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Arveret 

 
Kapitel 1 – Slægtens arveret 
Parantelsystem, overlevelseskravet og arvingers udlægs- og 
udløsningsret. 
 
Parantelssystem – AL §§ 1-3: 

- Stirpalgrundsætning: Fordelingen efter stammer og linjer. 
1. Første arveklasse, livsarvingerne (AL § 1): 

o Udgør: Børn + børnebørn (adoptivbørn også omfattet) 
 U1: Inden 1.1.1938: Børn født uden for ægteskab  Ingen arveret 

efter faren (AL § 100). 
 U2: Inden 1956: Adoptivbørn ingen arveret. 

o Livsarvingerne er de eneste, der tager arv i konkurrence med ægtefællen (AL 
§ 9, stk. 1). 

o Livsarvingerne sammen med ægtefællen  Tvangsarvinger (Ægtefælle: AL § 
10, stk. 1. Livsarvinger: AL § 5, stk. 1). 

o Dobbelt slægtskab  Arv på dobbelt grundlag. 
2. Anden arveklassen, forældrene (AL § 2): 

o Hvis kun én forælder efterlader livsarvinger  Hele arveandelen går til 
dennes livsarvinger (AL § 2, stk. 2, 3. pkt.) 

3. Tredje arveklasse, bedsteforældrene (AL § 3): 
o Ikke fjernere end bedsteforældrene og deres børn (AL § 3, stk. 1 og 2)  

Mostre, farbrødre mv. 
 
 

Overlevelseskravet – AL § 94: 
- Arvingen skal overleve arvelader. 
- Børn undfanget ”arver også”. 
- Ingen tidsgrænse i AL § 94, stk. 2. 

o Ubevidst om hvem der døde først  Ikke overlevet nogen af dem. 
o Uskiftet bo  Arvefaldet udskydes (AL § 28). 

 
 

Arvingers udlægs og udløsningsret – AL §§ 6-8, 11, stk. 4 og 12-14: 
- AL §§ 6-8: Anvendes kun når der ikke efterlades ægtefælle. 
- Arvinger kan for deres arvelod overtage aktiver til vurderingsbeløbet (AL § , stk. 1). 
- Ingen udløsningsret for slægtsarvinger (AL § 6, stk. 2, 1. pkt.). 
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 Egne pensionsrettigheder (RVL § 16 a, stk. 1). 
 Egne udbetalte kapitalpensionsordninger og lign. Samt udbetalt 

supplerende engangsydelser, hvis i behold (RVL § 16 a, stk. 2, 1. pkt.) 
 Surrogater for og indtægter af udbetalte beløb (Se side 70). (RVL § 16 a, stk. 

2, 2. pkt.). 
 Personskadeerstatning uanset FE/SE, hvis i behold (EAL § 18, stk. 2) 

 U: Indtægter mv. 
o Det afgørende: Se på om de er blevet udbetalt i anledning af FA’s død. 

- Beløbsgrænser: 
o 2007: 210.000 kr.? 
o 2008: 600.000 kr.  
o 2009: 630.000 kr. 
o 2010: 650.000 kr. 
o 2011: 660.000 kr. 
o 2012: 680.000 kr. 

- Alene anvendelse, hvis FA død 1.1.2008 eller senere (AL § 99, stk. 1, 1. pkt.). 
- Beløbsgrænse reguleres efter AL § 97. 
- Også anvendelse ved skifte af uskiftet bo i LL’s levende live. 
- Omfatter FA’s særeje + boslod. 
- Suppleringsarv = tvangsarv. 
- Udgangspunkt: Man angriber først friarven – og først den del der ikke er testeret over. 

Fælleseje frem for særeje. 
- Kvantitativ regel. 
- FA’s særlivsarvinger berettiget til at overtage aktiv, mod betaling af vurderingsprisen 

kontant til boet, hvis særlig erindringsværdi (AL § 11, stk. 4). 
o U1: Aktivet omfattet af forlodsreglen i AL § 11, stk. 2. 
o U2: Hvis samtykkekrævende fællesejeaktiv som nævnt i AL § 91, stk. 2. 

- FA’s særbørn er legale arvinger efter LL, når suppleringsarven er anvendt (AL § 16, stk. 2). 
 
Udlægs- og udløsningsret i fællesejeaktiver – AL §§ 12, 11, stk. 4, 7, jf. AL §§ 14 og 8: 

- Ægtefællen har ret til at kræve udlæg efter vurdering for sin boslod og arvelod og 
ægtefællens udlægsret går forud for arvingernes ret (AL § 12 + AL § 6, stk. 3). 

o U1: Særlivsarving særlig erindringsværdi (AL § 12, stk. 2, 2. pkt.) 
o U2: Arvinger ejer aktiv i sameje med boet (AL § 7). 

 U1: Forlodsreglen i AL § 11, stk. 1. 
 U2: Samtykkereglen i AL § 91, stk. 2. 

- AL §§ 7, 8 og 12 uanvendelige, hvis LL ejer aktiv i sameje med boet. 
- Ægtefælle har udløsningsret (se side 77). 

 
Udlægs- og udløsningsret ved arv af særeje – AL §§ 13, 11, stk. 4, 7, jf. AL § 14: 

- LL: Ikke udløsningsret ved FA’s fuldstændige særejeaktiver. 
o U1: Ret til udlæg efter vurdering inden for sin arv af særejet (AL § 13). 
o U2: LL sameje med boet (AL § 13, stk. 3)  udløsningsret. 

- LL fortrinsret (AL § 13, stk. 2, 1. pkt.): 
o U1: Aktivet særlig erindringsværdi for FA’s særlivsarvinger (AL § 13, stk. 2, 2. pkt.). 
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- Omstødelse: AL § 31, stk. 1 og 2 bortfalder ved LL’s død, hvis livsarvingen kan opnå 
dækning ved vederlagskrav (AL § 31, stk. 3). 

 
Vederlagskrav – AL § 30: 

- Ikke anvisninger til beregning af bos- og arvelodder ved misbrug. 
o Dog se side 106. 
o FA’s boslod skal forøges som hvis misbruget ikke havde fundet sted. 
o Suppleringsarv skal reduceres med misbrugsbeløbet (Se eks. Side 106). 

 
Deling af uskiftet bo: 

- Udskudt arvefald (AL § 28): 
1. Overlevelseskrav. 
2. Ikke beregnes arv efter LL’s død til LL fra FA. 
3. Arven efter FA fordeles mellem dennes arvinger. 

- Konkrete delingsforhold, FA død efter 1.1.2008: 
1. Skifte ved LL’s død: 

 ½ til FA og ½ til LL. 

 U1: RVL § 23 og AL § 29 (vederlagskrav) 

 U2: FA’s testationsbestemmelser. 
 8/8 i alt i uskiftet bo. 
 Se side 114. 

2. Skifte i LL’s live: 
 LL modtager legal arv efter FA (AL § 9, stk. 1). 
 LL modtager ¾ af uskiftede bo (legalt). 
 Se eks. Side 115. 
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- Der kan rejses indsigelse af enhver, som vil arve, hvis det er ugyldigt (AL § 79). 
- Umyndige (Se side 175). 
- Virkning: 

o Ugyldig, hvis ikke det opfylder formkravene i AL §§ 63, stk. 1, 64, stk. 1-3 eller 66. 
o Hvis kun manglende iagttagelse af krav til form og fremgangsmåde  Ugyldighed 

karakter af anfægtelighed. 
- Ensom dødsdisposition (Se side 176). 

 
  


