
 

 til kontoret i Horsens, dog med mulighed  

for ansættelse på kommende kontorer i 

København og Hedensted. 
 
 
Ægtepagt – hvorfor? 
En ægtepagt med særeje kan give økonomisk tryghed og sikre den ønskede deling af formue og gæld i 
familien ved dødsfald eller separation. 
 

De fleste ægtepar har fælleseje, fordi det er udgangspunktet i loven. Det betyder, at ægteparret skal 
dele den samlede formue, hvis de bliver separeret eller skilt. Ved dødsfald fordeles deres fælles formue 
mellem den efterladte ægtefælle og afdødes arvinger. Fordelingen afhænger af om der er oprettet et 
testamente, eller om det er arvelovens regler, som man følger. 
 

Der kan være mange gode grunde til, at oprette en ægtepagt med særeje, som sikrer den ønskede 
fordeling af formue og aktiver. Overvejelser omkring oprettelse af ægtepagt opstår ofte, når man gifter 
sig, hvis man har erhvervsvirksomhed, eller hvis man arver større beløb.  
 

Gode grunde til at oprette særeje kan være: 
• Der er stor forskel på jeres formuer og ønsker ikke at dele lige ved eventuel separation eller 

skilsmisse. 
• I er en sammensat familie med dine, mine og vores børn, og ønsker ikke en lige deling af 

afdødes formue. 
• I ønsker at holde selvstændige projekter og virksomheder uden for ægteskabet. 

 
 
Særligt hvis du er virksomhedsejer 
Hvis din personlige formue primært er udgjort af din virksomhed, skal du i tilfælde af skilsmisse betale 
halvdelen af din virksomheds værdi til din ægtefælle. Der er midlertidigt mange, der ikke har penge til 
at betale dette. 
 
Konsekvensen for virksomheden af, at du evt. ikke har penge til at betale din ægtefælle for halvdelen 
af værdien bliver, at du er nødt til enten at optage et lån, sælge nogle eller alle dine ejerandele i 
virksomheden eller også må du give halvdelen af dine ejerandele til din ægtefælle. 
 
Hvis din ægtefælle får halvdelen af ejerandelene, betyder det, at denne bliver medejer af 
virksomheden. Ægtefællen får således indflydelse på de beslutninger, der kan træffes i virksomheden 
og kan måske kræve at sidde i ledelsen. Det betyder, at I som ægtefæller ikke har de bedste vilkår for 
at komme videre i livet og ledelsen af virksomheden kan blive vanskeliggjort. 
 
 
Typer af særeje 
Der findes to forskellige former for særeje man kan vælge imellem:  
 
1.Fuldstændigt særeje 
Fuldstændigt særeje betyder, at hver ægtefælle udtager alle sine aktiver i tilfælde af død eller 
separation/skilsmisse. I tilfælde af død, har længstlevende ingen mulighed for at sidde i uskiftet bo, 
hvis denne ønsker det, selvom ægtefæller ellers normalt har ret til at udskyde et skifte af døsboet med 
deres fælles livsarvinger – og eventuelt den afdødes særbørn, hvis disse er myndige og giver 
samtykke. 
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2.Kombinationssæreje 
Kombinationssæreje er en lidt mere kompleks særejetype. Ægtefællerne kan kombinere særejet og 
fællesejet på flere måder, men typisk udfærdiges ægtepagten således, at formuerne i tilfælde af 
skilsmisse er særeje, og derfor ikke skal deles. I det tilfælde, hvor en af ægtefællernes dør, anses 
førstafdødes formue for formuefællesskab, mens længstlevendes formue anses som særeje. Formålet 
med denne sammensætning er, at længstlevende får en større del af den samlede formue ved delingen 
af dødsboet – også kaldet ”ægtefællebegunstigende særeje”. 
 
 
En anden typisk form for kombinationssæreje er skilsmissesæreje, som medfører, at ægtefællerne i 
tilfælde af skilsmisse udtager egne aktiver, mens formuen deles som om der var formuefællesskab i 
tilfælde af død. Der er mulighed for uskiftet bo ved denne type særeje. 
 
 
Frist for oprettelse af ægtepagt? 
Der er ikke noget krav om, hvornår en ægtepagt skal udarbejdes. En ægtepagt er altså gyldig, uanset 
om den er indgået før eller efter indgåelsen af ægteskabet. 
 
Vi anbefaler dog, at ægtepagten om muligt bliver udarbejdet, underskrevet og tinglyst inden I gifter 
jer. I sikrer jer herved, at I får taget stilling til formueordningen i jeres ægteskab og at der er enighed 
om denne. 
 
 
Selve oprettelsen af ægtepagten 
Personlig underskrift 
Ægtepagten skal oprettes skriftligt og underskrives personligt af begge ægtefæller. Ægtepagter kan 
ikke underskrives ved en fuldmægtig. Det er ikke nok, at en ægtepagt er signeret digitalt i forbindelse 
med tinglysningen, da dette er ikke en personlig underskrift 
 
Personer, der har fået frataget handleevnen, kan som hovedregel kun oprette ægtepagt med værgens 
tiltrædelse, og både den umyndige og værgen skal underskrive ægtepagten. Hvis ægtepagten er rent 
erhvervende for den umyndige, kræves der ikke værgesamtykke. 
 
Personer, der mangler evnen til at handle fornuftsmæssigt, kan slet ikke oprette ægtepagt, end ikke 
med værgesamtykke. Gifte personer under 18 år er myndige og kan derfor oprette ægtepagter, efter 
at ægteskabet er indgået. Dette gælder dog ikke, hvis statsamtet ved tilladelsen til ægteskabet har 
fastsat vilkår om, at den unge fortsat skal være umyndig.   
 
Personer, der er underkastet værgemål efter værgemålslovens § 5 eller samværgemål efter 
værgemålslovens § 7, er ikke umyndige, og de kan derfor godt oprette ægtepagter uden værgens 
tiltrædelse, forudsat at de er ved fornuftens fulde brug. 
 
Der kræves ikke vitterlighedsvidner, og det kræves ikke, at underskriften på ægtepagten sker 
samtidigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tinglysning i personbogen 
Endvidere skal ægtepagter for at blive gyldige tinglyses i den digitale personbogen. 
 
Begge parter skal signere digitalt ved hjælp af Nem-ID i forbindelse med lysningen af ægtepagten. 
Ægtepagter skal ikke godkendes af statsforvaltningen. Der er således som udgangspunkt ingen 
offentlig kontrol af indholdet af ægtepagter. Der er dog ikke nogen tvivl om, at tinglysningen er 
berettiget til i visse tilfælde at afvise at tinglyse ægtepagter på grund af indholdet. Som eksempler 
herpå kan nævnes en ægtepagt som går ud på, at der skal være dødsfaldssæreje, dvs. at særejet kun 
skal gælde ved dødsfald, men ikke ved separation og skilsmisse, eller en ægtepagt, hvorefter alt, hvad 
hustruen fremtidigt erhverver, skal tilhøre manden.  
 
 
 
 
Tinglysningen af en ægtepagt er ikke i sig selv en garanti for ægtepagtens gyldighed. 
Tinglysningsretten har en ret, men ikke en pligt til at foretage en prøvelse af ægtepagtens indhold. 
 
Der gælder en række specielle regler vedrørende den praktiske fremgangsmåde ved tinglysningen af 
ægtepagter. IDEAH Law House vil naturligvis sørge for alle disse praktiske forhold.  
 
 
Tinglysningsafgift 
Ved tinglysningen skal betales en tinglysningsafgift på 1.660 kr. Overdrager du ved ægtepagten en 
fast ejendom, eller en andel heraf til din ægtefælle, skal der tillige betales værdiafgift efter reglerne i 
tinglysningsafgiftsloven.  
 
Ønsker du f.eks. at overdrage dit fritidshus til din ægtefælle, skal der tillige betales en 
tinglysningsafgift på 0,6% af overdragelsessummen, dog mindst af den nyeste ejendomsværdi. Er der 
tale om overdragelse af et enfamilieshus, flerfamilieshus eller fritidsbolig beregnes afgiften fra d. 
01.01.2014 af ejerskiftesummen, dog mindst 85% af den nyeste ejendomsværdi. 
 

Da en overdragelse af fast ejendom både skal lyses i personbogen og på ejendommens blad i 
tingbogen, skal der betales 2 gange tinglysningsafgift på 1.660 kr. 
 
 
 
Du kan læse nærmere om hvad vi i IDEAH Law House kan tilbyde på www.ideahlaw.dk eller kontakte 
os på info@ideahlaw.dk, hvis du har spørgsmål omkring hvorvidt I burde få lavet en ægtepagt. 
 


