
Behandling af et dødsbo. 
 

Når en person dør, afgør Skifteretten, hvordan boet skal behandles. 

Som udgangspunkt er afdødes arvinger med til at bestemme hvordan. 

Bedemanden indberetter dødsfaldet og fortæller skifteretten, hvem der er kontaktperson. 

Kontaktpersonen indkaldes til møde i skifteretten. Det er således ikke alle arvinger, der indkaldes, 

men de må gerne deltage i mødet. 

På mødet bestemmer skifteretten herefter, hvad der skal ske. 

Her er en oversigt over de forskellige måder at skifte dødsboet på. 

Hvis afdødes aktiver er begrænsede, kan boet behandles som et boudlæg. Aktiverne må ikke 

overstige 42.000 efter fradrag af begravelsesudgifter. Beløbet reguleres hver år. 

Boudlæg betyder, at en eller flere personer overtager afdødes aktiver, mod at forpligte sig til at 

betale for begravelsen. Derfor kaldes boudlæg også ofte et begravelsesudlæg. 

Det er den, der stod afdøde socialt nærmest – altså ikke nødvendigvis en arving – der kan få et 

boudlæg.  

Der er ingen bobehandling og ingen forpligtelse til at betale afdødes kreditorer. 

Hvis boet med sikkerhed har aktiver til dækning af omkostninger og gældsposter, dvs. er solvent, 

kan boet behandles som privat skifte. Det er en betingelse, at arvingerne er enige, og at en af 

arvingerne kan underskrive en solvenserklæring, dvs. en erklæring om at han kan svare enhver sit, 

således at boets kreditorer ikke risikerer at tabe penge ved det private skifte. 

Hvis der ikke skal betales boafgift eller skat, eller afdøde ikke har haft en virksomhed kan boet 

behandles som forenklet privat skifte, dvs. et privat skifte, der sluttes med det samme efter 

opgørelsen over aktiver og passiver pr. dødsdagen er lavet. 

Et privat skifte skal i øvrigt sluttes inden 12 måneder. Sker det ikke, overgår boet til bobestyrerbo.  

Alle insolvente dødsboer og boer, der ikke kan behandles på andre måder, er bobestyrerboer. 

Her udpeger skifteretten en bobestyrer, f.eks. en advokat som arvingerne peger på, eller en advokat 

autoriseret ved den pågældende skifteret. Afdøde kan også have peget på en bobestyrer i sit 

testamente. I så fald udpeger Skifteretten den pågældende. 



Bobestyreren beslutter i samråd med arvingerne, hvad der skal ske med afdødes aktiver, f.eks. en 

fast ejendom. Skyldes der mere i ejendommen, end den kan sælges for, er det de kreditorer, der har 

lånt penge med sikkerhed i ejendommen (panthaverne), der bestemmer. 

Et insolvent dødsbo behandles i vidt omfang efter de samme regler som et konkursbo. Det betyder 

bl.a. at gaver givet af afdøde i tiden før dødsfaldet vil kunne omstødes, således at gaven skal 

tilbagebetales til dødsboet. Det er bobestyrers opgave at undersøge, om der er givet sådanne gaver 

og i samme forbindelse undersøge, om der er betalt gaveafgift af alle gaveafgiftspligtige gaver. 

Viser det sig f.eks. i et dødsbo, at ejendommen ikke kan sælges for en pris, der dækker gæld og 

omkostninger, kan det derfor blive nødvendigt at tilbageføre gaver, selv om de er modtaget i god 

tro. 

En gave er afgiftspligtig, hvis den overstiger et årligt beløb, der for livsarvinger udgør kr. 61.500 i 

2016.  

Hvis afdøde var gift, kan den efterlevende ægtefælle sidde i uskiftet bo. Den efterlevende har ret til 

at sidde i uskiftet bo, hvis afdøde og den efterlevende har børn sammen. Havde afdøde egne børn 

(særbørn) har den efterlevende ikke ret til at sidde i uskiftet bo, men særbørn kan give samtykke til 

det. Det kan ske ved dødsfaldet, eller mens begge ægtefæller stadig lever. 

Den efterlevende ægtefælle forpligter sig til at betale afdødes gæld og hæfter herfor. 

Det uskiftede bo kan skiftes på et hvilket som helst tidspunkt, den efterlevende ønsker det. Hvis den 

efterlevende skal giftes, er det et krav, at der skiftes.  

Det er formuen på skiftetidspunktet der skiftes, ikke formuen på dødsfaldstidspunktet.  

Hvis boets formue plus efterlevendes formue inkl. erstatninger, forsikringssummer mv. ikke 

overstiger 730.000 (2016), kan ægtefællen få boet udleveret som et ægtefælleudlæg. 

Vi tilbyder, at du i forbindelse med et dødsfald kan få et gratis uforpligtende møde, hvor vi rådgiver 

dig om dine muligheder og hvilken løsning, der vil være bedst for dig. 

Vil du vide mere 

Kontakt advokat Elisabeth Eriksen, der er specialist i dødsbobehandling på ee@bbfadvokater.dk for 

nærmere. 


