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Arv
Hvem arver dig uden testamente?

Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven 
fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle og 
livsarvinger (1. arveklasse).

Livsarvinger er egne børn og deres efterkommere. Hvis man ikke har 
livsarvinger, arver ægtefællen alene. Hvis man ikke har ægtefælle arver 
livsarvingerne det hele.

Har man ikke ægtefælle eller livsarvinger, arver dine forældre først, derefter 
dine søskende, derefter dine nevøer eller niecer
(2. arveklasse).

Hvis man ikke har arvinger i 1. eller 2. arveklasse, så arver bedsteforældre, 
far- og morbrødre, fastre og mostre (3. arveklasse). Fætre og kusiner arver ikke 
efter dig.

Er der ingen arvinger i 1., 2. og 3. arveklasse og har man ikke oprettet 
testamente, så vil arven tilfalde statskassen.

Hvem arver dig?

Arveklasse 1 Arveklasse 2 Arveklasse 3

Arvelader

Barn

Ægtefælle

Barnebarn

Forældre

Søskende

Nevø Niece

Bedste-  
forældre

Farbror  
og faster

Morbror 
og moster

Barnebarn
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Hvordan fordeles arven i forhold til arveloven?

I det tilfælde man falder bort og efterlader en ægtefælle, og I alene har fælles 
livsarvinger, har ægtefællen ret til at sidde i uskiftet bo (uskiftet bo er, hvis arven 
ikke bliver fordelt, og længstlevende ægtefælle råder over hele formuen).

Hvis der ikke er oprettet testamente deles arven efter de til enhver tid gældende 
regler i arveloven. 

Hvis ægtefællen vælger at skifte boet efter førstafdøde arver ægtefællen 
halvdelen af afdødes boslod og livsarvingerne den anden halvdel. 

• Når den længstlevende ægtefælle dør,  
arver livsarvingerne alt og til lige deling. 

• Har en livsarving ikke overlevet den  
længstlevende ægtefælle, så træder  
livsarvingens arvinger i dennes sted.  

• En ægtefælle, hvor der ikke er livsarvinger,  
arver alt. 

Hvis man ønsker at have indflydelse på arven efter sig selv, bør man oprette et 
testamente. Der er ikke fri adgang til at ændre fordelingen i et testamente, 
da tvangsarvereglerne begrænser dette. 
Tvangsarven udgør ved nuværende 
regler ¼ af den legale arvelod. 
Tvangsarvereglerne gælder 
både ægtefælle og 
livsarvinger.

Afgift
Der betales ingen boafgift mellem 
ægtefæller. De første 289.000 kr. 
(2018-sats) pr. afdød er afgiftsfrie. 
Boafgiften for arv til børn, børnebørn 
og forældre er på 15 %, mens der for 
arv til fjernere slægtninge og andre skal betales boafgift på 15 % og yderligere 
tillægsboafgift på 25 %.

ÆGTEFÆLLES
BOSLOD

ÆGTEFÆLLES
ARVELOD

LIVSARVINGERS
ARVELOD

ÆGTEFÆLLES
BOSLOD

TVANGSARV
ÆGTEFÆLLE

ÆGTEFÆLLES
ARVELOD

TVANGSARV
LIVSARVINGER

LIVSARVINGER
ARVELOD
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Særbørn
Et særbarn er et barn, som kun den ene ægtefælle er forælder til. Et særbarn 
vil alene arve efter sin biologiske forælder – men vil arve indirekte, hvis 
stedforælder dør først og efterlader arv til særbarnets forælder. Hvis man 
ønsker at et særbarn skal arve direkte efter stedforælder, skal dette bestemmes 
i testamente.

Barnløst ægtepar
Den længstlevende ægtefælle i et barnløst ægteskab arver det hele. Når den 
længstlevende dør, uden at have oprettet testamente, fordeles arven med 
halvdelen til førstafdødes slægt og den anden halvdel til længstlevendes 
slægt. Den længstlevende kan frit ændre på denne fordeling ved oprettelse af 
testamente.

Ugifte samlevende
En ugift samlevende arver ikke sin afdøde samlever, hvis der ikke er oprettet 
testamente! – Heller ikke selvom man har levet sammen i mange år.

I kan som ugifte samlevende oprette et udvidet samlevertestamente, hvor 
I bestemmer, at I vil arve hinanden på samme måde som ægtefæller arver 
hinanden.

Ugifte samlevende kan dog ikke sidde i uskiftet bo og det kan ikke bestemmes 
at arvelovens regler om fælleseje skal gælde. Boafgiften for arv til samlevende 
er med nuværende regler 15 %. Ægtefæller betaler ingen boafgift for arv fra 
hinanden.

Alle ugifte samlevende bør oprette testamente eller udvidet 
samlevertestamente og særligt rådes ugifte samlevende, der har børn eller ejer 
fast ejendom sammen, til at oprette testamente. Det kan have vidtrækkende 
konsekvenser at undlade oprettelse af testamente.

Konsekvenserne er særligt til skade for ens samlever og børn under 18 år, som 
er dem man som oftest gerne vil sikre.

Ugifte samlevende kan ikke give hinanden gaver på samme vilkår som 
ægtefæller.

Ugifte samlevende kan ikke etablere særeje, men de har en formueform, der 
ligner særeje.
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Arveafkald
Inden den person, man skal arve dør, kan man overfor denne give afkald på arv 
(forventet arv). Man kan også give afkald på arv efter personens død (falden 
arv). Hvis man vil give afkald på falden arv, så skal dette gøres så tidligt som 
muligt. Hvis dette ikke sker rettidigt medfører det en ekstra og overflødig 
boafgift. Både arvinger, som arver efter arvelovens regler, og arvinger, som 
arver efter testamente, kan give arveafkald. Man kan dog kun give arveafkald til 
fordel for arvinger, der allerede vil arve afdøde, enten som livsarvinger eller ved 
testamente.

Vær opmærksom på at arveafkald kan begrænse muligheden for en 
gældssanering – man bør altid rådføre sig inden man giver arveafkald.

Testamente
Selvom I er gift arver din ægtefælle ikke automatisk hele din formue, når du dør. 
Det kan i værste tilfælde betyde at din ægtefælle ikke kan blive boende i huset 
eller på ejendommen. Hvis du selv ønsker indflydelse på fordeling af din formue 
ved din død, skal du oprette testamente.

Ugifte samlevende kan dog arve hinandens livs-forsikringer og 
pensioner, såfremt de har boet sammen i mere end 2 år eller 
opfylder andre krav. Hvis man ikke ønsker dette skal det ændres ved 
pensionselskab eller bank. 

Der findes 3 typer testamenter:
• Nødtestamente anvendes, hvis man kommer i en nødsituation, og 

ønsker at oprette testamente. Nødtestamentet er kun gyldigt i tre 
måneder, derefter bør man lave en anden type testamente. Der er 
ingen formkrav til et nødtestamente. 

• Vidnetestamente oprettes af dig selv og underskrives af to vidner på 
mindst 18 år, der ikke har personlig interesse i testamentet. Der er 
ingen formkrav til vidnetestamente. 

• Notartestamente oprettes af advokat, jurist eller anden sagkyndig 
og underskrives ved nærmeste Ret ved overværelse af notar.
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Vi anbefaler, at testamentet bør oprettes som notartestamente, hvor 
underskriften sker ved nærmeste Ret hos notaren, og hvor det bliver attesteret, 
at man som opretter af testamentet er ved sin fornufts fulde brug, ligesom en 
genpart af testamentet bliver opbevaret hos notaren.

Det er væsentligt at testamentet er ordentlig udført, da det ikke er muligt at 
spørge afdøde om, hvad vedkommende har ment med indholdet af testamentet.
Derfor bør man oprette testamente sammen med en jurist eller en rådgiver, der 
er øvet i at oprette testamenter.

Hvis man som opretter af testamentet er meget fysisk syg og svagelig, er det 
muligt at få notaren til at komme ud eller komme på sygehuset for at overvære 
underskriften.

Ændring af notartestamente
Hvis man senere vil ændre et notartestamentet skal dette også ske hos 
notaren. Det er ikke nok at rette eller overstrege i det eksemplar man har 
hjemme. Disse rettelser og overstregninger opfylder ikke formkravene og det 
kan ikke ses, hvem der har overstreget og rettet. Derfor er det udgaven, der 
ligger hos notaren, der er gældende.

Der skal i testamentet tages stilling til hvorvidt dette efterfølgende kan 
ændres. Hvis en af opretterne er afgået ved døden, er det alene muligt at 
ændre indholdet for den del af arven, der falder i arv efter længstlevende. Det 
er ikke muligt at ændre for 1. afdødes andel af formuen.
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Behovet for testamente

I følgende familiesituationer bør man overveje at oprette testamente:

• Ugifte samlevende uden børn 

• Ugifte samlevende med et eller flere særbørn (dine, mine og vores 
børn) 

• Ægtefæller uden børn 

• Ægtefæller med et eller flere særbørn (dine, mine og vores børn) 

• Single uden børn 

Hvis man allerede har et testamente anbefales det at indholdet af testamentet 
kontrolleres efter behov og gerne hver 3. – 5. år til sikkerhed for, at der ikke 
er sket lovændringer eller ændringer i dine familie- og formueforhold, som 
begrunder en ændring af dit testamente. Det er ærgerligt, hvis indholdet af 
testamentet ikke stemmer overens med det man ønsker. 

Øvrige muligheder for indflydelse på arven ved testamente
Man kan bestemme meget i et testamente, herunder eksempelvis båndlæggelse 
af arven ved arv til mindreårige, indsætte bobehandlerklausul (ønske om 
hvem der skal behandle boet), give genstande eller pengebeløb som legatar, 
bestemme at nogle arvinger og legatarer ikke skal betale boafgift.

Velgørende organisationer begunstiget i et testamente betaler ikke boafgift – og 
kan med fordel afholde bo- og tillægsboafgiften for fjernere arvinger.

Livsforsikringer og pensionsordninger
Man skal kontrollere, at de rigtige er begunstigede i sin livsforsikring og sin 
pensionsordning. Et testamente fordeler ikke indestående på livsforskring og 
pensionsordninger. Dette skal meddeles direkte hvor ordningen er oprettet. Du 
bør tage stilling hvor det er andre en nærmest pårørende, der skal modtage 
udbetalingerne.
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Tredjemandsbestemt særeje
Man kan i et testamente bestemme, at børn og alle andre der arver, skal 
modtage arven som særeje – også kaldet 3. mandsbestemt særeje. Hvis man 
bestemmer dette i testamente, slipper børnene for at tage denne diskussion 
med deres ægtefælle.

Fordelen ved at bestemme dette i et testamente er, at så meget som muligt af 
formuen bliver i slægtslinjen, hvis modtageren af arven bliver separeret eller 
skilt. Dette er gunstigt for børn og børnebørn mv. 

Behovet for testamente vokser desuden yderligere ved følgende situationer:

• Generationsskifte af bedriften / virksomheden  
– hvor der er oprettet gældsbreve 

• Den ene af jer har gæld eller er erhvervsdrivende  
med risiko for at få gæld 

• Man ønsker en anden fordeling af arven end arvelovens fordeling 

• Man ønsker at arven skal være særeje hos modtageren af arven 

• Formuegenstande skal øremærkes til bestemte arvinger 

• Man ønsker at begrænse en eller flere arvingers arv til tvangsarven

Den længstlevende kan ikke oprette testamente på vegne af 
førstafdøde.

Derfor er det vigtigt som par at få afklaret behovet for testamente 
inden førstes dødsfald.
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Ægtepagt
Ægteskabets retsvirkninger
Ved indgåelse af ægteskab får ægtefællerne automatisk fælleseje (almindeligt 
formuefællesskab). Mens ægtefællerne lever, ejer de hver deres formue, 
ligesom de har hver deres gæld. Det kaldes ægtefællernes bodele. 

Ved separation og skilsmisse og ved død deler ægtefællerne hver deres positive 
bodele, hvorved de deler lige. Med Ægtefællelovens ikrafttræden 1. januar 2018 
anvendes begrebet delingsformue som definition for den formue , der skal deles 
mellem ægtefæller ved separation, skilsmisse og dødsfald. 

Formuefællesskabet kan der ændres ved aftale, inden man indgår ægteskab 
men også hvis man har indgået ægteskab.

Man ændrer formuefællesskabet ved at oprette en ægtepagt med særeje. Hvis 
man ejer en landbrugsbedrift, virksomhed eller et selskab bør man etablere 
særeje over erhvervsaktivet.

Særeje
En ægtepagt ændrer på formuen, således at den bliver særeje. Særejet kan 
have betydning både ved separation / skilsmisse og ved dødsfald og kan oprettes 
som skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje og kombinationssæreje.

• Skilsmissesæreje – en gardering mod at dele bodele ved separation eller 
skilsmisse – bør dog ikke stå alene, hvorfor kombinationssæreje bør 
anvendes. 

• Fuldstændigt særeje – medfører at egne bodele ikke deles ved separation 
og skilsmisse. Længstlevende ægtefælle kan ikke sidde i uskiftet bo med 
fuldstændigt særeje – hvorfor denne model skal overvejes grundigt. Selvom 
der er oprettet fuldstændigt særeje vil længstlevende fortsat arve det 
fuldstændige særeje med ½ og den øvrige ½ til livsarvinger, hvis der ikke er 
oprettet testamente. 

• Kombinationssæreje medfører, at man ved separation eller skilsmisse 
beholder det, man hver især ejer og erhverver i ægteskabet, og at ens særeje 
ved dødsfald bliver fælleseje og længstlevende bevarer muligheden for at 
sidde i uskiftet bo.
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Ovenstående særejebestemmelser er med ægtefælleloven udvidet så det er 
muligt at aftale sumsæreje og sumdeling. Sumsæreje betyder at en bestemt del 
af formuen, eksempelvis kr. 1.000.000, skal være skilsmissesæreje, mens resten 
af formuen skal indgå i ligedelingen. Med sumdeling kan det aftales, at alt, hvad 
ægtefællerne ejer eller senere erhverver, skal være fuldstændigt særeje, men 
en del af formuen, eksempelvis kr. 1.000.000, skal være delingsformue og derfor 
indgå i ligedelingen. 
    
Både sumsæreje og sumdeling 
kan inflationssikres, og sumdeling 
kan desuden forhøjes med et årligt 
beløb eller procentsats. 
En ægtepagt skal tinglyses i 
Personbogen for at være gyldig. 
Der stilles visse formkrav til 
tinglysning af ægtepagt i 
Personbogen.

Hvem behøver en ægtepagt?
Hvis ægtefællerne har nogenlunde samme formue – positiv eller negativ, og hvis 
ingen af parterne forventer at komme til at arve noget af betydning, kan man 
normalt beholde formuefællesskabet. Jo større forskel der er på ægtefællers 
formue, jo større behov er der for at overveje en ægtepagt.

Hvis den ene part har en vis formue – stor eller lille – og hvis man ønsker at 
beskytte denne formue ved skilsmisse, bør man oprette kombinationssæreje 
eller fuldstændigt særeje.

Når økonomien knirker
En ægtepagt kan også anvendes som et værn mod deling i tilfælde af en 
ægtefælles død – her skal specielt ægtefæller med positiv formue være 
opmærksomme.

Eksempel:
Hustruen har en positiv formue og manden har en negativ formue. Hvis manden 
dør, skal hustruen dele 1/2 af sin positive formue med den afdøde eller dennes 
kreditorer.

HUSTRUENS 
SÆREJE

DELINGS-
FORMUE

MANDENS
SÆREJE
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Vær dog opmærksom på at tidspunktet for gave, oprettelse af ægtepagt og evt. 
arveafkald kan være afgørende for omstødelse og i andre tilfælde mulighederne 
for gældssanering, hvorfor man bør rådføre sig – førend man opretter sådanne.

Såfremt det er den formuende ægtefælle, der går bort først, bør man inden 
dødsfaldet overveje at oprette et testamente, der fører arven udenom den 
gældsplagede ægtefælle og lade børnene arve det mere.

Gave
Gaver imellem ægtefæller er afgiftsfrie. Ved Ægtefællelovens ikrafttræden pr. 1. 
januar 2018 bortfalder kravet om ægtepagt ved større gaver mellem ægtefæller. 
Det er dog stadig et krav at gaven skal dokumenteres enten ved et gavebrev 
eller lign. 

Lejlighedsgaver såsom fødselsdagsgaver, bryllupsgaver mv. kan gives uden 
gaveafgift, når der er tale om rimelige beløb.

Der kan gives afgiftsfrie gaver på op til 64.300 kr. (2018-sats) til følgende 
personkreds:

Afkom (børn og børnebørn), stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller 
stedbarns efterlevende ægtefælle, personer som har haft fælles bopæl med 
gavegiver, forældre, stedforældre og bedsteforældre samt visse plejebørn.

Herudover kan der gives gaver til svigerbørn med ca. en 1/3 af det der ellers 
kan gives. Såfremt gaven overstiger det afgiftsfrie beløb skal modtageren betale 
gaveafgift med 15 % af det overstigende beløb.

Gaver til andre skal indkomstbeskattes hos modtageren.
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Jens Terp-Nielsens Vej 13
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Kontakt juridisk afdeling

Ellen Bruun Andresen
Juridisk chef / Erhvervsjurist
ela@landbosyd.dk 
3139 2898

Indholdet af denne folder er ikke udtømmende 
for de regler der gælder ved arv, testamente, 
ægtepagt og gave, hvorfor overvejelser, 
drøftelser og udarbejdelse af dokumenter, 
herunder testamenter, ægtepagt, gavebreve, 
arveafkald, anfordringsgældsbreve og aftaler 
mellem samlevende altid bør ske sammen med 
en jurist eller erfaren rådgiver.


