
 

Vejledning til dig der er boets kontaktperson/bo-

bestyrer 

– minskiftesag.dk 

 

Hvis du er kontaktperson eller bobestyrer i et dødsbo, vil du på Skifteportalen have et 

overblik over de krav, tilgodehavender, effektfortegnelser og forespørgsler, som er regi-

streret på boet på Skifteportalen. Du vil derfor ikke længere modtage krav via mail og 

almindelig post.   

  

Søgning  

Når du er logget ind på Skifteportalen, starter du automatisk på søgesiden, hvor du har 

mulighed for at søge på afdødes fulde CPR-nr. eller navn og adresse. Hvis du søger 

på afdødes navn og adresse, skal du kende et af afdødes fornavne samt efternavn og 

fulde adresse. Når du laver en søgning der er så præcis, kommer der oftest kun et sø-

geresultat, og du vil komme direkte ind på boets oversigt. Hvis søgningen finder flere 

resultater, vil der komme en liste, hvor du vil kunne klikke dig ind for at se boets over-

sigt.  

  

Boets oversigt  

Som kontaktperson/bobestyrer kan du altid se dine egne oplysninger og boets skifte-

form.  

  

Nederst på siden finder du ”Registreringer”, hvor du har adgang til at se alle de krav, 

tilgodehavender, effektfortegnelser og forespørgsler, der er blevet oprettet på boet. 

Skifteportalen beregner automatisk den samlede sum af alle de krav og tilgodehaven-

der, der er registreret. Her får du også mulighed for at se, hvem der er indberetter, kre-

ditor eller debitor. Du kan se flere detaljer omkring en registrering ved at klikke dig ind 

på den i oversigten, herunder bilag.  

  

Det er din opgave som boets kontaktperson/bobestyrer at sikre den nødvendige kon-

takt til de kreditorer og debitorer, som registrerer et krav eller et tilgodehavende på 

Skifteportalen.  
 

Mulige handlinger  

Som kontaktperson/bobestyrer har du adgang til at udføre 2 handlinger:  
 

• Anmeld et krav  

• Registrer et tilgodehavende  
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1. Anmeld et krav:  

På siden vil du blive bedt om at udfylde kravets detaljer, såsom størrelsen på kravet, 

eventuelle renter og gebyrer, hvornår kravet er opgjort mm.   

  

2. Registrer et tilgodehavende:  

På siden vil du blive bedt om at indtaste tilgodehavendets størrelse, og om tilgodeha-

vendet er udbetalt samt betalingsdatoen.   

 

 


