
Fælleseje- eller særeje 
 

Bør du have fælleseje, eller bør du have særeje i dit ægteskab? 

 

Fælleseje 

Fælleseje er den mest udbredte formueordning for danske ægtefæller. Når du gifter dig, får du 

automatisk fælleseje i dit ægteskab.  

 

Når du har fælleseje i ægteskabet, betyder det, at du skal aflevere halvdelen af din formue 

(positive bodel) til din ægtefælle, hvis du bliver skilt eller dør. På samme vis skal din ægtefælle 

ligeledes aflevere halvdelen af sin formue (positive bodel) til dig.  

 

Eksempel:  

Skal du skilles, og hvis din formue består af aktiver for 800.000 kr. og passiver (gæld) for 

300.000 kr., skal du til din ægtefælle aflevere 250.000 kr. Består din ægtefælles formue af 

aktiver for 200.000 kr. og passiver for 100.000 kr., skal din ægtefælle aflevere 50.000 kr. til 

dig. Efter skiftet vil I begge stå tilbage med en nettoformue på 300.000 kr. 

 

Det er vigtigt at pointere, at kun positive bodele skal deles med din ægtefælle. Er den ene 

ægtefælle solvent, og er den anden ægtefælle insolvent (altså har mere gæld end aktiver), skal 

kun den solvente ægtefælles bodel deles.  

 

Eksempel:  

Skal du skilles, og hvis din formue består af aktiver for 1.400.000 kr. og passiver for 200.000 

kr., skal du til din ægtefælle aflevere 600.000 kr. Ejer din ægtefælle aktiver for 400.000 kr. og 

passiver for 800.000 kr., skal din ægtefælles negative bodel ikke deles. Efter skiftet vil du i dette 

eksempel derfor stå tilbage med en nettoformue på 600.000 kr., hvorimod din ægtefælle vil stå 

tilbage med en nettoformue på 200.000 kr. 

 

Også hvis du dør skal positive (men ikke negative) bodele deles.  

 

Eksempel:  

Hvis du dør og efterlader dig aktiver for 1.000.000 kr. og passiver for 200.000 kr., og hvis din 

ægtefælle ejer aktiver for 400.000 kr. og passiver for 100.000 kr., vil din ægtefælles boslod 

(ejerandel af fællesboet) udgøre 550.000 kr., og der vil falde 550.000 kr. i arv efter dig. 

Efterlader du dig børn men intet testamente, arver din ægtefælle halvdelen, hvorefter 

ægtefællen efter skiftet vil stå tilbage med 825.000 kr.  

 

Eksempel:  

Hvis du dør og efterlader dig aktiver for 200.000 kr. og passiver for 600.000 kr., og hvis din 

ægtefælle ejer aktiver for 500.000 kr. og passiver for 200.000 kr., skal din ægtefælle til dit 

insolvente dødsbo indbetale 150.000 kr. Dit bo vil herefter fortsat være insolvent, hvorfor din 

ægtefælle intet vil arve.  

 
  



Særeje 

Ønsker du at ændre på ovennævnte, skal du oprette en ægtepagt om særeje. Der eksisterer 

mange typer af særeje, f.eks.: 

 

 Fuldstændigt særeje (gælder både ved skilsmisse og dødsfald). 

 Skilsmissesæreje (gælder kun ved skilsmisse, men ikke ved dødsfald). 

 Kombinationssæreje (en blanding af fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje). 

 Delvist særeje (f.eks. særeje om kun et eller flere aktiver). 

 

Reglerne om særeje er fleksible. Det er derfor muligt at skræddersy ægtepagten lige efter 

ægtefællernes ønsker. Få derfor individuel og professionel rådgivning, når du skal oprette en 

ægtepagt.  

 

Det er et ubetinget gyldighedskrav, at ægtepagten tinglyses.  

 

Ægtepagter om pensionsordninger 

Efter nugældende lovgivning skal du som udgangspunkt ikke dele værdien af dine rimelige 

pensionsordninger med din ægtefælle ved skilsmisse. Denne regel kan ved en skilsmisse vise 

sig at være urimelig overfor en af ægtefællerne. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis den ene 

ægtefælles pensioner er langt mindre end den andens, f.eks. fordi den ene ægtefælle i en 

årrække har gået hjemme for at passe ægtefællernes fællesbørn. Ønsker du at dele 

pensionsordningerne i tilfælde af skilsmisse, skal du derfor oprette en særlig ægtepagt om 

pensionsdeling. Også denne type ægtepagt skal tinglyses.  

 

Vær opmærksom på, at alle typer ægtepagter skal oprettes sammen med din ægtefælle. Det 

koster 1.660 kr. i tinglysningsafgift til staten at få tinglyst en ægtepagt, og i 

advokatomkostninger for rådgivning, oprettelse af ægtepagt og tinglysning heraf koster det 

typisk ca. 4.000 kr. inkl. moms. 

 

Har du brug for bistand vedrørende oprettelse af en ægtepagt, at du velkommen til at 

kontakte Advokatfirmaet Bang/ Brorsen & Fogtdal på tlf. 88 77 88 77 eller pr. mail: 

info@BBFadvokater.dk.  

 

 

Skrevet af 

Bent Ellegård Pedersen, advokat 

bep@BBFadvokater.dk  
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