
INFORMATION TIL ARVINGERNE

NÅR VI BEHANDLER 
ET DØDSBO



Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, 

og at de står med ansvaret for et dødsbo. De fleste har derfor ingen 

erfaring med dødsbobehandling og oplever, at det er helt ukendt land. 

For os er det velkendt territorium, og vi kan hjælpe jer trygt og sikkert 

gennem bobehandlingen. Hos NJORD Law Firm er vi tre advokater og fire 

bobehandlere med stor erfaring indenfor behandling af dødsboer. To af 

os er også beskikket af Justitsministeriet som autoriserede bobestyrere.

Vi har mange års erfaring i at behandle boer, og vi kan hjælpe dig, så du 

ikke skal stå alene med dødsboet.

Vi tager os af boets behandling – fra før boet udleveres af skifteretten 

og til arven er endeligt fordelt. 

NJORD LAW FIRM 

VI TAGER OS AF BOETS 
BEHANDLING



Hos NJORD lægger vi stor vægt på, at bobehandlingen bliver håndteret 

smidigt og effektivt, så processen bliver så kort og billig som muligt for 

arvingerne. 

Når vi oplever, at der er risiko for uenigheder eller tvister mellem 

arvingerne, arbejder vi målrettet på at løse uenighederne, så boet kan 

sluttes så konfliktfrit som muligt. 

Vores erfaring er, at ingen arvinger ønsker konflikter, men at mange 

arvinger har behov for hjælp til at finde løsninger og undgå opslidende 

diskussioner, der forhaler processen.

Vi inddrager løbende arvingerne i beslutninger og orienterer om 

væsentlige forhold.





Behandling af et dødsbo kan være en kompleks juridisk og administrativ 

opgave, og som arving kan forløbet synes uoverskueligt: Hvem arver? 

Hvordan fordeles boets aktiver? Hæfter arvingerne for gæld? Og hvad 

med udgifter til begravelsen?

 

Grundlæggende er der seks forskellige skifteformer, og vi hjælper gerne 

med at finde den rette for jer. Vi skriver herefter til skifteretten og anmoder 

om at få boet udleveret. Og så er bobehandlingen i gang – eller i visse 

tilfælde allerede afsluttet.

På de følgende sider har vi forsøgt at besvare de oftest stillede spørgsmål 

– både når boet skiftes privat, med advokatbistand og ved hjælp af en 

bobestyrer.

 

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler boer på 

www.njordlaw.com/bobehandling

 

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL 

HVEM, HVAD OG HVORDAN I 
BOBEHANDLINGEN



For at indsamle alle informationer om boets aktiver holder vi næsten altid 

et indledende bomøde med arvingerne, hvor vi drøfter boets forhold og 

lægger en køreplan for bobehandlingen. 

Arvingerne har ofte mulighed for at samle de vigtigste papirer inden 

mødet, og vi indhenter også selv en række oplysninger fra myndigheder, 

banker og andre relevante institutioner.

Alle boets aktiver skal inddrages i boet. Og de skal som udgangspunkt 

medtages til handelsværdien.

Boets aktiver skal enten sælges eller udlægges til en arving som en del 

af arven.

Livs- og ulykkesforsikringer tilfalder som udgangspunkt den/de, som 

afdøde har indsat som begunstigede – uden om dødsboet.

SÅDAN BEHANDLES ET BO

HVORDAN FORDELES BOETS 
AKTIVER?



Hvis afdøde ikke har udarbejdet testamente, er arvingerne ægtefælle og 

børn. Det indbyrdes delingsforhold afhænger dog af, om der er særeje eller 

delingsformue (tidligere fælleseje eller formuefællesskab) i et ægteskab, 

og om der er testamente.

Arven til ægtefælle og børn kan begrænses eller udvides ved testamente, 

og andre personer eller foreninger kan indsættes til at arve. Men 

ægtefællen og børnene kan ikke ved et testamente gøres helt arveløse – 

de er tvangsarvinger.

Når vi behandler et dødsbo, undersøger vi altid arveforholdene. Vi 

undersøger, om der er udarbejdet testamente – og i bobestyrerboer 

undersøger vi også hos Folkeregisteret, om der er ukendte arvinger.

Særligt ved insolvente boer
Hvis boet er insolvent – det vil sige, hvis gælden overstiger aktiverne – arver 

arvingerne ikke afdøde. Boets aktiver skal i stedet fordeles til kreditorerne. 

Det er derfor kreditorerne, der bliver inddraget i beslutningerne og 

orienteret om væsentlige forhold.

HVEM ARVER?





Udgifter til begravelsen betales forud for al anden gæld i boet – bortset 

fra pantegæld. 

I mange dødsboer er midlerne så begrænsede, at boet kan afsluttes som 

boudlæg uden, at der sker en egentlig skiftebehandling. 

Hvis boets midler ikke kan dække hele begravelsen, skal den, der har bestilt 

begravelsen, dog dække de resterende udgifter.

Vi søger altid om størst mulig begravelseshjælp fra det offentlige.

UDGIFTER TIL 
BEGRAVELSEN?



Nej, som udgangspunkt hæfter arvingerne ikke for afdødes gæld, for 

reglerne om at “vedgå arv og gæld” er ophævet. Men arvingerne kan vælge 

at påtage sig at hæfte for afdødes gæld eller risikere at komme til at hæfte 

for gæld, hvis et privat skifte ikke behandles korrekt.

Hvis boet udleveres som uskiftet bo, hæfter ægtefællen dog for gælden. 

Det samme gælder ved ægtefælleudlæg. 

Hvis boet skiftes som privat skifte eller forenklet privat skifte, hæfter alle 

arvingerne som udgangspunkt for gælden. 

Men det er muligt at “bakke ud”, så længe boet ikke er sluttet. Så skal 

man levere det, man har modtaget, tilbage til boet. Når et bo skiftes som 

bobestyrerbo, hæfter arvingerne ikke for gælden. Hvis arvingerne “bakker 

ud”, overgår boet automatisk til et bobestyrerbo.

I alle boer skal der indrykkes en annonce i Statstidende, hvor kreditorerne 

opfordres til at anmelde krav inden 8 uger – kaldet et proklama. Herefter 

kan der som udgangspunkt ikke anmeldes nye krav. Arvingerne kan efter 

de 8 uger få en rimelig prognose for, hvordan boet sluttes. 

HÆFTER ARVINGERNE 
FOR GÆLD?



Når proklamafristen er udløbet, og vi har fået alle oplysninger om afdødes 

formueforhold, udarbejder vi en opgørelse over aktiver og passiver – en 

såkaldt åbningsstatus. 

Åbningsstatus sendes til Skat og til skifteretten. Arvingerne får også en 

kopi. Skat bruger åbningsstatus til at kontrollere, om der findes værdier, 

som ikke er opgivet.

Skat meddeler herefter, om der kræves efterbetaling fra tidligere år. 

Først ved boets afslutning afgøres det, om boet er skattepligtigt. Hvis 

boet er skattepligtigt, skal der udarbejdes selvangivelse for boperioden 

og perioden fra 1. januar til dødsdagen.

Ved uskiftet bo overtager ægtefællen afdødes skat og beskattes af 

afdødes indkomst i indkomståret. Dog har ægtefællen samtidig to fulde 

personfradrag i perioden.

BOET KAN VÆRE 
SKATTEPLIGTIGT...





Der gælder særlige forhold for den efterlevende ægtefælle. Dem gør vi 

altid arvingerne opmærksomme på, og vi rådgiver om mulighederne for 

at sidde i uskiftet bo.

Genstande til personligt brug
Den efterlevende ægtefælle har ret til at udtage genstande, der udelukkende 

tjener til personligt brug, før boet gøres op. Ægtefællen har også ret til at 

overtage indboet – eventuelt mod betaling af den overskydende værdi.

Ægtefælleudlæg/ægtefællefordelen
Ægtefællen kan dog altid udtage så meget, at den samlede værdi af 

ægtefællens bos- og arvelod samt fuldstændige særeje udgør maks. 

760.000 kr. (2018 satser). I beregningen indgår forsørgertabserstatning, 

livsforsikringer, pensionsydelser og lignende ydelser, der kommer til 

udbetaling til den længstlevende ægtefælle i anledning af dødsfaldet. 

Uskiftet bo
Uskiftet bo kan omfatte fællesejemidler og fællesbørn – eller afdødes 

særbørn kan give samtykke. Man kan ikke sidde i uskiftet bo med midler, 

der er fuldstændigt særeje.

VI RÅDGIVER OM MULIGHEDERNE  

SÆRLIGT FOR ÆGTEFÆLLER



Når alle forhold er afklarede, herunder de skattemæssige, udarbejder vi en 

boopgørelse og en opgørelse over arvens fordeling – en såkaldt repartition. 

Vi beregner boafgiften, og hvis boet er skattepligtigt, udarbejder vi også 

en selvangivelse.

Et privat skifte skal være afsluttet efter 15 måneder, mens et bobestyrerbo 

kan løbe længere, hvis der er behov for det. Hvis boet er skattepligtigt, vil 

der i nogle tilfælde kunne spares skat ved at lade boet løbe i et år.

I boopgørelsen har vi afsat et beløb til honorar til NJORD for boets 

behandling. Arvingerne skal godkende honoraret. I bobestyrerboer er det 

dog i sidste ende skifteretten, der skal godkende honorar til bobestyrer.

SNART KAN ARVEN FORDELES 

NÅR BOET AFSLUTTES



Når arvingerne har godkendt boopgørelsen, sendes den til godkendelse 

hos Skat og skifteretten. Skat skal godkende værdiansættelserne og – hvis 

boet er skattepligtigt – selvangivelse og beregning af boskat. 

Skifteretten kontrollerer boopgørelsen, når skattevæsenet har godkendt 

den, og herefter opkræver skifteretten boafgift, tillægsboafgift og retsafgift.

Når Skat og skifteretten har endeligt godkendt boopgørelsen, udbetales 

arven.

Der skal betales en boafgift – tidligere kaldet arveafgift – af det, som falder 

i arv. Ægtefæller betaler dog ikke boafgift. Børn, børnebørn, forældre og 

visse samlevere betaler 15 %, og alle andre betaler en tillægsboafgift på 

yderligere 25 %.



Vi fokuserer på at sikre 
fremdrift i sagerne. 
For de fleste arvinger ønsker, 
at boet afsluttes hurtigt, 
så alle kan komme videre.

 

Jakob Stilling, 

advokat og autoriseret bobestyrer i NJORD Law Firm



NJORDs honorar er baseret på tidsforbruget sammenholdt med boets 

størrelse og kompleksitet. 

Vi tilstræber, at opgaverne løses bedst og billigst muligt. Og mange 

opgaver vil derfor blive løst af teamets fire erfarne bobehandlere. 

Ved privat skifte giver vi et overslag, inden sagen starter. Da ingen boer 

er ens, må vi dog tage forbehold for ændringer undervejs. Honoraret 

fastsættes derfor endeligt ved boets afslutning.

Når vi er udpeget som bobestyrer til at behandle et dødsbo, er det i 

sidste ende skifteretten, der skal godkende vores honorar. Vi vil dog altid 

gerne give et overslag over honoraret efter, at der er gjort status for boet. 

Indledningsvist oplyser vi vores timetakster. 

Du er velkommen til at kontakte en af vores bobestyrere eller læse mere 

om, hvordan vi behandler boer på njordlaw.com/bobehandling

VORES HONORERING

HVAD KOSTER DET?



HELLE MORTENSEN
Bobehandler

Tlf. (+45) 77 40 10 25
tke@njordlaw.com

THERÈSE KEMP
Advokat (L)

Tlf. (+45) 77 40 10 11
hmo@njordlaw.com

INGE HERUP NIELSEN
Bobehandler

Tlf. (+45) 77 40 10 09
ihn@njordlaw.com

KONTAKT



JAKOB STILLING
Advokat (H), Autoriseret bobestyrer

Tlf. (+45) 33 12 45 22
jst@njordlaw.com 

MALENE EIGTVED
Advokat (L), Autoriseret bobestyrer

Tlf. (+45) 77 40 11 49
mae@njordlaw.com 

INGE FROST
Bobehandler

Tlf. (+45) 77 40 11 23
if@njordlaw.com

EMILIE KOFOED JENSEN
Bobehandler

Tlf. (+45) 77 40 11 54
ekj@njordlaw.com



www.njordlaw.com/bobehandling


