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Spørgsmål  

Hvorfor dog så indviklet? 

 

I JP den 11. marts 2017 spørger en læser om, hvorvidt man kan sidde i uskiftet bo, hvis 

man gifter sig igen. Det kan man altså - men de børn, der giver tilladelse, afskriver sig 

retten til arven efter deres far. 

 

Men blandt praktiske mennesker tror jeg, at man ville løse problemet meget enkelt: 

 

Børnene giver lov - men uden at miste deres arv! Der skiftes nemlig! 

 

De lader arven stå hos deres mor, der så giver dem sikkerhed i enten hus eller noget an-

det - eller bare et gældsbrev. 

 

Måske kan hun ikke indløse det - men hvis de giver lov, uden at der skiftes, mister de i 

hvert fald det hele. 

 

Somme tider kan problemer løses uden det store juristeri. 

Venlig hilsen 

A.S. 

 

http://www.v.dk/
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Svar  

Jeg er ganske enig i, at i den bedste af alle verdener kan meget eller måske ligefrem alt 

løses uden juristers mellemkomst.  

 

I den situation, som De skitserer, foretages et skifte, hvilket en længstlevende ægtefælle 

i uskiftet bo kan foranledige på et hvilket som helst tidspunkt efter førstafdødes døds-

fald.  

 

Et skifte vil indebære, at der skal svares boafgifter samt eventuelt skatter i anledning af 

skiftet efter de almindelige regler herom, hvilket kan reducere arvebeholdningen ganske 

betydeligt.  

 

Består boet af et parcelhus, vil dette bl.a. indebære, at det kan være nødvendigt at optage 

lån i parcelhuset til betaling af disse afgifter og eventuelt skatter, som skal forrentes med 

markedsrenten.  

 

Arvingerne efter førstafdøde kan i forbindelse med skiftet som udgangspunkt aftale med 

længstlevende, at arvingernes andel af arven efter førstafdøde udlånes til længstlevende 

ægtefælle, eventuelt mod forrentning, sikkerhed i længstlevendes formue eller andre 

særlige vilkår, der måtte være aktuelle eller relevante, hvilket kan give en yderligere 

økonomisk belastning af længstlevende set i forhold til, at længstlevende er i uskiftet bo.  

 

En løsning som foreslået af Dem forudsætter bl.a., at arvingerne, typisk børn, børnebørn 

m.v. er interesseret i en sådan ordning.  

 

Endvidere er det en forudsætning, at arvingerne har mulighed for at etablere en sådan 

ordning. Er en arving eksempelvis under konkurs, vil arvingen afskåret fra på egen hånd 

at acceptere et udlån af midler, der ellers ville være tilfaldet konkursboet til fordeling 

blandt kreditorerne. Ligeledes kan det være en faktor, om arvingens modtagelse af arv 

påvirker udbetalingen af givne indkomster, herunder i første række sociale ydelser eller 

andre udbetalinger.  
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I nogle tilfælde vil en løsning, som De skitserer, formentlig være mulig. Andre gange 

ikke.  

 

Men jeg er selvfølgelig enig i, at gode, forligsmæssige løsninger med fuld transparens 

altid er værd at stræbe efter.  

 
 _______ o _______ 

  
 


