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’Hvem får børnene?’ og ’Hvem ejer ’vores’ 
bil?’ er to vigtige spørgsmål, du bør stille 
dig selv, mens du stadig er gift. Ved at følge 
disse råd, sikrer du, at du ikke bliver snydt 
for penge.

Peter Sørensen har afleveret flere millioner 
kroner til sin ekskone, fordi han ikke fik lavet 
særeje i forbindelse med sin virksomhed

SIDE 4
De daglige udgifter eksplode-
rer, hvis du bliver skilt, viser 
nye beregninger fra Danske 
Bank
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De daglige udgifter 
eksploderer, hvis 

du bliver skilt, viser 
nye beregninger fra 

Danske Bank
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4 SKILSMISSE
Ronni Burkal Nielsen, roni@bt.dk

Nyt inventar, børnebidrag til eks’en og 
regninger, der bliver sværere at betale. 
Sådan kan hverdagen meget nemt kom-
me til at se ud efter en skilsmisse, hvor 
en skrabet økonomi som følge af bruddet 
ikke er usædvanlig.

Økonomien er måske ikke det første, du tæn-
ker på, når du bliver skilt, eller har planer om 
at blive det. Men det bør du i høj grad have 
med i dine overvejelser, mener Las Olsen, 
der er privatøkonom i Danske Bank, og som 
har særlig fokus på skilsmisser.

»Det er en dyr ’fornøjelse’ at blive skilt. 
Selvom du kan få børnebidrag og andre til-
skud, så bliver økonomien pludselig stram, 
fordi du er alene om at betale de faste dyre 
udgifter som bolig og mad,« siger han.

Langtfra billigt
Las Olsen har netop foretaget nogle nye 
beregninger af, hvordan økonomien bliver 
forandret efter en skilsmisse. Han har taget 
udgangspunkt i en familie med to børn, hvor 
huset, bilen og børnene skal fordeles.

I tre forskellige scenarier har han regnet 
sig frem til det rådighedsbeløb, som hver for-
ældrer skal leve for i sit nye liv.

Konklusionen er klar: Det er langtfra billigt 
at blive skilt.

Ingen forkælelse
»Udgangspunktet for en voksen med to børn 
er, at de skal have 11.000 kroner at leve for 
om måneden, mens en voksen uden børn 
skal have 6.000 kroner. Uanset scenarie må 
man forberede sig på en hverdag, hvor der 
ikke er råd til at forkæle sig selv, da rådig-
hedsbeløbet er halveret i forhold til tidligere,« 
fortæller han.

Aldrig tidligere har der været så mange 
skilsmisser i Danmark. De nyeste tal fra 2013 
viser, at 18.858 ægteskaber – næsten hvert 
andet – er gået i stykker. Det er 3.000 flere 
end året før.

Las Olsens beregninger tager udgangspunkt 
i, at forældrene deler deres formue imellem 
sig uden omkostninger til advokater. Men i 
nogle tilfælde er det en nødvendighed, når 
der er kamp om børnene.

»Nogle par går til hver sin advokat for at 
få opklaret, hvem der får børnene. Ekstreme 
sager kan koste op til 100.000 kroner, da den 
tabende part skal betale både sine egne og 
den andens udgifter til advokaten. Det er hel-
digvis de færreste sager, der ender sådan,« 
siger Anne Kjærhus Mortensen.

Misforståelser
Det er ikke kun omkostninger til advokater, 
der kan koste dig penge. Du kan også risi-
kere at miste de penge, som du havde inden 
ægteskabet, hvis du ikke sørger for at be-
skytte dem i en ægtepagt. Det fortæller Lone 
Brandenborg, der er formand for Familiead-
vokaterne, som rådgiver private med at løse 
juridiske konflikter.

»De fleste har hørt, at man i et ægteskab 
har fælleseje, som betyder, at man deler 
alt. Men ikke mange ved, at fælleseje først 
træder i kraft ved skilsmissen. Det betyder, 
at hvis du havde en stor portion penge eller 
en arv med ind i ægteskabet, skal den deles 
mellem jer, hvis I skilles,« siger hun og uddy-
ber, hvornår fælleseje ikke gælder.

»Mange par tror fejlagtigt, at pensionen er 
familiens fællesopsparing. Men den samlede 
pension tilhører kun den person, som har 
pengene stående på sin konto. Derfor skal 
man sørge for enten at opspare pensionen 
hver for sig, eller lave en ægtepagt, hvor der 
står, at pensionen skal deles i to ved en skils-
misse.«

Det er ikke kun den fælles opsparing, du 
kan miste i en skilsmisse. Også bilen, som du 
betaler af på hver måned, kan du miste til din 
partner, fortæller advokat i Ret og Råd, Anne 
Kjærhus Mortensen.

Mister bilen
»Vi ser ofte, at folk bliver overraskede over, 
de ikke får del i det, de opfatter som deres, 
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5SKILSMISSE
selvom det ikke står i deres navn. En kvinde 
kan have betalt afdrag på lånet af bilen gen-
nem flere år, men hun mister den til sin mand, 
hvis hun ikke står som medejer af bilen, og 
manden har gæld,« siger hun.

Det er ret almindeligt, at huset eller bilen 
kun er registreret i den ene ægtefælles navn. 
En undersøgelse fra Greens Analyseinstitut 
viser, at bilen i 65 pct. af danske ægteskaber 
kun er registreret i den ene ægtefælles navn. 

I hver fjerde ægteskab er det kun den ene 
partner, der har navn i huset. Det kan betyde 
et tab på flere hundrede tusinde kroner for 
den part, som ikke står som ejer.

Kamp om kroner
»Selvom parret skal dele deres formue, gæl-
der det kun, når ingen af dem har gæld. Hvis 
eksempelvis manden har gæld, fordi det 
både er ham, der har navn i huset og bilen, 
slipper han for at skylde penge til den anden. 
Til gengæld beholder han hus og bil og mod-
tager halvdelen af sin partners penge,« siger 
Lone Brandenborg.

Selvom skilsmissen kan ende med at blive 
en kamp for mange tusinde kroner, så kan du 
selv være med at gøre en mulig skilsmisse 
billigere. Det kan, ifølge Las Olsen, gøres 
ved, at begge deltager i parrets økonomi, 
mens man stadig er gift.

»Det giver en bedre forståelse for dem 
begge af, hvad pengene bliver brugt på. Og 
selv hvis skilsmissen ikke kan undgås, er det 
vigtigt, at parret forholder sig til de økono-
miske konsekvenser, det har at blive skilt,« 
siger han.
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6 SKILSMISSE

’Hvem får børnene?’
 og ’Hvem ejer 
’vores’ bil?’ er to 
vigtige spørgsmål, 
du bør stille dig selv, 
mens du stadig er gi�. 
Ved at følge disse råd 
sikrer du, at du ikke bliver snydt for 
penge, hvis dit ægteskab ender i en 
skilsmisse.

G
RAFIK: Fagerheim

/Tekst: Ronni B
urkal N

ielsen/Foto: Iris

KÆRLIGHEDEN  KOSTER DYRT
Sådan 

sikrer du
bedst dig

selv

Kilde: Las Olsen (Dansk Bank), Anne Kjærhus Morten (Ret og Råd) og 
Lone Brandenborg (Familieadvokaterne)

Dette er det første forebyggende skridt, som skal und-
gå, at skilsmissen bliver et opgør om penge. Tag en 

snak allerede tidligt i jeres ægteskab, hvor I bliver enige om, 
hvordan jeres økonomi skal være for fremtiden. Hvis der er 
ting, som I gerne vil være sikre på beholde i tilfælde af en 
skilsmisse, skal I sørge for at få lavet en ægtepagt. Det kan 
gøre det nemmere for jer at enes ved et eventuelt brud, hvis 
det står på skri�, fordi det ikke ender med at blive påstand 
mod påstand. 

Bestem jeres økonomi sammen – 
og skriv det ned
1

Hvis din partner har gæld ved skilsmissen, fordi han på 
papiret ejer huset og bilen, kan du ende med at skulle 

betale hundrede tusinde kroner til din partner. Samtidig må 
du give a�ald på både huset og bilen. 
Sørg derfor for at få skrevet dit navn på alle de ting, som I er 
fælles om at betale. Ikke kun huset og bilen. Derved kan du 
spare penge, og dem får du brug for til at klare en ny 
hverdag med kun én indkomst.

Sæt dig selv som ejer
2

Folk tænker o�e i hus og bil. Men pensionen er noget 
af det vigtigste at få a�alt, da det kan afgøre, hvor 

mange penge du har til rådighed, når du forlader arbejds-
markedet. De �este tror, at pensionen er en fælles opspa-
ring. Men pensionen tilhører kun den person, som ejer 
kontoen, hvor pengene står. 
For det meste tjener manden mest, og han har ingen pause 
fra arbejdsmarkedet i forbindelse med barsel. Derfor er det 
o�e ham, der lægger �est penge til side hver måned. 
Få a�alt, om I vil opspare pensionen på hver sin konto, eller 
om I vil dele jeres pensionsopsparing i to, hvis I bliver skilt. 
Når I har besluttet det, kan I tage kontakt til en advokat, som 
kan hjælpe jer med at lave en ægtepagt.

Får styr på den fælles pension
3

Hvis du har ha� en stor formue med ind i ægteskabet, 
er det vigtigt at få snakket om, hvor meget I hver især 

skal have ud af det ved en skilsmisse. Skal du have den 
samme formue eller arv med ud igen (særeje), eller vælger i 
at dele det lige op (fælleseje)? Skriv beslutningen ned i en 
ægtepagt, så der ikke er nogen tvivl, hvis i på et tidspunkt 
går hver til sit. 

Pas på din formue!
4

Skriv i samarbejde med en advokat et testamente, som 
skal bestemme, hvem der skal have børnene ved både 

skilsmisse og dødsfald. I tilfælde af dødsfald vil børnene eje 
den afdødes formue. 
Hvis den e�erladte ikke vælger at gi�e sig igen, kan 
personen få lov til at bestemme over formuen, indtil 
personen selv dør. Here�er arver børnene formuen. 
Hvis den e�erladte vil gi�e sig igen, har personen pligt til at 
udbetale børnenes arv. 
Hvis den afdøde har 
ha� børn med ind i 
fællesskabet, kræver 
det børnenes skri�lige 
tilladelse, hvis den 
e�erladte vil stå for 
formuen. Det kan dog 
kun lade sig gøre, hvis børnene er over 18 år. 

Hvad med børnene
5

FAMILIE MOR MORFAR
Alle tal i kroner

FØR SKILSMISSE
SKILSMISSE

VED EN

Bolig
Ydelse på realkreditlån (netto)

Ejendomsværdiskat og grundskyld

El, vand, varme, forsikring, vedligeholdelse mv.

Lejebolig inkl. forbrug

Boligsikring

Indkomst
Indkomst e�er skat

Børnecheck

Børnetilskud

Børnebidrag e�er skat

43.647

2.346

–

–

5.123

1.544

4.372

–

–

2.909

2.847

–

1.958

2.261

2.556

Mor får børn og 
hus, far får bil

19.351

2.346

1.348

2.578

4.420

1.544

3.872

–

–

–

–

600

972

791

2.356

24.745

–

–

- 1.802

–

–

–

6.500

–

–

986

–

2.156

Far får børn, hus
og  bil

18.902

–

–

-1.802

600

972

–

2.156

Bil
Ydelse på billån (netto)

Grøn ejerafgi�, forsikring, service og benzin

Øvrige faste udgi�er
Anden transport

Fagforening og a-kasse

Børnepasning

Familieforsikring, licens, telefon, kontingenter mv.

Rådighedsbeløb e�er faste udgi�er 22.423 11.067 7.545 6.872

Så
meget
koster

det...

2.909

2.847

–

–

–

6.500

–

–

–

FAR

25.194

2.346

1.348

2.578

–

986

1.583

2.356

10.949

4.420

1.544

3.872

–

–

2.909

2.847

MOR

Mor får børn, far
får hus og bil bliver solgt
Mor får børn, far
får hus og bil bliver solgt

19.351

2.346

1.348

2.578

600

972

791

2.356

16.433

–

–

–

6.500

2.030

–

–

FAR

24.745

–

–

- 1.802

600

986

–

2.156

10.115

4.420

1.544

3.872

–

–

–

–
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Sådan 
sikrer du 

bedst dig 
selv:

’Hvem får børnene?’ og ’Hvem ejer ’vores’ bil?’ 
er to vigtige spørgsmål, du bør stille dig selv, 
mens du stadig er gift. Ved at følge disse råd, 
sikrer du, at du ikke bliver snydt for penge, hvis 
dit ægteskab ender i en skilsmisse.
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1

3

BESTEM JERES ØKONOMI SAMMEN - 
OG SKRIV DET NED
Dette er det første forebyggende skridt, som skal undgå, at skilsmissen bli-
ver et opgør om penge. 
Tag en snak allerede tidligt i jeres ægteskab, hvor I bliver enige om, hvordan 
jeres økonomi skal være for fremtiden. 
Hvis der er ting, som I gerne vil være sikker på beholde i tilfælde af en skils-
misse, skal I sørge for at få lavet en ægtepagt. Det kan gøre det nemmere for 
jer at enes ved en eventuelt brud, hvis det står på skrift, fordi det ikke ender 
med at blive påstand mod påstand. 

2 SÆT DIG SELV SOM EJER
Hvis din partner har gæld ved skilsmissen, fordi han på papiret ejer huset 
og bilen, kan du ende med at betale hundrede tusinde kroner til din partner. 
Samtidig må du give afkald på både huset og bilen. 
Sørg derfor for at få skrevet dit navn på alle de ting, som I er fælles om at 
betale. Ikke kun huset og bilen. Det kan spare dig penge, og dem får du brug 
for til at klare en ny hverdag med kun én indkomst.

FÅ STYR PÅ DEN FÆLLES PENSION
Hvis din partner har gæld ved skilsmissen, fordi han på papiret ejer huset 
og bilen, kan du ende med at betale hundrede tusinde kroner til din partner. 
Samtidig må du give afkald på både huset og bilen. 
Sørg derfor for at få skrevet dit navn på alle de ting, som I er fælles om at 
betale. Ikke kun huset og bilen. Det kan spare dig penge, og dem får du brug 
for til at klare en ny hverdag med kun én indkomst.
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10 SKILSMISSE

PAS PÅ DIN FORMUE!
Hvis du har haft en stor formue med ind i ægteskabet, er det vigtigt at få 
snakket om, hvor meget I hver især skal have ud af det ved en skilsmisse. 
Skal du have den samme formue eller arv med ud igen (særeje), eller vælger 
i at dele det lige op (fælleseje)? 
Skriv beslutningen ned i en ægtepagt, så der ikke er nogen tvivl, hvis i på et 
tidspunkt går hver til sit. 

HVAD MED BØRNENE?
Skriv i samarbejde med en advokat et testamente, som skal bestemme, 
hvem der skal have børnene ved både skilsmisse og dødsfald. I tilfælde af 
dødsfald vil børnene eje den afdødes formue. 
Hvis den efterladte ikke vælger at gifte sig igen, kan personen få lov til at 
bestemme over formuen, indtil personen selv dør. Herefter arver børnene 
formuen. 
Hvis den efterladte vil gifte sig igen, har personen pligt til at udbetale børne-
nes arv. 
Hvis den afdøde har haft børn med ind i fællesskabet, kræver det børnenes 
skriftlige tilladelse, hvis den efterladte vil stå for formuen. Det kan dog kun 
lade sig gøre, hvis børnene er over 18 år. 

5

4

KILDE: LAS OLSEN (DANSK BANK), ANNE KJÆRHUS MORTEN (RET OG RÅD) OG 
LONE BRANDENBORG (FAMILIEADVOKATERNE)
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’MIT LIVS STØRSTE 
FEJLTAGELSE’
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Peter Sørensen har afleveret flere millioner kroner 
til sin ekskone, fordi han ikke fik lavet særeje i 
forbindelse med sin virksomhed

Ronni Burkal Nielsen, roni@bt.dk

Han var ejer af en el-forretning. Hun var 
arbejdsløs. Alligevel kunne 56-årige Pe-
ter Sørensens kone kalde sig millionær, 
da ægteskabet sluttede.

Fem års ægteskab blev afløst af fire år med 
voldsomme tovtrækkerier om Peter Søren-
sens virksomhed.

I efteråret 2014 fik han nok og indgik et for-
lig med sin ekskone. Prisen var 3,5 millioner 
kroner.

»Det kan godt være, det var et dumt og 
dyrt forlig. Men jeg ville bare have lagt det 
bag mig, så jeg ikke skulle bruge mere energi 
på det,« fortæller den 56-årige vestjyde, som 
bor i Aarhus.

Da parret blev gift, valgte Peter og konen at 
lave en aftale om fælleseje, som betød, at de 
skulle dele alt imellem sig, hvis de endte med 
at gå fra hinanden. Også Peter Sørensens 
virksomhed Elektronik Lavpris.

Hun skulle kunne arve
»Vi lavede aftalen i tilfælde af, at jeg skulle 
dø før hende. Så kunne hun arve pengene 
eller virksomheden i stedet for, at min fami-
lie skulle arve,« forklarer han. En beslutning, 
som fik venner og familien til at advare Peter 
Sørensen mod fælleseje, fordi de var bange 
for, han skulle fortryde det.

Men han valgte at ignorere de løftede pe-
gefingre. 

»Jeg var på vej ind i et ægteskab, og derfor 
ville jeg ikke lave en aftale, hvor jeg ville be-
holde alt selv, hvis det ikke gik mellem os. Det 
ville være et dårligt signal at sende overfor 
min kommende kone,« fortæller han.

Den forelskede mands venner og familie 
fik ret. Efter fem års samliv gik ægteskabet 

i stykker, og den bitre pengestrid gik i gang. 
Peter Sørensens ekskone var hverken beret-
tiget til bilen eller huset, da det kun var hans 
navn, der stod på skødet.

Derimod kunne hun få halvdelen af Peter 
Sørensens velfungerende elektronikforret-
ning.

»Min virksomhed var mange penge værd, 
så jeg syntes, det var uretfærdigt, hvis hun 
skulle have halvdelen. Det var jo mig, der 
havde skabt formuen,« siger Peter Sørensen.

»Hun har boet gratis hos mig i alle de år, vi 
var sammen. Jeg har forsørget hende, fordi 
hun ikke har haft et arbejde. Det var uretfær-
digt, fordi jeg følte, at jeg ikke skyldte hende 
noget.«

Måtte låne millioner
Peter Sørensen ville ikke give afkald på sin 
egen forretning. Ved at hyre en advokat hå-
bede han på, at hans ekskone ikke kunne få 
del i hans succes. Men advokaten slog ikke 
til, og det betød, at Peter Sørensen måtte 
punge ud med 500.000 kroner til advokaten.

En ny advokat kunne dog ikke rette tingene 
op efter den første – og ifølge Peter Søren-
sen – ’utilstrækkelige advokat’. Det betød, at 
der ikke var nogen anden udvej for ham end 
at give sin ekskone 3,5 millioner kroner.

»Jeg har måttet tage et lån i min lejlighed 
på to millioner kroner for at kunne betale 
hende, og så har hun fået noget af min pen-
sion – og min hund. Det var mit livs største 
fejltagelse at gifte mig med hende,« fortæller 
Peter Sørensen.

Jeg har det godt
På trods af den bitre skilsmisse ser han lyst 
på fremtiden.

»Min forretning går heldigvis bedre og bed-
re, så jeg har det rigtig godt,« siger han.
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13SKILSMISSE

Peter Sørensen skulle aflevere 
halvdelen af sin virksomhed til sin 
ekskone, da han havde fælles-
formue. Det har kostet ham flere 
millioner kroner.

Familie og venner advarede Peter 
Sørensen mod at oprette fæl-
leseje, da han blev gift. Men han 
valgte at ignorere dem.



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

14 SKILSMISSE

Få meget mere indhold på
PLUS for 29 kr. per måned

Vi publicerer nye guider hver eneste 
dag året rundt om:

Sundhed

MotionPrivatøkonomi

Rejser

Slank

Se mere 
på bt.dk/plus 

eller 
b.dk/plus


