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Hvad er en skifteværge? © 

 
 

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

www.v.dk 
  

Vores datters mand er død efter sygdom. Hun skal nu i Skifteretten om arven efter ham.  

 

Vores datter har fået at vide af Skifteretten, at der skal ske et skifte, fordi vores sviger-

søn havde særeje. 

 

De har 2 små børn (7 og 9 år), og vores datter har fået at vide, at børnene skal have en 

skifteværge.  

 

Hvad er en skifteværge, og hvorfor er det nødvendigt? 

 

Mormor 

 

 

Svar  

En skifteværge er en person, typisk en advokat, der skal varetage interesserne for en 

arving under et dødsboskifte, hvor arvingen ikke selv har mulighed for at varetage egne 

interesser.  

 

Det kan f.eks. være tilfælde, hvor det ikke vides, om arvingen er i live, hvor arvingens 

opholdssted er ukendt, eller hvor arvingen på grund af legemlig sygdom eller psykisk 

svækkelse er ude af stand til at varetage sine interesser under boets behandling. 

 

Beskikkelse af en skifteværge for en arving kan herudover bl.a. blive aktuelt, hvis ”ar-

vingens værge har interesser under boets behandling, der kan komme i strid med arvin-

gens” interesser.  

http://www.v.dk/
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Det drejer sig altså om tilfælde, hvor arvingen i forvejen har en værge - enten fordi der 

er tale om et barn, eller fordi der er tale om en voksen, umyndiggjort person – og hvor 

denne værge også er arving efter afdøde.  

 

Om disse tilfælde anføres i lovforslaget til de senere regler om skifteværger bl.a., at 

spørgsmålet om, hvorvidt en værge har interesser, der under skiftet vil kunne komme i 

strid med arvingens, må vurderes fra sag til sag. Og videre, at muligheden for interesse-

konflikt vil dog formentlig altid foreligge, hvis værgen og arvingen begge er arvinger i 

samme bo. I sådanne situationer er det altså aktuelt at beskikke en skifteværge, der – i 

stedet for den almindelige værge – skal varetage den umyndige arvings interesser.  

 

Denne situation foreligger netop i tilfælde, hvor både et barn og barnets ene forældre, 

der samtidig er værge for barnet, skal arve efter afdøde.  

 

At det også i en sådan situation kan komme på tale at beskikke en skifteværge, skal ses i 

lyset af, at beskyttelsen af umyndiges interesser, herunder umyndiges formueinteresser, 

er højt prioriteret i lovgivningen.  

 

Selv om en forældre kun vil det bedste for sit barn, kan der foreligge situationer under et 

dødsboskifte, hvor forældrens interesser kan komme i strid med barnets interesser. Ek-

sempelvis kan nævnes spørgsmålet om værdiansættelse af de aktiver, som forældren 

ønsker at modtage som en del af sin arv, f.eks. en bolig eller sommerhus, indbogenstan-

de m.v. Her vil forældren som udgangspunkt have en interesse i en så lav værdiansættel-

se som muligt, da forældren herved arver mere. Omvendt vil barnet, der som udgangs-

punkt vil modtage sin arv i form af kontante midler, i princippet have en interesse i en så 

høj værdiansættelse som mulig, da barnet herved arver mere.  

 

Alt afhængigt af de nærmere omstændigheder må det derfor forventes, at Skifteretten vil 

beskikke en skifteværge for Deres børnebørn.  

 
_______ o _______ 

 


