
Ny ægtefællelov 
Pr. 1/1-2018 har vi fået en ny ægtefællelov. Loven træder i stedet for loven om ægteskabets retsvirkninger, der 
oprindeligt stammer tilbage fra 1925.  
 
Ægtefælleloven omhandler ægtefællers økonomiske forhold både under ægteskabet og ved ægteskabets 
ophør, hvad enten det sker ved separation, skilsmisse eller dødsfald.  
 
En del af de kendte regler fra loven om ægteskabets retsvirkninger er videreført i den nye lov. Det gælder 
reglerne om ægtefællers særråden og særhæftelse, og om gensidig forsørgelsespligt, reglerne om deling af 
pensioner, om ligedeling og om mulighederne for at indgå aftaler, der indebærer fravigelse af lige 
delingsordningen. 
 
Der er dog også tale om nyskabelser. Som eksempel kan nævnes: 
 
Fælleseje skal fremover hedde delingsformue. Ændringen skyldes, at mange ægtefæller opfatter begrebet 
fælleseje eller formuefællesskab, som om man ejer alting i fællesskab. Dette er ikke tilfældet. Det nye begreb 
delingsformue skal beskrive, at formuen skal deles med ægtefællen ved ægteskabets ophør.  
 
Fra 1. januar 2018 kræver gaver mellem ægtefæller ikke længere ægtepagt. Det var tidligere et krav for 
gavernes gyldighed, at der blev tinglyst ægtepagt herom. Det dog fortsat nødvendigt at tinglyse en ægtepagt, 
hvis gaven skal være særeje for modtagerægtefællen.  
 
Det er også nyt, at ægtefæller kan gøre gæld til særeje. I forbindelse med indgåelse af ægteskab kan den ene 
part derfor kræve, at den anden opretter særeje på en eventuel gæld. Gælden vil herefter som udgangspunkt 
ikke skulle indgå i en eventuel formuedeling. Ægtefællen med særejegælden kan dog aldrig aflevere mere 
delingsformue til den anden ægtefælle, end den pågældende har midler nok til at dække sin gæld inkl. 
særejegælden.  
 
Fremover vil det være muligt at aftale brøkdelssæreje eller sumsæreje. Det betyder, at man kan gøre en andel 
af sit særeje til delingsformue. Delingsformue kan optrappes med et beløb eller en andel pr. år, alt efter hvad 
man har behov for. I et ægteskab med fuldstændigt særeje giver det en sikkerhed for den af ægtefællerne, der 
har det mindste særeje. Der vil så være en andel, der er delingsformue, og som følgelig skal deles ved 
ægteskabets ophør.  
 
Det er forsat ikke muligt at lave forhåndsaftaler omkring bodeling.  
 
Loven indeholder også bestemmelser om, hvornår et tredjemandsbestemt særeje kan ændres. Det er f.eks. 
særeje, som er opstået i forbindelse med modtagelse af arv eller gave. Loven giver også en opremsning af 
hvilke aktiver, der indgår i delingsformuen og hvilke aktiver, der kan holdes udenfor ligedelingen. Lovens 
opremsning er dog ikke udtømmende.  
 
Den nye lov giver mulighed for at indgå aftaler om, at erstatninger skal indgå i delingen.  
 



Der er også nye regler om reguleringskrav i loven. Regulering kan komme på tale i flere situationer. Det er 
tilfældet, hvis en ægtefælle betaler særejegæld med delingsformue eller omvendt. Reguleringskrav kan også 
komme på tale, hvis man flytter midler fra særeje til delingsformue eller omvendt. Endeligt er der i den nye lov, 
en række regler om kompensationskrav.  
 
Hvis du vil vide mere om de nye regler, er du velkommen til at kontakte en af vores familieadvokater; Bendte 
Vassard, Annette With Sørensen, Annelise Hvid, Bent Ellegård Pedersen, Keld Nørreslet eller Louise Juul på tlf. 
88 77 88 77 eller mail: info@BBFadvokater.dk   
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