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Siden min mand døde i 2011 har jeg været i uskiftet bo. Nu vil jeg gerne giftes igen.  Jeg 

har fået at vide, at jeg skal skifte med mine to voksne børn.  

 

Hvis mine børn skal have arv, vil det blive meget svært for mig at beholde mit hus, hvor 

jeg gerne vil blive boende.  

 

Mit spørgsmål er, om der er nogen mulighed for, at jeg fortsat kan være i uskiftet bo? 

Jeg har spurgt mine børn, der har sagt ok. Men de vil gerne have en advokat til at gen-

nemgå papirerne.  

 På forhånd tak 

L.J. 

 

 

Svar  

Overtagelse af boet efter den førstafdøde ægtefælle til uskiftet bo indebærer, at den 

længstlevende ægtefælle disponerer, ikke blot over egen formue, men også over den 

afdøde ægtefælles formue, og dermed i sidste ende over børnenes arv.  

 

Hensynet til den længstlevende ægtefælle har ført til, at reglerne om uskiftet bo blev 

videreført med arveloven fra 2007, i hovedsagen i uændret form. Det betyder i første 

række, at den længstlevende ægtefælle i forhold til parrets fælles børn har krav på at 

overtage boet til uskiftet bo, med mindre der foreligger særlige forhold.  

Hensynet til førstafdødes børn fra et tidligere ægteskab eller forhold (særlivsarvinger) er 

tilgodeset på den måde, at overtagelse af boet til uskiftet bo i forhold til særlivsarvinger 
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kræver særlivsarvingens samtykke. Kravet om samtykke er i første række begrundet i, at 

der i disse tilfælde er en risiko for, at den længstlevende ægtefælle misbruger midlerne i 

det uskiftede bo i forbindelse med begunstigelse af den længstlevende ægtefælles sær-

livsarvinger, en ny samlever m.v. 

 

Hvis længstlevende ægtefælle indgår nyt ægteskab, skal det uskiftede bo efter de nugæl-

dende regler skiftes, medmindre børnene giver afkald på skifte og – hvad der er yderst 

vigtigt - tillige afkald på arv efter førstafdøde. 

 

Efter den tidligere arvelov var der – som en undtagelse til kravet om skifte - mulighed 

for, at et skifte kunne undlades, hvis livsarvingerne (børn, børnebørn m.v.) gav tilladelse 

hertil. En sådan tilladelse benævnes et ”skifteafkald”. Almindeligvis var det dog ikke 

tanken, at børnene m.v. samtidig skulle give afkald på arv efter førstafdøde. Et sådant 

skifteafkald, uden et samtidigt afkald på arv, kunne imidlertid give anledning til nogle 

meget uklare formueforhold ved et senere skifte.  

 

Blandt andet dette forhold har medført, at det efter den nugældende arvelov ikke længere 

er muligt for førstafdøde ægtefælles livsarvinger at give skifteafkald og samtidig forbe-

holde sig retten til arv efter førstafdøde ægtefælle. Med andre ord: Giver livsarvinger 

samtykke til, at den længstlevende ægtefælle i uskiftet bo gifter sig igen, mister livsar-

vingerne samtidig arveretten efter førstafdøde ægtefælle.  

 

Svaret på Deres spørgsmål er derfor, at Deres børn godt kan give samtykke til, at De så 

at sige fortsat ”er i uskiftet bo”, men børnene vil samtidig miste retten til arv efter bør-

nenes fader. Accepterer Deres børn disse vilkår, er realiteten, at De overtager boet efter 

Deres mand til fri rådighed. De vil med andre ord få stilling som enearving efter Deres 

mand.  

 

Jeg vil anbefale De og Deres børn at drøfte disse forhold igennem med en advokat, som 

også vil kunne vejlede om retsstillingen i forbindelse med, at De gifter Dem igen.  

 
 _______ o _______ 

  


