Dødsboskifte
- en vejledning fra skifteretten

Skifteretten i Herning
Haraldsgade 28, 7400 Herning
Telefon 99 68 60 00
Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00
E-mail: skifte.herning@domstol.dk
Åbningstid:
Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00
Parkering:
Haraldsgade 28, 7400 Herning
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Indledning
Denne vejledning har til formål at besvare en række spørgsmål, der ofte opstår hos de
pårørende til en nylig afdød.
Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske ting.
Til sidst er der en kort gennemgang af de forskellige skifteformer.
De tilhørende blanketter kan bestilles i skifteretten eller findes på www.domstol.dk
under blanketter.
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Hvordan får skifteretten besked om dødsfald?
Der går ca. 1 uge før skifteretten får besked om dødsfaldet. Beskeden kommer fra
kirkekontoret.
Hører arvingerne automatisk fra skifteretten?
Skifteretten skriver til den, der står som kontaktperson på dødsanmeldelsen. Brevet
sendes umiddelbart efter modtagelse af dødsanmeldelsen. Hvis boets kontaktperson
er tilmeldt e-Boks, sendes brevet dertil. I brevet beder vi boets kontaktperson om at
rette henvendelse til skifteretten med henblik på at aftale, hvordan boet skal
behandles.
Når boets kontaktperson ringer, er det vigtigt, at vedkommende kender afdødes
familieforhold og formueforhold. Skifteretten har typisk først alle oplysninger 1-2
ugerer efter dødsfaldet.
Arvinger kan også vælge at kontakte en advokat til at ordne boet. Advokatens
honorar betales af boets penge. Det er vigtigt at boets kontaktperson giver skifteretten
besked om, hvilken advokat, der er valgt til at ordne boet.
Kontaktpersonen har ansvaret for at orientere de øvrige arvinger.
Hvem hæfter for begravelsen?
Hvis du bestiller en begravelse, er det som udgangspunkt dig, der skal betale for den.
Bedemanden kan kun sende regningen for begravelsen til den, som har bestilt den.
Skifteretten har bedt bedemændene om at vejlede de pårørende om, hvem der hæfter.
Hvis der kun er meget lidt af værdi i boet, vil den, der har stået for begravelsen, ofte
kunne få hvad der er som et boudlæg. Du kan læse om boudlæg senere i denne
vejledning.
Ingen har pligt til at bestille en begravelse. Heller ikke ægtefæller.
Hvis ingen vil stå for begravelsen, skal kommunen gøre det. Det står i
begravelseslovens § 5.
Har arvingerne pligt til at give boets kontaktperson en skiftefuldmagt?
Man kan give boets kontaktperson, eller en anden, skiftefuldmagt til møde for sig.
Ingen kan forlange, at der gives skiftefuldmagt.
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Behøver arvingerne at fremskaffe oplysninger? Har skifteretten ikke alle
oplysninger?
Nej, skifteretten har ikke alle oplysninger.
Skifteretten tjekker Centralregistret for Testamenter. Her kan man se alle
notartestamenter for hele landet, men ikke vidnetestamenter/nødtestamenter.
Med hensyn til arvinger kan skifteretten se nogle arvinger i CPR, men ikke alle. Vi
tjekker rutinemæssigt CPR. Det er arvingerne, der skal komme med oplysningerne.
Nogle pengeinstitutter fx Danske Bank og Nordea sender formueoplysninger pr.
dødsdagen for afdøde, men ikke for en eventuel efterlevende ægtefælle. Oplysninger
om ægtefællens økonomi er nødvendige. Skifteretten får de seneste
skatteoplysninger, men de kan være forældede.
Konti i banken bliver automatisk lukket. Det er banken, der sørger for lukning og
ikke skifteretten. Banken får automatisk besked via cpr-registeret.
Linket til afdødes e-Boks findes på Retten i Hernings hjemmeside. Gå ind under
brug retten, herefter vælges dødsfald m.v.
• Det kræver en skifteretsattest at få adgang til afdødes e-Boks.
• Skifteretsattesten vil først blive udstedt, når skifteretten har taget stilling til
boets behandling.
Hvad må arvingerne, inden boet er behandlet i skifteretten?
Indtil skifteretten har taget stilling til, hvordan boet skal behandles, skal arvingerne
sørge for, at afdødes værdier bliver opbevaret betryggende. Inden da må
familien ikke begynde at dele eller sælge afdødes ting.
Hvornår må arvingerne rydde afdødes lejlighed?
Skifteretten kan ikke give tilladelse til at rydde afdødes lejlighed, inden der er taget
stilling til boets behandlingsmåde.
Man kan prøve at kontakte udlejer for at høre, om han vil modtage en opsigelse
inden, der er udstedt skifteretsattest.
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Bobestyrerbo
Hvis arvingerne ikke kan eller ikke vil skifte privat, kan boet skiftes som
bobestyrerbo.
Der skal udpeges en bobestyrer, hvis blot en af arvingerne anmoder skifteretten om
det.
En bobestyrer er en advokat, der er autoriseret af skifteretten.
Skifterettens bobestyrere er:
Advokat Jens Holm Bangsgaard, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, tlf. 88 91 92 00
Advokat Inger Højbjerg Christensen, Torvet 6, 1., 7400 Herning, tlf. 70 11 43 00
Advokat Jens Erik Pedersen, Herningvej 1, 6950 Ringkøbing, tlf. 97 32 38 11
Advokat Anker Søndergaard, Poulsgade 6-8, 3., 7400 Herning, tlf. 97 22 20 50
Skifteretten bestemmer, hvilken af de autoriserede bobestyrere, der udpeges til at
behandle boet.
Skifteretten kan også udpege en bobestyrer af andre grunde, fx når
➢ gælden er større end formuen
➢ arvingerne ikke er enige
➢ alle arvingerne er umyndige

Arvingerne hæfter ikke for afdødes gæld i et bobestyrerbo.
Alt det praktiske og alle dispositioner foretages af bobestyreren.
Retsafgift: 2.500 kr. plus yderligere 6.500 kr. hvis bobeholdningen overstiger 1
million kr.
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Boudlæg
Boer med værdier for højst 46.000 kr. (indeksreguleret), efter fradrag af rimelige
begravelsesudgifter, udleveres som boudlæg til afdødes nærmeste efterladte eller til
den, der har betalt for begravelsen.
Den, der modtager boudlægget, hæfter alene for udgifterne til begravelsen og boets
behandling og vil normalt også blive pålagt at sørge for, at afdødes lejemål ryddes.
Modtageren af boudlægget hæfter herudover ikke for afdødes gæld, herunder husleje.
Retsafgift: 0 kr. eller 500 kr.
Blanketter:
Anmodning om boudlæg § 18.
• Skifteretsattesten vil blive fremsendt, når blanketten om boudlæg indsendes
til skifteretten. Sagsbehandlingstiden herfor er op til 4 uger, efter at skifteretten
har modtaget blanketten om boudlæg

Blanketter findes på www.domstol.dk
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Uskiftet bo
En ægtefælle har ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn. Ved uskiftet bo påtager
ægtefællen sig at hæfte for afdødes gæld. En ægtefælle kan ikke sidde i uskiftet bo,
hvis afdøde kun havde fuldstændig særeje. Hvis afdøde havde børn sammen med
andre end ægtefællen (særbørn), kan disse give samtykke til, at ægtefællen sidder i
uskiftet bo med dem. Særbørnene kan dog normalt kræve at få deres arv udbetalt
straks.
Uskiftet bo forudsætter som hovedregel, at den efterlevende ægtefælle er solvent.
Hvis afdøde ikke havde børn, kan ægtefællen ikke sidde i uskiftet bo. Ægtefællen kan
så i stedet få boet udleveret som eneste arving.
I det uskiftede bo indgår ægteparrets delingsformue. Skifteretten og SKAT skal have
en opgørelse over, hvad både afdøde og ægtefællen ejede på dødsdagen
(formueoversigt).
Hvis ægtefællen vil giftes igen, skal boet skiftes. I øvrigt kan ægtefællen vælge at
skifte når som helst.
Retsafgift: 500,- kr.
Blanketter:
1. Anmodning om uskiftet bo § 24
2. Formueoversigt
• Skifteretsattesten vil blive fremsendt, når blanket 1 indsendes til skifteretten.
Sagsbehandlingstiden herfor er op til 4 uger, efter at skifteretten har modtaget
disse blanketter.
Hvis ingen børn anvendes blanketten:
1. Forenklet privat skifte med ægtefælle som eneste arving § 34
2. Åbningsstatus
For modtagelse af skifteretsattesten - indsend blanket 1– se i øvrigt ovenfor.
Retsafgift 1.000 kr.
Blanketterne findes på www.domstol.dk
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Privat skifte
Hvis arvingerne er enige om det, kan de skifte privat. Visse betingelser skal dog være
opfyldt. Mindst én af arvingerne skal være myndig og solvent.
Arvingerne hæfter for gælden, men kan bede skifteretten om at behandle boet som et
bobestyrerbo, hvis det i løbet af kort tid viser sig, at gælden overstiger værdierne.
Dette kræver dog, at arvingerne er i stand til at levere aktiverne tilbage.
Ved privat skifte er det arvingerne selv, der ordner de praktiske og økonomiske ting.
Det betyder, at arvingerne selv skal sørge for alt i forhold til offentlige myndigheder
m.v. De kan dog vælge at søge professionel bistand til arbejdet, f.eks. hos en advokat.
Regningen for denne bistand bliver så betalt af boet.
Retsafgift: 2.500 kr. plus yderligere 6.500 kr. hvis bobeholdningen overstiger 1
million kr. Der betales tillige boafgift.
Blanketter:
1. Anmodning om privat skifte § 25
2. Erklæring om solvens
3. Anmodning om privat skifte § 25 udenlandske arvinger. Anvendes i stedet for
den ovenfor nævnte anmodning, men kun, hvis der er arvinger, der har bopæl i
udlandet.
Åbningsstatus og boopgørelse kan udfyldes efterfølgende.
• Skifteretsattesten vil blive fremsendt, når blanketterne 1 og 2 indsendes til
skifteretten. Sagsbehandlingstiden herfor er op til 4 uger, efter at skifteretten
har modtaget disse blanketter.
Blanketterne findes på www.domstol.dk
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Forenklet privat skifte
Et forenklet privat skifte minder meget om et privat skifte.
Bobehandlingen er dog lettere, fordi der kun skal laves en åbningsstatus med
opgørelsesdag pr. dødsdagen.
Det kræves dog, at boet ikke er skattepligtigt eller har så stor en formue, at der skal
betales boafgift. Skifteretten vejleder nærmere herom.
Retsafgift: 1.000 kr.
Blanketter:
1. Anmodning om forenklet privat skifte
2. Solvenserklæring
3. Åbningsstatus
• Skifteretsattesten vil blive fremsendt, når blanketterne 1 til 3 indsendes til
skifteretten. Sagsbehandlingstiden herfor er op til 4 uger, efter at skifteretten
har modtaget disse blanketter.
Blanketterne findes på www.domstol.dk
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Udlæg til efterlevende ægtefælle
En ægtefælle kan bruge sin ret til at udtage personlige ting samt andre ting fra boet op
til en værdi af 790.000 kr. (indeksreguleret).
Såfremt værdien af ting, pensioner, livsforsikringer og fast ejendom ikke overstiger
790.000 kr. kan boet udleveres til ægtefællen.
Ægtefællens særeje medregnes i beløbet.
Ægtefællen hæfter for afdødes gæld.
Retsafgift: 500 kr.
Blanketter:
1. Anmodning om ægtefælleudlæg § 22
2. Formueoversigt
• Skifteretsattesten vil blive fremsendt, når blanket 1 indsendes til skifteretten.
Sagsbehandlingstiden herfor er op til 4 uger, efter at skifteretten har modtaget
disse blanketter.
Blanketterne findes på www.domstol.dk
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Skifteværger
I visse tilfælde beskikker skifteretten en skifteværge for en arving. Det sker blandt
andet, hvis:
• En umyndig arving og arvingens normale værge har modstridende interesser i
boet
• Der er arvinger, man ikke kan komme i kontakt med, f.eks. fordi arvingens
opholdssted er ukendt, eller
• En arving på grund af sygdom ikke selv kan varetage sine interesser under
skiftet
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