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En læser har efterlyst en omtale af reglerne om fordeling af arv efter barn-
løse personer. I det følgende omtales nogle af arvelovens grundprincipper 
om fordelingen.  
 
I arveloven er fastsat en række bestemmelser om fordeling af arv. Disse regler vil blive 

fulgt af Skifteretten ved arvedelingen, med mindre afdøde i et testamente har bestemt en 

anden fordeling.  

 

Undtaget herfra er tilfælde, hvor der i arveloven er fastsat ufravigelige regler af hensyn 

til afdødes nærmeste pårørende. Det drejer sig bl.a. om reglerne om tvangsarv og visse 

særrettigheder for en længstlevende ægtefælle. Særrettighederne har til formål at sikre 

ægtefællen et vist mindste eksistensgrundlag efter dødsfaldet.  

 

 

Arv efter ugifte barnløse 

Er man ugift og har man ingen børn, børnebørn eller fjernere livsarvinger, er der ingen 

tvangsarvinger efter arveloven. Det betyder, at en ugift barnløs person er helt frit stillet 

med hensyn til fordeling af den arv, som vedkommende måtte efterlade sig.  

 

Opretter man ikke testamente, fordeles arven mellem de personer, som i arveloven er 

udpeget som arvinger i denne situation.  

http://www.v.dk/
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Det indebærer i første led, at arven tilfalder afdødes forældre, som hver især modtager 

en halvdel af arven. Er én forældre afgået ved døden, tilfalder denne forældres arvelod 

denne forældres ”livsarvinger”, dvs. afdødes søskende og eventuelt halvsøskende, og i 

anden række søskendebørn.  

 

Kan der ikke udpeges en arving efter disse regler, tilfalder arven bedsteforældre efter 

samme principper som ovenfor, men her således, at fætre og kusiner ikke er arveberetti-

get.   

 

Ønsker man som ugift barnløs, at arven skal tilfalde andre end de personer, som er ud-

peget i arveloven som arvinger, er det nødvendigt at oprette et testamente herom. Det 

gælder f.eks. tilfælde, hvor det er ønsket, at arven skal tilfalde en samlever, en bestemt 

nevø, en forening m.v.  

 

 

Gifte barnløse par 

For gifte, barnløse par stiller sagen sig lidt anderledes. I det følgende omtales den situa-

tion, hvor ingen af ægtefællerne har børn, herunder ej heller børn fra et tidligere forhold 

eller ægteskab.  

 

 

Arv ved den første ægtefælles dødsfald  

Ægtefæller er arveberettiget og tvangsarveberettiget efter hinanden. Det samme gælder 

personer, der fik partnerskab registreret efter de nu ophævede regler herom.  

 

Når ægtefæller er barnløse, er arvelovens udgangspunkt, at den længstlevende ægtefælle 

modtager hele arven efter den førstafdøde ægtefælle. Ægtefællen er tvangsarving, og vil 

derfor altid have krav på at modtage ¼ af arven efter førstafdøde.  

 

Med respekt af længstlevende ægtefælles krav på tvangsarv kan en ægtefælle imidlertid 

vælge at fravige denne fordeling i et testamente om begunstigelse af andre end længstle-

vende ægtefælle. Førstafdøde kan således begunstige andre vedrørende maksimalt ¾ af 

arven.  
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Uskiftet bo er ikke en mulighed for barnløse ægtefæller. Lovens løsning er her, som 

netop nævnt, at længstlevende modtager hele arven efter førstafdøde. Der skal som ud-

gangspunkt ikke svares boafgift (arveafgift) af denne arv. Et stykke af vejen er længstle-

vende ægtefælle derfor sikret på samme måde som ægtefæller, der har mulighed for at 

overtage boet efter førstafdøde til uskiftet bo.  

 

 

Arvedeling efter længstlevendes dødsfald 

For mange barnløse ægtepar er det naturlige udgangspunkt, at længstlevende ægtefælle 

skal modtage hele arven efter førstafdøde – alt svarende til arvelovens udgangspunkt, jf. 

ovenfor.  

 

Problemstillingen er derfor almindeligvis, hvad der skal ske med ægtefællernes formue 

efter længstlevendes dødsfald.  

 

Da ægtefællerne ikke har børn, er der ingen tvangsarvinger, når bortset fra netop en æg-

tefælle. Længstlevende er derfor som udgangspunkt frit stillet med hensyn til at be-

stemme, hvem der skal modtage arven efter længstlevende ægtefælle. Længstlevende 

ægtefælle kan med ord som udgangspunkt disponere frit over hele formuen, både i le-

vende live og i et testamente.  

 

 

Intet testamente  

Opretter ægtefællerne ikke testamente, er lovens udgangspunkt, at arven ved længstle-

vendes dødsfald deles med halvdelen til hver ægtefælles slægtsarvinger. Er der ved den 

længstlevende ægtefælles død kun slægtsarvinger efter én af ægtefællerne, arver de det 

hele. 

 

Undtaget herfra er efter loven tilfælde, hvor den længstlevende ægtefælle  

1) har indgået nyt ægteskab, 

2) efter den førstafdøde ægtefælles død har arvet en samlever efter et udvidet sam-

levertestamente,  
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3) efterlader sig en samlever, der har arveret efter et udvidet samlevertestamente,  

4) efterlader sig livsarvinger. 

 

Efterfølgende omstændigheder kan altså efter loven føre til en anden arvedeling ved 

længstlevendes død, end den deling, som ægtefællerne måske oprindeligt forudsatte eller 

havde en fælles forståelse om skulle foretages.   

 

Ikke sjældent ses det, at den længstlevende får en ny samlever eller ægtefælle, der læg-

ger pres på den længstlevende med henblik på at begunstige den nye samlevers arvinger, 

typisk samleverens børn.  

 

 

Testamente  

Ofte vil begge ægtefæller gerne have indflydelse på, hvem arven efter dem skal tilfalde 

ved længstlevende ægtefælles dødsfald. Som et simpelt eksempel kan nævnes, at hver 

ægtefælle har en ”yndlingsnevø eller -niece” i ægtefællernes respektive familiegrene.  

 

Ægtefællerne har her mulighed for at oprette et testamente med begunstigelse af de ud-

valgte arvinger. Uanset om arven skal tilfalde en person i egen eller den anden ægtefæl-

les familiegren, vil boafgiften (arveafgiften) være den samme, nemlig op til 36 ¼ pct., 

dog bortset fra tilfælde, hvor arven skal tilfalde længstlevendes forældre.  

 

 

Uigenkaldelighed og andre rådighedsindskrænkninger  

Som i så mange andre situationer aktualiseres også i disse tilfælde spørgsmålet om 

længstlevende ægtefælles dispositioner over ægtefællernes formue, når den første ægte-

fælle er afgået ved døden.  

 

Som et simpelt eksempel kan nævnes den situation, hvor den længstlevende ægtefælle 

rundhåndet deler ud af formuen til en ny samlever eller en yndlingsnevø, således at for-

muen og dermed arven til førstafdødes arvinger er væk, når den længstlevende ægtefæl-

le afgår ved døden. Samme problemstilling kan opstå, hvis længstlevende ægtefælle 
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opretter eget testamente eller ændrer et eksisterende fælles testamente. 

 

Der må her sondres mellem på den ene side længstlevendes dispositioner i levende live 

og på den anden side bestemmelser i et (nyt) testamente oprettet af længstlevende.  

 

 

Længstlevendes dispositioner i levende live  

I arveloven er åbnet mulighed for at begrænse længstlevendes dispositionsadgang i le-

vende live, bl.a. ved bortgivelse af store gaver, med henblik på at imødegå et misbrug af 

formuen i ægteskabet. Ægtefællerne kan således bestemme, at bestemmelser i et fælles 

testamente om arvens fordeling efter længstlevendes død skal være uigenkaldelige. I så 

fald kan den længstlevende ikke tilsidesætte denne bestemmelse ved:  

1) at give gaver eller arveforskud, hvis værdi står i misforhold til formuen, eller 

2) at indsætte en begunstiget i en livsforsikring eller en lignende ordning, der er op-

rettet for et beløb, der står i misforhold til formuen.  

Foreligger et sådant misbrug, kan den forbigåede arving efter nærmere regler rejse krav 

om at blive stillet, som om misbruget ikke havde fundet sted. Det er dog bestemt ikke 

givet, at arvingen i sidste ende kan blive stillet sådan.  

 

 

Længstlevendes dispositioner i testamente  

Ægtefællernes bestemmelser om fordeling af arven i et fælles testamente kan sikres ef-

fektueret ved bestemmelser i testamentet om, at givne eller måske alle bestemmelser 

skal være uigenkaldelige efter den første ægtefælles dødsfald.  

 

Sådanne bestemmelser om uigenkaldelighed kan udformes på mange måder, men skal 

efter min bedste opfattelse i alle tilfælde udformes med stor forsigtighed, da virkelighe-

den i mange tilfælde udvikler sig noget anderledes, end hvad ægtefællerne forudsatte og 

forudså på det tidspunkt, hvor testamentet blev oprettet. Bestemmelser, der forekom 

relevante og rigtige ved oprettelsen af testamentet, kan således, som årene går, miste 

betydning eller få helt andre konsekvenser end oprindeligt forudsat.  
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På samme baggrund kan der være god grund til at gennemgå testamentet fra tid til anden 

med henblik på at sikre, at testamentet så vidt muligt stemmer overens med de aktuelle 

ønsker.  

 

 

Konkret rådgivning 

Er man i overvejelser om, hvordan egen formue skal fordeles, når man falder væk, er det 

altid en god ide at drøfte sagen med en advokat. Alle sager er forskellige, og grundprin-

cipper er - som navnet siger - blot grundprincipper og ikke en universel løsning, som 

passer til alle. Andre fremgangsmåder kan ligeledes være en mulighed, herunder f.eks. 

anvendelse af visse successionsregler. Advokaten kan bistå med at finde den rigtige løs-

ning til imødekommelse af særlige ønsker.  

 

Rettidig omhu og transparens er andre centrale begreber i denne sammenhæng.  

 

Det er ikke et ukendt fænomen, at arvinger har meget forskellige opfattelser af, hvad 

afdøde ”helt bestemt havde tænkt, ment eller stillet i udsigt” vedrørende arven. Konflik-

ter med rod i sådanne meget forskellige opfattelser kan søges imødegået ved at oprette 

testamentet i god tid inden aldersvækkelse og andre svagheder måtte indtræde, og even-

tuelt med en begrundelse for de trufne valg i testamentet eller måske på et ”familiemø-

de” (arvingsmøde).  

 
_______ o _______ 

 

 

 

  


