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Hvem skal bestyre mit dødsbo? © 

 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
  

I et testamente kan man træffe beslutning om, hvem der skal forestå be-
handlingen af ens eget dødsbo, når den tid kommer. Det kan bl.a. være ak-
tuelt for personer med komplicerede formueforhold og måske også kompli-
cerede arveforhold.  
 

Efter et dødsfald skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med afdødes formue. I 

meget korte træk har behandlingen af et dødsbo til formål at registrere, vurdere og forde-

le afdødes formue blandt afdødes arvinger. Undervejs skal herunder træffes afgørelse om 

håndteringen af afdødes aktiver, dvs. om aktiverne skal sælges eller arveudlægges til 

arvinger. Videre skal afdødes gæld indfries, ligesom andre udestående forhold, eksem-

pelvis retssager, skal håndteres og afsluttes. Er der tvivl om arveforholdene eller forde-

lingen af konkrete aktiver blandt flere interesserede arvinger, skal disse problemstillin-

ger også afklares.  

 

Med mindre der er tale om en uvæsentlig formue, kan et solvent dødsbo behandles på 

principielt 2 forskellige måder:  

 

Enten ved et privat skifte, hvor arvingerne i fællesskab træffer afgørelse om boets for-

hold.  

 

Eller ved en skiftebehandling som et bobestyrerbo, hvor en bobestyrer forestår skiftet. 

Bobestyreren, der typisk er advokat, kan udpeges af afdøde i et testamente. I øvrige til-

fælde udpeges en bobestyrer af Skifteretten og da som det klare udgangspunkt blandt 

den faste kreds af advokater, der er tilknyttet Skifteretten som autoriserede bobestyrere. 

http://www.v.dk/
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Skifteformerne er nærmere omtalt i Spørg om Penge den 10. september 2011 under 

overskriften ”Sådan foregår et boskifte”.  

 

 

Hvorfor vælge en bobestyrer 
Overvejelser om valg af bobestyrer bringer sjældent sindene i kog. Men ved tilrettelæg-

gelse af det senere dødsboskifte kan valg af bobestyrer i nogle tilfælde have væsentlig 

betydning for arvelader og siden betydning for arvingerne. 

 

Eksempelvis kan nævnes tilfælde, hvor dødsboet til sin tid forventes at ville omfatte 

afdødes erhvervsvirksomhed, og hvor dødsboet kan drage fordel af særlige faglige kvali-

fikationer eller en forretningsmæssig indsigt i virksomheden. Et andet eksempel er 

dødsboets håndtering af det velbeliggende, højtelskede familiesommerhus, hvor der skal 

findes en forligsmæssig løsning, som alle involverede arvinger kan trives med.  

 

Har arvelader i en sådan situation drøftet disse forhold med sin mangeårige advokat eller 

revisor, som har et indgående kendskab til arveladers overvejelser og præferencer, vil 

arveladeren ofte ønske at bestemme i sit testamente, at netop denne advokat skal vareta-

ge hvervet som bobestyrer, eller at netop denne revisor eksempelvis skal bistå ved de 

økonomiske overvejelser omkring salg eller arveudlæg af arveladers virksomhed.  

 

 

Hvad kan arvelader bestemme? 
Efter gældende regler kan en arvelader i et testamente udpege en bestemt person, der 

skal varetage hvervet som bobestyrer til sin tid. En sådan bestemmelse skal som det kla-

re udgangspunkt respekteres fuldt ud. 

 

Af flere grunde åbner loven dog mulighed for - under visse omstændigheder - at se bort 

fra arveladers beslutning om, at boet skal behandles af en bestemt bobestyrer.   
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Bobestyreren kan ikke varetage hvervet  
Det drejer sig efter loven bl.a. om tilfælde, hvor den indsatte bobestyrer ikke opfylder de 

almindelige betingelser for at kunne virke som bobestyrer, eller det må anses for ufor-

svarligt, at boet behandles af den indsatte bobestyrer.  

 

Reglerne skal bl.a. ses i lyset af, at en bobestyrer skal sikre boet mod tab ved tegning af 

sædvanlig kautionsforsikring eller på anden lignende måde.   

 

Har en arvelader f.eks. indsat sin bedste ven som bobestyrer for sit dødsbo, men har 

vennen ingen faglige kvalifikationer på området, er der således risiko for, at testaments-

bestemmelsen om valg af bobestyrer vil blive tilsidesat.  

 

Er en indsat bobestyrer forhindret i at påtage sig hvervet, eller vælger han selv at frasi-

ge sig hvervet, vil Skifteretten ligeledes udpege en anden bobestyrer.  

 

 

Ikke grund til bobestyrerbehandling 
Lovgivningen giver også mulighed for at se bort fra en testamentsbestemmelse om bobe-

styrerbehandling ved en bestemt bobestyrer, hvis arvingerne er enige om, at boet skal 

behandles ved et privat skifte. Men det er en betingelse, at der – som det siges i loven - 

efter boets karakter ikke er rimelig grund til at opretholde afdødes bestemmelse, og der 

heller ikke længere er grundlag for at tillægge afdødes ønsker væsentlig betydning.  

 

Med denne, noget kryptiske, bestemmelse er særligt tænkt på tilfælde, hvor testamentet 

er af ældre dato, og hvor de omstændigheder, som gav anledning til at indsætte en bobe-

styrer til at forestå bobehandlingen, ikke længere foreligger.  

 

 

Ønske om anden bobestyrer 
Efter loven vil det også være muligt at se bort fra en testamentsbestemmelse om en be-

stemt bobestyrer, hvis den længstlevende ægtefælle beslutter, at ægtefællernes fællesbo 

skal behandles af en anden autoriseret bobestyrer.  
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Også afdødes arvinger kan ønske en anden bobestyrer end den bobestyrer, som afdøde 

har indsat. Men efter loven er det kun muligt for arvinger at udskifte en bobestyrer i me-

re ekstreme tilfælde, nemlig hvis ”afgørende grunde taler imod at lade boet behandle 

ved den indsatte bobestyrer”. Herved er tænkt på tilfælde, hvor det skønnes, at der mel-

lem bobestyreren og arvingerne er opstået en så alvorlig mangel på tillid, at en forsvarlig 

gennemførelse af bobehandlingen ikke vil være mulig.  

 

En sådan sag har i februar 2016 været forelagt for Højesteret. Sagen afspejler nogle af de 

problemstillinger, der ikke sjældent ses i sammenbragte familier. Her var der tale om et 

ægtepar med hver en børneflok fra et tidligere forhold. Manden havde en væsentligt 

større formue end hustruen. I et fælles testamente havde manden begunstiget hustruen. 

Til gengæld havde hustruen bestemt i testamentet, at mandens særbørn skulle arve mere 

end hustruens egne særbørn, når hustruen til sin tid faldt væk. Formålet var således, at 

mandens formue - eller resterne heraf - skulle forblive hos mandens biologiske familie. 

Af testamentet fremgik endvidere, at den længstlevende ikke kunne ændre testamentet 

efter førstafdødes dødsfald til skade for førstafdødes børn. I det fælles testamente var 

indsat en bobestyrer, som havde behandlet mandens dødsbo.  

 

Efter mandens dødsfald oprettede hustruen et tillæg til det fælles testamente. I tillægget 

var omtalt, hvordan arven efter hende - efter hendes opfattelse - skulle fordeles mellem 

mandens særbørn og hendes egne særbørn. Det var opfattelsen hos mandens særbørn, at 

hustruen dermed havde forsøgt at begunstige sine egne børn. Endvidere udpegede hu-

struen en ny bobestyrer, nemlig den advokat, der havde bistået hende med oprettelsen af 

tillægget til testamentet.  

 

Efter hustruens dødsfald protesterede mandens børn mod, at den nye - af hustruen valgte 

- bobestyrer skulle forestå behandlingen af hustruens dødsbo. Det lå mellem linierne, at 

børnene ikke havde tillid til denne advokat, som efter deres opfattelse havde forsøgt at 

indskrænke deres arv.  

 

Østre Landsret imødekom ønsket fra mandens børn om at udpege en anden bobestyrer.  
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Men denne afgørelse blev tilsidesat af Højesteret ved en afgørelse fra 10. februar 2016. 

Efter Højesterets opfattelse forelå der således ikke afgørende grunde, der talte imod, at 

den nye bobestyrer skulle behandle hustruens dødsbo.  

 

Højesteret fremhævede, at den omstændighed, at der var uenighed om fortolkningen af 

testamentet og det senere tillæg, som den nye bobestyrer havde biståaet hustruen med at 

oprette, ikke i sig selv medførte, at den nye bobestyrer blev inhabil. Et synspunkt, der 

skal ses i lyset af, at uenigheder under boets behandling, herunder om arvens fordeling, 

vil blive afgjort af Skifteretten – og altså ikke af bobestyreren.   

 

Da der efter Højesterets opfattelse heller ikke i øvrigt forelå konkret tvivl om den nye 

bobestyrers upartiskhed, havde der ikke foreligget grundlag for at afsætte ham som bo-

bestyrer.  

 

 

Begrundelse i testamentet  
Har man særlige grunde til at vælge en bestemt person til at varetage hvervet som bobe-

styrer til sin tid, bør man i sit testamente redegøre for disse særlige grunde, eksempelvis 

at den valgte bobestyrer er særligt forretningskyndig. 

 

Og er der tale om ægtefæller, kan det overvejes, at ægtefællerne forpligter sig overfor 

hinanden til at fastholde de valg, der er truffet i testamentet, når den første ægtefælle 

falder væk. 

 

 
_______ o _______ 



- 6 – 
Offentliggjort d. 27. februar 2016 
 
 

 
  

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

II. SPØRGSMÅL FRA LÆSERE 

 

Spørgsmål 1866 

 
Solceller – skematisk metode  
 

Lige et enkelt spørgsmål til artiklen den 30. januar 2016 om beskatning af små solcelle-

anlæg efter de erhvervsmæssige regler 

  

Der står i artiklen, at et solcelleanlæg, der er anskaffet før 20. november 2012, hvis der 

er lavet en såkaldt erhvervsmæssig ordning, hvor der kan afskrives etc., ved ejerskifte af 

boligen ikke længere kan fungere som sådan, men skal behandles efter de regler, der 

gælder i dag. 

  

Vi har anskaffet vores anlæg under den gamle ordning, men benytter ikke afskrivnings-

metoden. Kan en ny ejer under disse omstændigheder overtage denne ordning og dermed 

drage fordel af denne i resten af den 20-årige periode? 

  

Med venlig hilsen 

Bernt 

 

Svar  

Jeg forstår Deres brev således, at der spørges til, om en aktuel køber af en bolig med et 

solcelleanlæg anskaffet før 20. november 2012, ved den skattemæssige opgørelse for 

anlægget kan anvende den skematiske metode i tilfælde, hvor solcelleanlægget er knyttet 

til husstanden, ikke har et erhvervsmæssigt formål, og er tilsluttet det kollektive elnet. 

 

Som nævnt i Spørg om Penge den 13. februar 2016 under overskriften ”Solcelleanlæg - 

kan en ny køber bruge de skematiske regler” gælder de skematiske regler fortsat. En 

køber af en bolig med et sådant solcelleanlæg kan derfor - på samme måde som sælgeren 

- anvende de skematiske regler ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fra salg af 

el produceret på solcelleanlægget.  
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Spørgsmål 1875 

 
Solceller – nettoafregning på årsbasis 
 

Jeg er en af de mange, der fik solceller på taget før 20. november 2012.  

 

Den 30. januar 2016 skriver du om skatteregler, hvis man køber et hus med solcellean-

læg.  

 

Hvad gælder om nettoafregning en gang om året ved køb af hus med solcelleanlæg? Kan 

en køber fortsætte med årlig afregning på samme måde som mig? Jeg får forskellige 

svar, når jeg søger på nettet. 

 

V.h. - O.L. 

 

Svar 

Jeg forstår Deres brev således, at der spørges til, om en aktuel køber af et bolig med et 

tilknyttet solcelleanlæg anskaffet af sælgeren før 20. november 2012 kan foretage netto-

afregning på årsbasis på samme måde som sælgeren, dvs. tilfælde, hvor solcelleanlægget 

er tilsluttet det kollektive elnet i egen forbrugsinstallation, har en samlet nominel effekt 

på max 6 kW pr. husstand og ikke anvendes til erhvervsmæssigt formål.  

 

En række andre læsere har ligeledes rejst dette spørgsmål, der påkalder sig betydelig 

opmærksomhed.  

 

Spørgsmålet om de fremtidige muligheder for at foretage nettoafregning på årsbasis for 

anlæg anskaffet før 20. november 2012 blev omtalt i overgangsreglerne for det indgreb 

vedrørende solcelleanlæg, der blev foretaget i efteråret 2012. Det fremgår således af 

overgangsreglerne, at de særlige bestemmelser om nettoafregning på årsbasis finder an-

vendelse frem til 2032 for anlæg, der er nettilsluttet senest den 19. november 2012, samt 

for anlæg, hvor der er indgået bindende aftale om køb senest den 19. november 2012, og 
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hvor netselskabet har modtaget anmeldelse af anlægget senest den 20. december 2012 og 

anlægget er nettilsluttet senest den 31. december 2013.  

 

Den daværende skatteminister oplyste supplerende i forbindelse med høringsrunden om 

forslaget til de skærpede regler for solcelleanlæg som svar på et konkret spørgsmål om 

denne problemstilling, at ”Det er anlægget, der er det centrale i forhold til fritagelse for 

elafgiften, som ligger til grund for nettoafregning på årsbasis. Derfor kan en ny ejer 

succedere i den hidtidige ejers rettigheder. Men hvis ejendommen lejes ud i en periode 

før salg, kan der ikke fortsat afregnes på årsbasis eller søges om afregning på timebasis. 

Dette skyldes, at der i så fald ikke er sammenfald mellem den, der producerer elektrici-

teten, og den, der forbruger elektriciteten.” 

 

Energinet.dk oplyser om denne problemstilling vejledende, at en køber har mulighed for 

at opnå årsbaseret nettoafregning, hvis sælger har været godkendt til den årsbaserede 

nettoafregning, der også kaldes nettoafregningsgruppe 6. 

 

I forbindelse med ejerskiftet skal køber indsende 2 blanketter til Energinet.dk: 

• En ejerskifteblanket, hvor sælger og køber skriver under på, at køber skal være 

registreret som den nye anlægsejer. 

• En blanket til anmodning om nettoafregning, hvor køber meddeler, hvilken net-

toafregningsgruppe han ønsker. Køber må gerne sætte kryds ved gruppe 6. 

 

Afgørelsen om købers adgang til nettoafregning på årsbasis beror efter det af Energi-

net.dk oplyste på en konkret vurdering, hvor sagsbehandleren skal vurdere mange for-

hold, herunder bl.a. om anlægget forsyner en privat bolig eller ikke-erhvervsmæssigt 

benyttet bebyggelse. 

 

Hvis der er tale om en privat bolighandel, vil sagsbehandlingen som udgangspunkt være 

en formsag, hvis køber bliver registreret som disponent (den, der betaler elregningen og 

forbruger strømmen) i sit CPR-nummer, anlægget forsyner en privat bolig, og der ikke 

er foretaget ændringer på anlægget uden Energinet.dk's godkendelse. 
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Efter disse tilkendegivelser fra Skatteministeriet henholdsvis Energinet.dk kan en kom-

mende køber af Deres parcelhus med tilhørende solcelleanlæg anskaffet før 20. novem-

ber 2012 - alt andet lige - som udgangspunkt på samme vis som De foretage nettoafreg-

ning på årsbasis frem til 2032. 

 

Energinet.dk har supplerende oplyst, at Energinet.dk ikke har mulighed for at give en 

forhåndsgodkendelse af gruppevalget. 

 

 
Advokat Tommy V. Christiansen 


