
EN MINI GUIDE TIL EFTERLADTE

7 OFTE STILLEDE 
 SPØRGSMÅL OG SVAR

DE FØRSTE UGER 
EFTER ET DØDSFALD



Denne mini guide er lavet for at give efterladte svar på nogle af de
spørgsmål, der oftest melder sig i de første uger efter et dødsfald. 

Guiden besvarer kort disse 7 spørgsmål:

Indhold

"Jeg har lavet denne mini guide ud fra
nogle af de spørgsmål, som jeg ofte bliver

stillet af efterladte - både da jeg
arbejdede i skifteretten og nu som 

juridisk rådgiver i DødsboRådgivningen".
 

"Det er vigtigt for mig, at alle efterladte
har råd til at få hjælp, så de kan få 

et trygt og let skifte af boet."Katrine Bosmann Ridstrøm
Jurist og indehaver
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Guiden forsøger at give et overblik og beskriver derfor ikke alle de
forskellige detaljer og situationer, der kan være i forhold til

behandling af dødsboer. For mere detaljeret vejledning kan du
kontakte DødsboRådgivningen eller skifteretten.



1.  Hvilke af den afdødes konti og adgange bliver spærret?
 

Den afdødes bankkonti spærres, så snart banken har fået oplysning om
dødsfaldet fra CPR-registeret. Der sker også spærring af afdødes bankboks
og af de konti, som den afdøde har i fællesskab med andre.

Der sker bl.a. også lukning af adgangen til afdødes e-boks og
skatteoplysninger.

Der sker ikke lukning af den afdødes profiler på sociale medier. Den afdødes
profil bliver ved med at være aktiv, indtil den bliver lavet om. Arvingerne kan
på Facebook og Instagram få ændret profilen til et mindesmærke eller få den
lukket ved at kontakte det enkelte sociale medie med dokumentation i form
af eksempelvis skifteretsattesten. 

2.  Hvad må de efterladte mht. den afdødes ejendele?
 

Fra dødstidspunktet og indtil der er lavet en skifteretsattest, må ingen råde
over den afdødes ejendele og værdier såsom indbogenstande, penge og hus.
Årsagen er, at det først skal afklares i skifteretten hvem, der er arvinger, og
har lov til at råde over den afdødes værdier og ejendele.

De efterladte må ikke fjerne noget fra den afdødes hjem eller bruge afdødes
kontanter.
 
Alle, der opbevarer eller har adgang til den afdødes aktiver, har pligt til at
opbevare dem på en betryggende måde. Det gælder både de pårørende,
institutioner og sygehuse, der opbevarer eller har adgang til afdødes ting og
værdier. 

Først med en skifteretsattest i hånden, må arvingerne råde over den afdødes
ejendele og få dem udleveret fra institutioner, sygehuse m.m.
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3.  Hvem skal betale begravelsen?
 

Den person, der bestiller begravelsen hos bedemanden og skriver under, er
forpligtet at betale. I de fleste tilfælde bliver udgiften dækket af pengene i
boet, og den, der har lagt ud for beløbet, får det tilbage. 

Hvis der ikke er penge i boet til at dække udgiften, kommer den, der har
bestilt begravelsen, personligt til at bære udgiften. Udgiften til begravelsen
skal dog dækkes af boets penge forud for mange andre udgifter. 
Hvis ingen bestiller en begravelse, har kommunen pligt til det.

4.  Kontakter skifteretten de efterladte?
 

Skifteretten kontakter den person, som de efterladte har oplyst skal være
kontaktperson for boet.

Skifteretten får besked om dødsfaldet via den blanket, som bedemanden
eller de efterladte har sendt til kirkekontoret. På blanketten har de efterladte
oplyst hvem, der skal være boets kontaktperson i forhold til skifteretten. 

Skifteretten sender et brev via e-boks til kontaktpersonen. I brevet bliver
kontaktpersonen bedt om at ringe til skifteretten, så der kan holdes et
telefonmøde. Kontaktpersonen skal have så mange oplysninger som muligt
klar om den afdødes forhold til brug for telefonmødet.

 
På telefonmødet gennemgår kontaktpersonen og skifterettens medarbejder
den afdødes familieforhold, formueforhold, eventuelle testamenter og andre
relevante oplysninger.

Skifteretten vejleder om hvilke muligheder, arvingerne har for at skifte boet.
Mulighederne afhænger bl.a. af, hvem der er arvinger, hvordan boets formue
er, indholdet af et testamente med mere. Det drøftes hvilken type skifte, der er
mest relevant, og skifteretten sender de blanketter til kontaktpersonen, der
skal udfyldes, for at skiftet kan begynde. 

Kontaktpersonen skal orientere og inddrage de øvrige arvinger. 
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til genåbning af afdødes bankkonti og bankboks
ved opsigelse af afdødes lejemål
når afdødes hus skal sættes til salg 
til at genskabe adgang til afdødes e-boks eller få den lukket og
til at få adgang til afdødes skatteoplysninger.

5.  Har skifteretten afdødes testamente og andre oplysninger?
 

Både ja og nej.
Skifteretten har i forvejen oplysninger fra CPR-registret og den afdødes
seneste årsopgørelse. I årsopgørelsen fremgår nogle af de ting, som afdøde
ejede, såsom fast ejendom og køretøjer. Oplysningerne kan dog være
forældede. Skifteretten får automatisk en opgørelse over kontiene i den
afdødes bank(er), hvis det er de større banker. 

Skifteretten kontrollerer, om der er registreret ægtepagt og testamente. Det er
dog kun testamenter, der har været ved en notar, som registreres. Afhængigt
af hvor og hvornår testamentet er registreret, vil skifteretten enten have
notartestamentet i sagen eller kunne anskaffe det. Hvis afdøde har lavet et
vidnetestamente eller et nødtestamente, har skifteretten ingen oplysninger
om det.

Skifteretten har ikke oplysning om eksempelvis afdødes familieforhold ud
over CPR-registerets oplysninger om afdødes børn, ægtefælle og forældre.
Skifteretten har heller ikke oplysning om f.eks. afdødes gæld, om afdøde
havde en andelslejlighed eller om en ægtefælles formue og gæld.

 
6.  Hvad bruger man skifteretsattesten til?

 
Skifteretsattesten skal bruges i alle de situationer, hvor arvingerne skal
dokumentere, at de må råde over boet. På attesten står arvingernes navne.
Hvis én af arvingerne skal foretage sig noget i boet, skal personen have en
skiftefuldmagt fra de øvrige arvinger.

Skifteretten sender skifteretsattesten til kontaktpersonens e-boks, når det er
afklaret hvordan boet skal behandles, hvem der er arvinger og når
skifteretten har modtaget en anmodning om udlevering af boet.
 
Skifteretsattesten skal f.eks. bruges
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7.  Skal man have en advokat til at skifte boet?
 

Nej, det er ofte ikke nødvendigt at få en advokat til at stå for skiftet. 
I en del tilfælde er behandlingen af boet ikke kompliceret, og arvingerne
klarer det selv med vejledning fra skifteretten. Dette er ofte tilfældet, når boet
behandles som boudlæg og uskiftet bo.

I andre tilfælde er skiftet af boet mere kompliceret. Der er mere at tage stilling
til, mere papirarbejde og skiftet står på i en længere periode. Nogle arvinger
vælger derfor at få rådgivning og hjælp til skiftet fra en juridisk rådgiver, en
advokat eller en revisor. Det gør de for at sikre sig, at alt bliver gjort korrekt, og
for at undgå at stå alene med de mange spørgsmål, der opstår undervejs.

Udgiften betales af boets midler, inden der beregnes boafgift.

Der er også tilfælde, hvor det i afdødes testamente er bestemt, at boet skal
behandles af en bobestyrer (advokat), eller hvor en arving i et privat skifte
beder skifteretten om, at boet skal behandles af en autoriseret bobestyrer
(advokat). Endelig kan det i lovgivningen være bestemt, at en autoriseret
bobestyrer skal behandle boet, eksempelvis hvis boet er insolvent.

 Har du spørgsmål til guiden? 
Eller har du behov for en hjælpende hånd 

til at komme trygt og korrekt 
gennem skiftet af boet? 
Så du kan få ro i maven 

og overskud til andre ting? 

Med venlig hilsen
Katrine

 

Katrine Bosmann Ridstrøm
Jurist og indehaver

Så er du meget velkommen til at 
kontakte mig på 40 41 08 16 

- helt uforpligtende.
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