
Ægtefælle Arver automatisk, hvis ikke du skriver testa-
mente. Ægtefællen arver 50%, hvis der er 
børn. Er der ikke børn, arver ægtefællen alt. 
Tvangsarv: se forklaring nederst på siden.

HVEM ARVER? HVOR MEGET? HVAD FÅR STATEN?

Arveklasse 1*

Børn eller disses efterkommere

Børn arver automatisk, hvis ikke du skriver 
testamente. Arver 50% til indbyrdes lige 
deling, hvis der er ægtefælle. Er der ikke 
ægtefælle, arver børnene det hele. 
Tvangsarv: se forklaring nederst på siden.

Arveklasse 2*

Forældre

Forældres børn (dine hel eller 
halv-søskende) og disses efter-
kommere (dine niecer og nevøer)

Arver automatisk alt, hvis der ikke er 
ægtefælle eller arvinger i arveklasse 1, 
og hvis du ikke skriver testamente.

Arveklasse 3*

Bedsteforældre eller deres børn, 
men ikke disses efterkommere 
(ikke dine fætre og kusiner)

Arver automatisk alt, hvis der ikke er 
ægtefælle og arvinger i arveklasse 1 eller 2, 
og hvis du ikke skriver testamente.

Uden for arveklasse

Personer med fælles bopæl i min. 
to år (visse betingelser)

Samlevere med fælles børn eller 
fælles bopæl i min. to år

Frasepareret eller fraskilte ægtefælle

Plejebørn (visse betingelser)

Stedbørn eller disses efterkommere 
og svigerbørn

Alle andre personer

Humanitære organisationer

Arver kun, hvis du skriver testamente.

*Hvis der ikke er arvinger i arvklasse 1, 2 eller 3 tilfalder al arv staten, medmindre du opretter testamente.
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På grund af tvangsarven vil en del af din arv automatisk gå til din ægtefælle og eventuelle børn. Hvis du ikke skriver testamente, tilfalder hele din formue 
dine arvinger, men med et testamente råder du frit over den del af formuen, der ikke er tvangsarv – hvilket typisk vil sige tre fjerdedele af din formue. 
Dine tvangsarvinger har til sammen krav på 25 % af din arv. Din ægtefælle har krav på den ene halvdel af de 25 %, dvs. i alt 12,5 % af din arv, mens dine 
børn har krav på den anden halvdel af tvangsarven. Børnene skal dermed dele 12,5 % mellem sig.
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