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Modtager svigerbørn arv af barnets særeje© 
 
 

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

www.v.dk 
  
  
Tak for indlæg om ”Særeje efter nye regler” lørdag den 22.07.17. 

 

I oktober 2009 fik jeg tinglyst et testamente med fuldstændig særeje til mit barn. Jeg 

opfattede det sådan, at ægtefællen intet arvede ved separation, skilsmisse eller dødsfald.  

 

Men i artiklen står der: 

 

”I stedet udredes hele særejet som arv til førstafdødes arvinger, herunder ægtefællen. 

Det betyder i sidste ende, at en større del af den formue, der var særeje, vil tilfalde andre 

arvinger end ægtefællen, typisk børn.” 

 

Jeg forstår ikke ”en større del”, når det i 2009 var hele særejet, som tilfaldt andre arvin-

ger end ægtefællen. 

 

Er det en ændring efter de nye regler eller har jeg misforstået? 

 

I øvrigt: 

Årsagen til mit valg er den risiko, der er, hvis begge ægtefæller har særbørn. Så kan mi-

ne børnebørn risikere arve en meget lille den af min arv.  

  

Venlig hilsen 

KN 

 

http://www.v.dk/
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Svar  

En bestemmelse i et testamente om, at arv skal være fuldstændigt særeje for arvingen, 

vil betyde, at arvingen ved separation eller skilsmisse ikke skal dele nogen del af denne 

arv med den nu fraseparerede eller fraskilte ægtefælle.  

 

Falder arvingens ægtefælle væk som den første af ægtefællerne, kan arvingen forlods 

udtage sit eget fuldstændige særeje – og herunder altså eksempelvis arv efter egne for-

ældre – ved skifte af dødsboet efter ægtefællen. Det betyder, at ingen del af det fuld-

stændige særeje vil tilfalde ægtefællens arvinger, herunder ægtefællens særbørn.  

 

Er det derimod arvingen selv, der falder væk som den første, vil arvingens fuldstændige 

særeje, herunder arv fra egne forældre, indgå i dødsboet efter arvingen. Da ægtefæller 

efter loven arver hinanden, vil den længstlevende ægtefælle som udgangspunkt også 

modtage en andel af førstafdødes fuldstændige særeje.  

 

De nye regler om ægtefællers økonomiske forhold medfører ingen ændring i disse 

grundlæggende regler om ægtefællers arveret efter hinanden. 

 

Det betyder alt i alt, at hvis Deres barn - efter Deres bortgang - falder væk som den før-

ste ægtefælle, vil Deres svigerbarn efter loven modtage arv efter Deres barn, herunder 

en andel af Deres barns fuldstændige særeje i form af arv efter Dem.  

 

 
 _______ o _______ 

  
 


