinglyses for at være gyldig.  

http://www.v.dk/
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Særeje kan endvidere etableres af en udenforstående, ofte den ene parts forældre, ved en 

bestemmelse i et gavebrev eller et testamente om, at gaven eller arven skal være særeje 

for modtageren. På samme måde som for ægtepagten bør der i gavebrevet eller testa-

mentet være taget klart stilling til, hvad særejet omfatter og hvilken form for særeje, der 

er tale om.  

 

 

Surrogater og indtægter af særeje 
Ved oprettelsen af en ægtepagt og ved udformningen af gavebrev eller testamente bør 

det endvidere overvejes, om en formue, der træder i stedet for særejeformuen (surroga-

ter) skal være særeje eller fælleseje - f.eks. om provenuet fra salg af en post aktier mod-

taget med særejeklausul skal være særeje eller fælleseje. Det samme gælder for indtæg-

ter af særejeformuen, dvs. i det nævnte eksempel om udbytte af aktieposten skal være 

særeje eller fælleseje.   

 

I dag er det lovens udgangspunkt, at en særejebestemmelse også omfatter surrogater for 

særejeaktivet og indtægter af særejeaktivet. Indgår eksempelvis en post aktier i mandens 

særeje, vil udbytte fra disse aktier også være særeje for manden. Men loven giver mu-

lighed for at aftale eller bestemme, at surrogater for og indtægter af særejet skal være 

fælleseje.  

 

Er der tale om særeje etableret før 1. oktober 1990, er surrogater af særejet også særeje. 

Derimod var det – i modsætning til nutidens regler - lovens udgangspunkt, at indtægter 

af særejet var fælleseje, med mindre andet var aftalt eller bestemt. Dengang ville ek-

sempelvis udbytte af mandens særejeaktier altså som udgangspunkt indgå i formuefæl-

lesskabet.  

 

Der rejser sig her det spørgsmål, hvad der gælder, hvis der i ovennævnte eksempel ud-

loddes udbytte fra mandens særejeaktier, hvor særejet er etableret før 1. oktober 1990, 

og der sker udlodning efter 1. oktober 1990, hvor de nye regler er trådt i kraft. 

I en sag afgjort af Højesteret den 3. november 2016 nåede et flertal af de deltagende 

dommere frem til, at indtægter af et særeje, etableret før 1. oktober 1990, var fælleseje 

uanset om indtægterne var indvundet før eller efter den 1. oktober 1990. En enkelt 
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dommer i Højesteret var dog, med en overbevisende begrundelse, ikke enig i dette syns-

punkt.  

 

Selv om skæringsdatoen den 1. oktober 1990 for de tidligere gældende henholdsvis de 

nugældende regler om særeje ligger en del år tilbage i tid, kan de gamle regler fra før 1. 

oktober 1990 fortsat have betydning både ved skilsmisse og ved skifte af dødsboer i dag.  

 

 

Løbende regnskab med særejet  
I praksis er den største udfordring for ejeren af et særejeaktiv typisk at holde regnskab 

med særejemidlerne.  

 

Når det er aktuelt, skyldes det, at en sammenblanding af særejemidler og fællesejemid-

ler kan føre til, at særejet går tab.  

 

Arver den ene ægtefælle f.eks. 50.000 kr. med bestemmelse om særeje, og sætter ægte-

fællen nu de 50.000 kr. ind på familiens ”budgetkonto”, hvor begge ægtefæller også 

sætter løn ind til betaling af familiens faste udgifter, bliver de 50.000 kr. i sagens natur 

blandet sammen med familiens øvrige kontantbeholdning, der er fælleseje. Det vil med-

føre, at særejet går tabt. Den ægtefælle, der har arvet de 50.000 kr., kan således ikke ved 

en skilsmisse kræve at få de 50.000 kr. udredt forlods ved bodelingen. 

 

I nogle tilfælde er det ganske enkelt at holde regnskab med særejet. Har man arvet en 

post børsnoterede aktier som særeje, og placeres udbytte af disse og kun disse aktier 

altid på en særskilt konto, kan særejet opgøres år for år uden de store problemer. An-

vender ejeren nu opsparet udbytte til køb af et maleri, vil også maleriet som udgangs-

punkt være særeje.  

 

I andre tilfælde er øvelsen med at holde regnskab med særejet mere kompliceret. Og 

ikke sjældent ses det, at ægtefællerne med tiden får byttet rundt på beløb eller ad åre 

udvikler en opfattelse af, hvad der er særeje henholdsvis særeje, som ikke stemmer helt 

overens med den bagvedliggende jura. Det kan give anledning til meget ubehagelige 
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overraskelser ved en skilsmisse og måske også ved dødsfald, alt afhængigt af særeje-

form. 

 

I praksis tilrådes det, at det i ægtefællernes års regnskab anføres, hvad ægtefællerne me-

ner er særeje tilhørende den ene eller anden ægtefælle henholdsvis, hvad der indgår i 

formuefællesskabet. Har begge ægtefæller forholdt sig til denne opgørelse og under-

skrevet regnskabet, vil dette være et vægtigt bevis i tilfælde af en tvist mellem ægtefæl-

lerne. 

 

 

Blandede aktiver 
Et andet aspekt ved særeje er konsekvenserne, hvor et konkret aktiv, f.eks. familiens 

bolig, købes delvist for den ene ægtefælles særejemidler og delvist for fællesejemidler, 

f.eks. ved optagelse af et lån, som forrentes og afdrages med ægtefællernes løn, der er 

fælleseje.  

 

Spørgsmålet er nu, om boligen tilhører særejeindehaveren som særeje fuldt ud eller kun 

delvist.   

 

I 1980´erne fastslog Højesteret i to sager, der begge drejede sig om særeje vedrørende 

en fast ejendom, at en ejendom i sin helhed skal anses for særeje for en ægtefælle, når 

denne har modtaget ejendommen som gave med vilkår om særeje, og når der er tale om 

et betydeligt gaveelement i form af friværdi i ejendommen. 

 

I højesteretsdommen fra 3. november 2016 fastslog Højesteret, at dette fortsat er retsstil-

lingen, selv om der havde været røster fremme om en anden retstilstand efter regelæn-

dringen i 1990. 

 

Det samme gælder, hvis en væsentlig del af købesummen eller udbetalingen på et aktiv 

udredes af særejemidler.  
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Vederlagskrav 
Selv om et aktiv, f.eks. en bolig, tilhører den ene ægtefælle som særeje, forekommer det 

- måske endog ofte - at denne ægtefælle eller måske begge ægtefæller anvender midler 

fra fællesejet i forbindelse med købet af eller senere forbedringer på boligen. 

 

Et klassisk eksempel er den situation, hvor den ene ægtefælle køber en bolig af ældre 

dato for arvede særejemidler, og ægtefællerne herefter påbegynder en større renovering 

af boligen. Da hele arven blev brugt til køb af boligen, finansieres ombygningen af par-

ternes løn, der ikke er særeje. 

 

Skal parterne efterfølgende skilles, kan ejerægtefællen overtage hele boligen forlods og 

altså uden at skulle dele værdien med den anden ægtefælle.  

 

Det stiller i sagens natur den anden ægtefælle i en meget urimelig situation. Her er ud-

gangspunktet, at den anden ægtefælle har krav på en art ”kompensation” vedrørende de 

fællesejemidler, som er brugt til forbedring af boligen, og som på grund af særejekon-

struktionen nu overtages forlods af ejerægtefællen uden nogen form for deling af værdi-

en.  

 

Har parterne således i det ovennævnte eksempel anvendt 200.000 kr. af fællesejemidler 

til forbedring af boligen, kan det komme på tale at pålægge ejerægtefællen at udrede det 

halve beløb, dvs. 100.000 kr., til den anden ægtefælle.   

 

Men det er her væsentligt at være opmærksom på, at det efter loven kun er midler an-

vendt til ”erhvervelse eller forbedring” der giver grundlag for et vederlagskrav mod den 

ægtefælle, der har særeje.  

 
 

 _______ o _______ 

 
 


