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Spørgsmål 

Hvad indebærer den nye lovning vedrørende mulighed for hensidden i uskiftet bo? 

  

Situationen 

Det ene af vores børn er livsarving efter sin mor, det andet barn er livsarving efter os 

begge. 

 

For det tilfælde, at 1. barns moder afgår ved døden, har 1. barn givet sin accept af, at 

længstlevende kan sidde i uskiftet bo og dermed først arve, når længstlevende er død (vi 

antager, at længstlevende ikke indgår nyt ægteskab).  

 

Der er udfærdiget tilsagnsdokument om dette via advokat og testamente, som er opbeva-

ret ved notar. 

 

Testamentet tilgodeser begge børn på lige fod, men kun såfremt længstlevende kan sid-

de i uskiftet bo. 

  

Så tilbage til spørgsmålet. Ændrer den nye lovgivning ved dette? Skal vi få det taget op 

igen og tilpasset ny lovgivning? 

  

Venlig hilsen 

CPC 

 

 

http://www.v.dk/
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Svar 

Indledningsvist bemærkes, at den problemstilling, der blev omtalt behandlet i Spørg om 

Penge den 11. marts 2017 under overskriften ”Uskiftet bo og nyt ægteskab” – som ud-

gangspunkt - ikke berører Deres situation.  

 

Baggrunden herfor er følgende:  

 

Reglerne om uskiftet bo blev i hovedtræk videreført i den gældende arvelov, som blev 

vedtaget i 2007 og trådte i kraft den 1. januar 2008.  

 

En længstlevende ægtefælle har således i forhold til fællesbørn mellem førstafdøde og 

længstlevende som udgangspunkt fortsat ret til at overtage fælleseje i ægteskabet mel-

lem førstafdøde og længstlevende (boet) til uskiftet bo. Visse betingelser skal dog være 

opfyldt, herunder at længstlevende ægtefælle er solvent. 

 

Det er ligeledes fortsat muligt for en særlivsarving at give et samtykke til, at en stedfor-

ældre overtager boet efter særlivsarvingens biologiske forældre til uskiftet bo. Ligeledes 

kan et sådant samtykke fortsat gives på forhånd, dvs. før den biologiske forældre falder 

væk som den førstafdøde ægtefælle.   

 

Den model, som De og Deres hustru har anvendt, er således fortsat lovlig, og anvendes 

efter det for mig oplyste i en del tilfælde.  

 

Den situation, som blev omtalt i Spørg om Penge den 11. marts 2017, drejer sig derimod 

om de tilfælde, hvor en længstlevende ægtefælle, der har overtaget fællesboet i ægte-

skabet mellem førstafdøde og længstlevende til uskiftet bo og fortsat er i uskiftet bo, nu 

ønsker at indgå nyt ægteskab – vel at mærke uden at skifte med førstafdødes livsarvin-

ger, dvs. børn, børnebørn m.v. Der er altså tale om en situation, hvor den længstlevende 

ægtefælle ønsker at bringe hele fællesformuen fra det tidligere ægteskab og dermed altså 

også arven efter førstafdøde til dennes livsarvinger, ind i et nyt ægteskab.  

 

Udgangspunktet har været og er fortsat, at en længstlevende ægtefælle i uskiftet bo skal 

gennemføre et skifte ved indgåelse af nyt ægteskab.  
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Men som nævnt i Spørg om Penge den 11. marts 2017 var det efter den tidligere, men 

nu ophævede arvelov, muligt for den længstlevende ægtefælle at indgå nyt ægteskab 

uden et skifte, hvis førstafdødes livsarvinger gav tilladelse hertil. En sådan tilladelse 

betegnes som et ”skifteafkald”. Som ligeledes nævnt kunne skifteafkald imidlertid give 

anledning til meget uklare formueforhold.  

 

Med arveloven fra 2007 blev der derfor lukket for denne mulighed, således at livsarvin-

ger ved længstlevende indgåelse af nyt ægteskab nu ikke længere kan give afkald på 

skifte af det uskiftede bo og samtidig bevare deres arveret efter førstafdøde.  

 

De nævner i Deres brev, at ”Testamentet tilgodeser begge børn på lige fod, men kun 

såfremt længstlevende kan sidde i uskiftet bo.” Videre anfører De, at ”vi antager, at 

længstlevende ikke indgår nyt ægteskab”.  

 

Rådgivning om konkrete dispositioner falder udenfor rammerne af Spørg om Penge.  

Men med den nævnte konstruktion, hvor testamentariske bestemmelser er knyttet sam-

men med den længstlevende ægtefælles adgang til at overtage boet til uskiftet bo, vil jeg 

anbefale Dem at overveje, hvad konsekvenserne for fordelingen af arven efter førstaf-

døde vil eller bør være, hvis længstlevende i uskiftet bo på et senere tidspunkt måtte 

ønske at indgå nyt ægteskab.  

 

 
 _______ o _______ 

  
 

 


