
Udbetaling af arv sker normalt efter et længere forløb. Det 
er nok forklaringen på, at mange erfaringsmæssigt glemmer 
at tage stilling til spørgsmålet: Hvad så nu? Hvad skal jeg 
gøre med min arv?
 
Svaret afhænger af din situation, af dine behov, ønsker og hold-
ninger, men her kan du læse om nogle muligheder, som kan 
overvejes.
 
Er du gift
Hvis du er gift, har du som udgangspunkt ”fælleseje”. Det kan 
være anderledes, enten fordi du og din ægtefælle har etableret 
særeje via egen ægtepagt eller det kan være bestemt i et testa-
mente eller et gavebrev, at der helt eller delvist er en form for 
særeje.
 
Hvis arven ikke allerede er gjort til særeje, så kan det ske ved 
en ægtepagt. Det kræver enighed mellem ægtefællerne og en 
ægtepagt skal tinglyses, før den er gyldig. Der findes mange 
forskellige former for særeje. Det er min anbefaling at du, hvis 
du arver et større beløb, tager stilling til, om arven bør have 
indflydelse på den måde du og din ægtefælle har indrettet juraen 
omkring jeres økonomi.
 
Hvis arven allerede er gjort til særeje – eller hvis den gøres til 
særeje ved ægtepagt – så skal særejemidlerne holdes adskilt fra 
fællesejemidlerne. De to grupper må ikke blandes sammen.

Efterhånden som pengene bruges, bliver det købte også til sær-
eje, hvis pengestrømmen kan følges. Det er vigtigt at sikre dette.

Hvis du ikke er gift, 
men lever papirløst
I så fald er arven din og skal ikke deles, men er arven af en vis 
størrelse, bør du overveje om det skal have nogen betydning, 
f.eks. i form af, at du vil sikre din samlever ved testamente eller 
måske ved at indgå ægteskab, eventuelt med en ægtepagt.
 
Generelt
Generelt bør modtagelse af arv altid føre til overvejelser af, 
hvordan denne arv skal placeres og bruges. Der er mange mulig-
heder omkring overvejelserne ved modtagelse af arv. Denne lille 
note har blot til formål at henlede din opmærksomhed herpå.
 
Vil du vide mere?
Læs mere på vores hjemmeside
www.forumadvokater.dk

Når du har arvet – passer du så på din arv?
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