
 

 

 til kontoret i Horsens, dog med mulighed  

for ansættelse på kommende kontorer i 

København og Hedensted. 

 
 
 
 
 
 
Det kan få katastrofale følger, hvis I som ugifte samlevende har opbygget et økonomisk fællesskab og 
en økonomisk afhængighed, men ikke samtidig har taget stilling til, hvad der skal ske, hvis I går fra 
hinanden eller når en af jer dør. Der er en verden til forskel på det papirløse samliv og på samlivet med 
vielsesattesten! 
 
 
Testamente - hvorfor? Et samlevertestamente sikrer din samlever  
Ugifte samlevende arver IKKE hinanden, medmindre der er oprettet et testamente. Dette gælder også, 
selvom man har boet sammen i mere end to år og/eller har børn sammen. Har man børn sammen vil 
arven tilfalde børnene. Har man ikke fælles børn, tilfalder arven afdødes forældre, søskende, børn fra 
andre ægteskaber mv. Konsekvensen vil i mange tilfælde være, at længstlevende må gå fra hus og 
hjem, da arven uden et testamente til fordel for længstlevende vil tilfalde eventuelle børn eller afdødes 
forældre, hvis man ikke har børn. 
 
Det er derfor bydende nødvendigt, at oprette et testamente, såfremt man vil sikre hinanden. Hvis du 
vil give din samlever endnu bedre muligheder for at bevare levestandarden og forsørge eventuelle 
børn, bør I overveje, om I skal oprette et udvidet samlevertestamente.  
 
Et udvidet samlevertestamente er en særlig form for testamente, som I som samlevende kan oprette 
såfremt I har haft fælles bopæl de sidste 2 år eller lever sammen på fælles bopæl og venter, har eller 
har haft et barn sammen. Et udvidet samlevertestamente giver jer mulighed for at arve hinanden 
næsten som var I ægtefæller. Der er dog mindre forskelle, herunder bl.a. at arven mellem ægtefæller 
er afgiftsfri, mens der skal betales en boafgift på 15% for arven mellem samlevende. 
 
Hvem kan oprette et udvidet samlevertestamente? 
For at oprette et udvidet samlevertestamente skal I opfylde disse betingelser: 

• I skal kunne indgå ægteskab/registreret partnerskab med hinanden.  
• I må ikke have oprettet et udvidet samlevertestamente til fordel for en anden samlever. 
• For at det udvidede samlevertestamente er gyldigt, når en af jer dør, skal I have boet sammen i 

to år inden dødsfaldet, eller I skal bo sammen og vente, have eller have haft barn sammen.  
 
Almindeligt samlevertestamente 
Hvis der oprettes et almindeligt samlevertestamente, vil hele arven efter førstafdøde kunne tilfalde 
længstlevende, hvis man ikke har børn. Har man børn, kan længstlevende maksimalt arve ¾ ved 
oprettelse af et almindeligt samlevertestamente (den resterende 1/4 vil være tvangsarv til børnene). 
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Har I oprettet samlevertestamente før 1. januar 2008, kan det være en fordel at ændre det til et 
udvidet samlevertestamente, som efter den nye arvelovs ikrafttræden er muliggjort.  
 
Udvidet samlevertestamente 
Et udvidet samlevertestamente anvendes af ugifte samlevende, som ved at oprette et sådant 
testamente kan opnå arveret efter hinanden på næsten samme måde som ægtepar. 
 
Oprettes der et udvidet samlevertestamente, kan det bestemmes, at den anden samlever får samme 
status som en ægtefælle ved dødsfald (dog med visse undtagelser). Udgangspunktet vil herefter være, 
at den længstlevende vil arve halvdelen af førstafdødes formue og den anden halvdel vil tilfalde 
førstafdødes børn. Såfremt man ønsker at sikre den længstlevende bedst muligt, kan man bestemme, 
at længstlevende skal arve mest muligt. I dette tilfælde vil længstlevende kunne arve op til 7/8 af 
førstafdødes formue. 
 
Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt, for at der kan oprettes et gyldigt udvidet 
samlevertestamente: 

§ Parterne skal kunne indgå ægteskab/registreret partnerskab med hinanden. 
§ Der skal oprettes et fælles gensidigt testamente. 
§ Parterne må ikke have oprettet et udvidet samlevertestamente til fordel for en anden samlever. 
§ Parterne skal ved førstafdødes død have fælles bopæl og vente, have eller have haft fælles 

barn, ELLER 
§ Parterne skal ved førstafdødes død have fælles bopæl og have levet i ægteskabslignende forhold 

de to år inden dødsfaldet. 
 
Oprettes der et udvidet samlevertestamente kan længstlevende arve alt, såfremt parterne ingen børn 
har. Har parterne børn, kan længstlevende arve op til 7/8 af førstafdødes formue. Herudover opnås 
følgende fordele for længstlevende: 

§ Ret til forlods at udtage genstande, der udelukkende tjener til pågældendes personlige brug 
§ Ret til at supplere arven op, således at længstlevende samlet har en nettoformue på kr. 

600.000 inkl. forsikringssummer efter afdøde 
§ Fortrinsret til at udtage bestemte ejendele 
§ Ret til arvehenstand 

 
 
TIP: Husk at indsætte hinanden som navngivne begunstigede på jeres pensioner og livsforsikringer. 
Glem heller ikke ATP, der også udbetaler en dødsfaldssum til ens kæreste under visse betingelser – 
blandt andet, at man har husket at meddele ATP, at man er kærester. 
 
 
VED SAMLIVETS OPHØR 
Dit er dit og mit er mit! 
 
Det er også vigtigt at tage stilling til, hvad der skal ske, hvis I går fra hinanden. Det helt klare 
udgangspunkt for ugifte samlevende er, at samlivet som sådant ikke påvirker formueforholdet imellem 
parterne. Formueforholdet for ugifte samlevende betragtes som fuldstændigt særeje, hvilket kort sagt 
betyder, at det man havde med sig ind i forholdet kan man tage med ud af forholdet. 
 
Rigtig mange tidligere samlevere har bittert fortrudt, at de ikke i tide fik styr på papirerne. Det er ikke 
usædvanligt, at især kvinder kommer ud af papirløse forhold med langt færre værdier end de bragte 
med sig ind i forholdet. Flytter du sammen med din kæreste i hans bolig, står det ham frit for at sælge 
det for næsen af dig eller tage det med sig ud af forholdet, uden du kan gøre noget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dette gælder også selvom du under jeres samliv har bidraget til jeres fælles økonomi, I har fælles 
børn, boet sammen mange år og du på alle måder har betragtet huset som ”jeres hjem”.  
 
Netop hvad angår fast ejendom er det vigtigt, at I sikrer jer, at begge parter kommer til at stå på 
skødet. Aktiver der er anskaffet i sameje under forholdet skal naturligvis ligedeles imellem jer. 
 

Men har du f.eks. brugt dine penge under samlivet til at betale husleje og foretage indkøb til 
husholdningen, mens din kæreste har brugt sine penge på fladskærm, møbler, bil og sparet penge op, 
står han langt bedre end dig, hvis I en dag går fra hinanden. Han kan tage alle sine aktiver med sig ud 
af forholdet og er på ingen måde forpligtet til at dele sin formue med dig. Uanset hvor mange år I har 
boet sammen bliver hverken de aktiver din samlever har købt eller aktivernes værdi fælles.  
 
Retfærdighedsvist skal det dog nævnes, at der kan være en spinkel mulighed for at komme igennem 
med et kompensationskrav, hvis en række betingelser er opfyldt. Men det må frarådes, at I indretter 
jer i tillid hertil. 
 
 
Hvordan sikrer jeg mig bedst muligt 
Uanset at det kan være overordentligt ubehageligt at forholde sig til, så bør du tage højde for det 
uundgåelige: nemlig at dit papirløse samliv på et tidspunkt går i opløsning. Dette kan ske enten ved at 
I går fra hinanden eller fordi den ene af jer dør. 
 
Du og din samlever gør derfor klogt i at aftale nogle opløsnings- og delingsregler i tilfælde af, at I går 
fra hinanden. Dette kan ske i form af en samlivskontrakt. Derudover bør I som nævnt, også få oprettet 
et testamente så I sikrer hinanden ved død. IDEAH Law House kan være behjælpelig med både 
testamentet og samlivskontrakten. 
 
 
  
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. 
 


