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Overdragelse af familiens sommerhus til børnene© 
 
 

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

www.v.dk 
  
 
Spørgsmål 2007 

Jeg søger efter informationer om regler for, hvordan man overdrager vores sommerhus 

ved Vesterhavet til 3 vores børn. Der er forskellige vejledninger på nettet. Jeg er klar 

over, at der skal advokat med i processen. Vi vil overdrage det til 3 sønner, men ikke til 

svigerbørn.  

 

Er det korrekt, at de først skal have særeje? 

 

Mvh 

Vesterhavet 

 

Svar  

Der er intet til hinder for, at De overdrager sommerhuset med f.eks. 1/3 til hver af Deres 

3 sønner. Deres nuværende eller kommende svigerdøtre vil ikke qua denne overdragelse 

modtage andele i sommerhuset, der altså ejes fuldt ud af Deres sønner.  

 

Spørgsmålet er, hvordan Deres sønners respektive andele af sommerhuset vil blive 

håndteret ved en søns skilsmisse henholdsvis ved en søns senere dødsfald.  

 

Hvis det er tanken at overdrage andelene i Deres sommerhus til Deres sønner helt eller 

delvist som en gave, og hvis ønsket er at bevare sommerhuset på familiens hænder, må 

det anbefales, at De ved overdragelsen træffer bestemmelse om, at de respektive andele i 

sommerhuset skal være særeje for modtageren, dvs. for Deres sønner.  
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Hvilken form for særeje, der i givet fald skal være tale om, vil jeg anbefale Dem at drøf-

te med den berigtigende advokat Der behøver ikke være tale om samme særejeform for 

alle 3 sønner. Om forskellige særejeformer kan henvises til artiklen  ”Særeje efter de 

nye regler” i disse spalter den 22. juli 2017. 

 

Jeg vil tilføje, at jeg tidligere har skrevet en artikel om emnet, ”Overgang af familiens 

sommerhus til børnene”, i disse spalter den 5. september 2009 og kraftigt anbefalet, at 

der før overdragelse af et sommerhus til børnene afholdes et familierådsmøde, hvor spil-

lereglerne for samejet drøftes og aftales nærmere (Eksempelvis: Hvem kan anvende 

sommerhuset hvornår, hvem skal udføre den løbende vedligeholdelse af sommerhuset, 

hvad gælder, hvis et af børnene ønsker at sælge sin andel af huset etc.).  Disse spillereg-

ler bør nedfældes skriftligt i en samejekontrakt, så der ikke siden opstår uenighed om, 

hvad der er aftalt. 

 

Alt for ofte har jeg set, at børns sameje om et familiesommerhus medfører bøvl og stri-

digheder mellem børnene, hvis der ikke på forhånd er foretaget en forventningsafstem-

ning børnene indbyrdes, og herunder fastsat regler for samejet omkring sommerhuset.  

Og tanken med at overdrage sommerhuset til børnene er jo ikke at ødelægge et ellers 

godt familieforhold. 

 
 _______ o _______ 

  
 


