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Pensionskompensation© 
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advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  
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Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers økonomiske 
forhold. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.  
 
Ægtefællers pensionsordninger kan vedrøre ganske væsentlige beløb. Ne-
denfor omtales nogle særlige regler om kompensation vedrørende pensi-
onsordninger i forbindelse med skilsmisse.   
 
Både de hidtil gældende regler og den ny lovgivning er baseret på det udgangspunkt, at 

ægtefæller skal ligedele deres respektive formuer ved ægteskabets ophør, dvs. ved sepa-

ration, skilsmisse og dødsfald. Dette indebærer, at hver ægtefælle som udgangspunkt 

skal aflevere et beløb svarende halvdelen af egen nettoformue til den anden. Har begge 

ægtefæller en positiv formue, svarer dette til, at hele formuefællesskabet, dvs. begge 

ægtefællers respektive formuer, deles mellem ægtefællerne. 

 

I en artikelserie i disse spalter hen over sommeren er omtalt forskellige undtagelser til 

udgangspunktet om ligedeling af ægtefællers formue ved skilsmisse. Der er tale om reg-

ler, der kan få meget stor betydning for ægtefællernes økonomiske situation efter en 

skilsmisse.  

 

På denne baggrund og på baggrund af ægtefællernes muligheder for at aftale sig frem til 

en anden deling, bør mange ægtefæller både i forbindelse med ægteskabets indgåelse og 

under ægteskabet løbende overveje, om lovens ordning fører frem til den forventede 

deling i tilfælde af skilsmisse. 

http://www.v.dk/
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Delingsregler ved skilsmisse 
Ægtefællernes respektive pensionsordninger kan være et af de væsentlige aktiver i for-

muefællesskabet og er derfor et aktiv, som ægtefæller bør vie opmærksomhed både før 

og under ægteskabet.  

 

Som omtalt i disse spalter den 5. august 2017 er udgangspunktet, at hver ægtefælle for-

lods - og altså uden ligedeling - kan udtage, hvad der i loven betegnes som ”egne rime-

lige pensionsrettigheder” ved separation og skilsmisse.  

 

Ligeledes kan hver ægtefælle ved separation og skilsmisse forlods udtage beløb fra ri-

melige alders- og kapitalpensioner, supplerende engangssummer og supplerende en-

gangsydelser, der allerede er udbetalt, men kun i det omfang beløbene ikke allerede 

må anses for at være forbrugt. Det samme gælder for afkast af udbetalte beløb samt for 

værdier, der træder i stedet for de allerede beløb.  

 

Har ægteskabet været af kortere varighed, sker der ingen deling af pensionsrettigheder.  

 

 

Pensionskompensation 
Selv om en ægtefælle ved en skilsmisse kun udtager egne rimelige pensionsrettigheder, 

vil denne deling kunne medføre, at ægtefællerne - som det siges i forslaget til den senere 

vedtagne lov – ”er stillet meget forskelligt pensionsmæssigt”. 

 

Ved pensionsreformen i 2007 blev derfor vedtaget særlige regler om kompensation til 

en ægtefælle ud fra rimelighedsbetragtninger.  

 

Der er altså tale om tilfælde, hvor den ene ægtefælle efter loven har mulighed for at ud-

tage egne pensionsrettigheder forlods ved skilsmisse, da der er tale om rimelige pensi-

onsrettigheder – men hvor denne ægtefælle alligevel pålægges at udrede en kompensati-

on til den anden ægtefælle ud fra et rimelighedssynspunkt.  
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Reglerne herom er blevet videreført i den nye lov og giver mulighed for kompensation i 

to situationer.   

 

 

Fællesskabskompensation  
En ægtefælle har for det første mulighed for at opnå en kompensation, hvis følgende to 

betingelser er opfyldt, nemlig at:  

1) ægtefællen under ægteskabet har foretaget en mindre pensionsopsparing, end 

hvad der svarer til en rimelig pensionsordning for den pågældende, og 

2) dette skyldes, at ægtefællen af hensyn til familien eller den anden ægtefælle helt 

eller delvis har været uden for arbejdsmarkedet, haft orlov eller arbejdet på ned-

sat tid. 

 

Det er en central betingelse for at opnå en kompensation efter disse regler, at den kom-

pensationssøgende ægtefælles fravær fra arbejdsmarkedet skyldes hensynet til familien 

eller den anden ægtefælle.  

 

Det indebærer f.eks., at fravær fra arbejdsmarkedet som følge af den anden ægtefælles 

arbejde i udlandet eller arbejdsskift ligeledes vil kunne danne grundlag for en kompen-

sation. Kompensation vil også kunne komme på tale i situationer, hvor en ægtefælles 

arbejdssituation har gjort det ønskeligt, at den anden ægtefælle helt eller delvist har væ-

ret uden for arbejdsmarkedet.  

 

Men betingelsen indebærer også, at fravær fra arbejdsmarkedet som følge af sygdom 

eller arbejdsløshed ikke vil kunne begrunde kompensation med henvisning til disse reg-

ler – men muligvis efter reglerne omtalt nedenfor.  

 

Det er forudsat i loven, at ikke enhver mindre forskel mellem ægtefællernes pensions-

indbetalinger under ægteskabet skal udlignes. En kompensation kommer således kun på 

tale, hvis den manglende pensionsopsparing overstiger, hvad der svarer til op mod to års 

pensionsindbetalinger.  
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Et eventuelt kompensationsbeløb opgøres med udgangspunkt i det beløb, som den kom-

pensationssøgende ægtefælle ville have opsparet i pension, hvis den pågældende ikke 

havde arbejdet på deltid, haft orlov eller været hjemmearbejdende.  

 

I lovforslaget til de nu vedtagne regler nævnes som eksempel den situation, at har en 

ægtefælle arbejdet på deltid i 10 år. I dette tilfælde vil kompensationen som udgangs-

punkt svare til nettoværdien af forskellen mellem det, som ægtefællen rent faktisk har 

opsparet i pension, og det, som ægtefællen ville have opsparet, hvis ægtefællen havde 

arbejdet på fuld tid i disse 10 år. I beregningen indgår arbejdsgiverens eventuelle pensi-

onsbidrag.  

 

Har ægtefællen været hjemmegående, må der ifølge lovforslaget foretages et skøn over 

den pensionsopsparing, som ægtefællen ville have foretaget, hvis ægtefællen havde væ-

ret på arbejdsmarkedet.  

 

Ved vurderingen af, om der er grundlag for kompensation, er det som udgangspunkt 

uden betydning, hvordan ægtefællerne i øvrigt er stillet pensions- eller formuemæssigt. 

Men i forslaget til den senere lov er dog herved taget det forbehold, at der kan fore-

komme situationer, hvor ægtefællens øvrige pensionsmæssige og økonomiske forhold er 

af en sådan karakter, at det ikke vil være rimeligt at pålægge en ægtefælle at betale 

kompensation til den anden ægtefælle.  

 

Tilsvarende synspunkter fører frem til, at det ikke kan pålægges en insolvent ægtefælle 

at udrede en kompensation til den anden ægtefælle.  

 

En eventuel pensionskompensation er i loven maksimeret til halvdelen af forskellen 

mellem værdien af den pensionsopsparing, som hver af ægtefællerne har foretaget under 

ægteskabet af delingsformue. Det betyder ifølge lovforslaget til den senere lov, at har en 

ægtefælle f.eks. i en periode været hjemmearbejdende for at passe familiens børn, men 

har ægtefællen alligevel samlet set under ægteskabet sparet mere op end den anden æg-

tefælle, kan ægtefællen ikke få kompensation for den manglende pensionsopsparing.  
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Rimelighedskompensation  
Pensionskompensation kan endvidere komme på tale for at sikre, at en ægtefælle ikke 

stilles urimeligt i pensionsmæssig henseende, hvis 

1) ægteskabet har været af længere varighed og 

2) der er stor forskel i værdierne af ægtefællernes pensionsrettigheder. 

 

Reglerne om en sådan ”rimelighedskompensation” er møntet på ægtefæller, der efter et 

længerevarende ægteskab enten slet ikke har en pensionsordning eller vil blive stillet 

urimeligt i pensionsmæssig henseende, fordi den anden har pensionsrettigheder, der kan 

udtages forlods ved skifte.   

 

Et ægteskab anses normalt som længerevarende, hvis ægteskabet har varet i 15 år eller 

mere. Et forudgående ægteskabslignende (papirløst) samlivsforhold med et økonomisk 

fællesskab kan indgå i vurderingen af, om ægteskabet har været af længere varighed.  

 

Det er i loven præciseret, at en rimelighedskompensation kun kommer på tale, hvis der 

er stor forskel i værdierne af ægtefællernes respektive pensionsrettigheder.  

 

Om der foreligger en stor forskel, vurderes på grundlag af en sammenligning af pensi-

onsværdierne på tidspunktet for formuedelingen henholdsvis på ægtefællernes sædvan-

lige pensioneringstidspunkter. På denne måde tages højde for bl.a. en eventuel alders-

forskel mellem ægtefællerne. Der ses ved denne vurdering bort fra folkepension og an-

dre ydelser fra det offentlige.  

 

Beløbsmæssigt vil en forskel mellem ægtefællernes respektive løbende udbetalinger på 

op til ca. 50.000 kr. om året, fremskrevet til det sædvanlige pensioneringstidspunkt, 

normalt ikke kunne anses for stor i lovens forstand. I disse tilfælde vil en rimeligheds-

kompensation derfor ikke kunne komme på tale. Beløbet på de 50.000 kr. stammer fra 

lovforslaget om pensionsreformen fra 2006, men nævnes på ny i lovforslaget til den 

senere lov om ægtefællers økonomiske forhold, omend med det forbehold, at beløbs-

grænsen med tiden vil skulle tilpasses.  



- 6 – 
Offentliggjort d. 19. august 2017 
 
 

 
  

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

 

Hvis det er aktuelt at tilkende den ene ægtefælle en kompensation, kan der kun udmåles 

en kompensation af en sådan størrelse, at der altid er en forskel på ca. 50.000 kr. i de 

årlige løbende udbetalinger.  

 

Det er endvidere lovens udgangspunkt, at rimelighedskompensationer er maksimeret, 

således at et kompensationsbeløb ikke bør bringe en ægtefælles pensionsrettigheder 

over, hvad der svarer til den gældende årlige pension, som en faglært tjenestemand med 

fuld pensionsalder vil kunne opnå ved sit 65. år og med fratræden på grund af alder ved 

det 62. år.  

 

Det betyder ifølge lovforslaget til den senere vedtagne lov, at har den pensionsmæssigt 

dårligst stillede ægtefælle – bortset fra folkepension – således selv en pensionsrettighed, 

der ved et sædvanligt indbetalingsforløb frem til den normale pensionsalder årligt udgør 

ca. 135.000 kr. (2006-niveau), kan den pågældende ægtefælle i almindelighed ikke an-

ses for urimeligt stillet i pensionsmæssig henseende.  

 

Endvidere bør et kompensationsbeløb ifølge lovforslaget til den senere vedtagne lov 

heller ikke bringe ægtefællens pensionsrettigheder over, hvad der svarer til ca. 135.000 

kr. årligt (2006-niveau). Også dette beløbsmæssige udgangspunkt forudsættes til enhver 

tid at skulle tilpasses.  

 

En tredje begrænsning for tilkendelse af rimelighedskompensation ligger i lovens ud-

gangspunkt om, at et kompensationsbeløb normalt ikke bør være større, end hvad der 

svarer til ca. 25 pct. af forskellen mellem værdien af hver af ægtefællernes pensionsop-

sparing under ægteskabet.  

 

Udover de ovennævnte hensyn og forhold vil tilkendelse af en rimelighedskompensation 

efter loven bero på ”ægteskabets varighed, ægtefællernes formueforhold og omstændig-

hederne i øvrigt”.  

 

I lovforslaget peges på en række eksempler, hvor ægtefællernes økonomiske situation i 

videre forstand indgår i en rimelighedsvurdering, herunder eksempelvis om den kom-
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pensationssøgende ægtefælle selv har væsentlige særejemidler eller som led i skilsmis-

sen modtager midler fra den anden ægtefælle, ægtefællens alder, helbredsforhold, ar-

bejdsevne m.v. Også for rimelighedskompensationer gælder, at kompensation ikke 

kommer på tale, hvis den ægtefælle, der skal udrede kompensationen, er insolvent.   

 

 

Begrænset pensionskompensation 
For begge typer kompensation er det sammenfattende væsentligt at være opmærksom på 

lovens udgangspunkt, nemlig at der ikke sker deling af en ægtefælles rimelige pensions-

rettigheder, og videre, at en eventuel kompensation - hvis betingelserne i øvrigt er op-

fyldt – kan ligge meget fjernt fra det økonomiske grundlag for pensionslivet, som den 

anden ægtefælle har etableret.   

 
_______ o _______ 

 
 


