
Vidste du, at indholdet af et testamente kan blive forældet? 
Langt de fleste med en positiv formue kan med fordel oprette et testamente. Et testamente kan handle om 
meget mere end blot arvens fordeling. Omdrejningspunktet for de fleste par er at sikre den længst levende i 
parforholdet, men mange tror at de er tilstrækkeligt sikret, når bare de er gift. Det er desværre langt fra altid 
tilfældet.

Der er både familieretlige og arveretlige lovregler, der påvirker en ægtefælles retsstilling ved død. Reglerne er 
omfattende og komplicerede, men de indeholder også en lang række muligheder for at skræddersy lige netop 
den formueordning, der passer den enkelte familie bedst. 

Vores erfaringen er, at alt for få par søger rådgivning om, hvordan de kan optimere deres retsstilling som 
ugifte samlevende eller som ægtefæller, herunder i tilfælde af den enes død. Det kan få store økonomiske 
konsekvenser for den længstlevende.

De par, der søger rådgivning vælger typisk en anden løsning end den som følger lovgivningen, når der ikke er 
oprettet testamente. Der er rigtig mange myter om arveretten. En udbredt klassiker er, at ugifte samlevende 
kan bo sig til en arveret, hvis bare de bor sammen tilstrækkeligt længe. Dette er ikke tilfæl-det!

I 2008 blev der indført store ændringer af arvelovgivningen. Tvangsarven til børn og ægtefæller blev bl.a. 
halveret og fordelt imellem dem på en anden måde end hidtil. Der blev indført mulighed for oprettelse af et 
såkaldt udvidet samlevertestamente og meget mere.

Det er altid en god idé at gennemgået sit testamente (og evt. ægtepagt) med løbende mellemrum. Hvis du har 
oprettet et testamente før 2008, er der dog en særlig anledning hertil, idet indholdet kan være forældet i for-
hold til de lovændringerne i 2008 og senere. I værste fald kan det give anledning til tvivl om arvens fordeling 
og dermed skabe uoverensstemmelser mellem arvingerne.

Leoni Advokater har specialiserede familie- og arveretsadvokater med mange års erfaring, herunder med 
dødsbobehandling. Vi ved derfor, hvordan testamenterne virker i praksis og kan på baggrund heraf yde en 
højt kvalificeret rådgivning om sikring af såvel enlige, ugifte samlevende og ægtefæller ved død.

Vi tilbyder gratis gennemgang af eksisterende ægtepagter og testamenter og hjælpe dig med gode råd om, 
hvordan du sikrer dig og dine bedst muligt. 

Send dine kontaktoplysninger via vores hjemmeside www.leoniadvokater.dk eller en mail til 
post@leoniadvokater.dk. Du kan også bestil tid på telefon 86 662 06 00. Husk at oplyse om du ønsker en 
advokat i Viborg eller Holstebro. 
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