
Arv og testamente. Tag 
stilling i god tid.

ET TESTAMENTE skal altid tage udgangspunkt i lige præcis din 
situation og dine ønsker - og så skal det udformes på en måde, 
så der ikke hersker nogen tvivl den dag, arven skal fordeles.

Oprettelse af testamente
Følgende er eksempler på, hvad du kan bestemme i et testa-
mente:

1. Er du enlig uden nogen arvinger, kan et testamente 
oprettes til fordel for en særlig ven, en velgørende or-
ganisation eller lignende. Hvis du som enlig uden nogen 
former for arvinger ikke opretter testamente, vil arven gå 
til staten.

2. Er du enlig mor, der f.eks. har adopteret et barn, kan 
det være et børnetestamente, hvor du tager stilling til 
forældremyndigheden i tilfælde af dødsfald. Der kan 
også være særejebestemmelser i testamentet.

3. Har du en samlever, kan et testamente oprettes med 
henblik på, at I begunstiger hinanden. Dette kan være 
særlig relevant, hvis du og din samlevende ejer fast 
ejendom sammen, har børn sammen (eller hver for sig). 
Samlevende arver ALDRIG hinanden med mindre, der 
oprettes testamente.

4. For familier med far, mor og børn anbefales det at 
tage stilling til, om børnenes arv skal være særeje. Ved 
særejebestemmelser sikres det, at den arv, der tilkommer 
børnene, ikke skal deles med en evt. ægtefælle i tilfælde 
af skilsmisse. Der er også mulighed for at tage stilling til 
båndlæggelse af arv, indtil børnene har nået en vis alder.

Et testamente er et dokument, 
hvor du bestemmer, hvordan arven 
efter dig skal fordeles. Det giver 
derfor tryghed at have styr på sit 
testamente.

5. Lever du i et ægteskab uden børn, vil det være en 
fordel at oprette testamente, hvor I tager stilling til, 
hvem der skal arve, når den længstlevende ægtefælle 
dør. 

6. For familier med dine, mine og vores børn kan 
et testamente oprettes f.eks. med henblik på at 
begunstige hinanden mest muligt, og samtidig 
bestemme, at alle børnene skal arve ligeligt, når den 
sidste af jer dør.

Hvis ovennævnte bestemmelser skal gælde, er det en be-
tingelse, at du opretter testamente, idet ingen af betingel-
serne automatisk følger af arveloven.
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