
 
Papirlivet efter døden 
 
 
 
Helle Lunde Rasmussen 
Advokat, Axus Advokater 



 
 Hvem er jeg ? 

 
Advokat Helle Lunde Rasmussen 
 Speciale i arveret og behandling af dødsboer 
 Testamenter 
 Hjælper ved køb af bolig, ejerlejlighed og sommerhus og med køb af andre 

ejendomme 
 
Axus Advokater Advokatanpartsselskab 
Strandvejen 72, 1., 2900 Hellerup 
Tlf. 70 220 430 – hlr@axusadvokater.dk 
 
Lille personligt advokatfirma 
Vi er to advokater på kontoret 



 
Når en person dør? 
- dødsanmeldelse – registrering i cpr.registret 
- konti spærres af banken 
- betalingsservice afmeldes 
- gælder både ægtefæller og samlevende 

 
Forberedelser 
- opret egen konto 
- overvej længstlevendes økonomiske situation 
- salg/køb af bolig 
- sommerhus  
- give gaver – afgiftsfrit beløb til børn 65.700 (2019) 67.100 (2020) 
- fremtidsfuldmagt  
- min sidste vilje 
- er der behov for testamente – hvem arver? 



Arveloven 

 Arvereglernes udgangspunkt 

 Ægteskab med far, mor og børn 

 Ægtefællen arver 50% 

 Børn arver 50% 

 Længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet 

bo med førstafdødes børn 

 Ved længstlevendes død arver børnene lige 

 Samlevende har ingen legal arveret 

 

 

 

 

 

 



Arveloven 

Hvem arver: 

Ægtefællen 

Arveklasse 1: Børn og deres livsarvinger 

Arveklasse 2: Forældre og deres livsarvinger  

søskende og deres børn etc. 

Arveklasse 3: Bedsteforældre og deres livsarvinger 

- Stopper ved afdødes forældres søskende 

 

 

 

 



Arveloven 
 

 

 

 

Vilhelm 

Anne (død) Iben 

Anders 

Far Mor 

Farfar Farmor Mormor Morfar 

Farbror 
(død) 

Kusine 
ARVER 
IKKE 
LEGALT 



Arveloven 

Ægtefællen – ingen børn – enearving 

Ægtefælle og børn – 50 % - 50 % 

Tvangsarvinger 

Ægtefæller og børn 

50% af arvelodden 

 

 

 

 



Arveloven 

Typesituationen i arveloven  

Ægtefæller med fællesbørn 

 

Far og mor er gift 

De har sammen fået fire børn 

Far dør 

Mor sidder i uskiftet bo 

Mor dør 

Børnene arver hver en fjerdedel 

 

 

 

 

 



Arveloven 

Er der behov for testamente ? 

 

- Særejeklausul 

- Mulighed for at skifte ved førstafdødes død  

- Boet kan være skattepligtigt 

- Der ønskes en anden fordeling 

- Tilgodese en velgørende organisation 

 

 

 

 

 



Behandling af dødsbo  

HVAD SKER DER? 

 Dødsanmeldelse 

 Konti spærres af banken 

 Indkaldelse til at møde i Skifteretten 

 Tage stilling til hvordan boet skal behandles 

 

 Boudlæg – formue max. 45.000 kr. 

 Uskiftet bo – hvem kan sidde i uskiftet bo? Førstafdøde skal efterlade sig 
børn 

 Privat skifte 

 Bobestyrerbo 



Arveloven – når verden ikke ligner 
arveloven 

Eksempel 1: Bente og Peter 
 

Bente og Peter 
 Ugift 
 Boet sammen i 35 år på Peters landejendom 
 Peter har 2 børn, Anders og Thomas 
 Peter og Bente har ikke haft kontakt til Peters 
børn i 30 år 
 Peter dør 

 
HVEM ARVER ? 
 Anders og Thomas arver 
 Bente skal flytte med det samme – egne ting med 

 
 

 



Arveloven – når verden ikke ligner 
arveloven 

Konsekvenser af at lade stå til 
 

 Ingen arv til Bente 

 Ingen indflydelse på hvordan boet skiftes 

 Ingen indflydelse på om afdødes aktiver sælges,  

hvornår, og hvordan 

 Gå fra hus og hjem 

 

 



Arveloven – når verden ikke ligner 
arveloven 

Hvad kan man gøre ? Opret testamente 
 

 Bente kan indsættes som arving 
 Ugifte samlevende i mere end 2 år 
 Disponere som ægtefæller med fuldstændigt 
særeje 
 7/8 af boet 
 Ret til at få ejendommen udlagt 
 Ret til at bo ”billigt” i en periode, hvis ejendommen 
skal sælges 
 Ret til at udtage indboet  
 Ret til at vælge bobestyrer som begge har tillid til 
 

 



Arveloven – når verden ikke ligner 
arveloven 

Eksempel 2: Ida og Vilhelm 
 

Ida og Vilhelm 
 Gift 
 Ida har et barn – Iben 
 Vilhelm har to børn, Anders og Thomas 
 Vilhelm har formue på 3 mio. 
 Ida har opsparing på 200.000 kr. 
 Vilhelm dør  

 
HVEM ARVER ? OG HVOR MEGET ? 
 

 



Arveloven – når verden ikke ligner 
arveloven 

Eksempel 2: Ida og Vilhelm 
Formue: 3.200.000 kr. 
 

 
Vilhelms     Idas    * Ida udtager 1,6 mio som bodel  
bodel     bodel   * Vilhelms bodel falder i arv 
          * Fordeling: 50% til Ida 800.000 kr. 
          * 400.000 til Anders  
          * 400.000 til Thomas 
          * Ida skal udrede 800.000 kontant 
 

 



Arveloven – når verden ikke ligner 
arveloven 

Eksempel 2: Ida og Vilhelm 
Konsekvenser af ikke at gøre noget 
- Ida skal udrede 800.000 kontant 
- Har hun råd til det ? 
- Kan hun blive siddende i boligen? 

 
 

 



Arveloven – når verden ikke ligner 
arveloven 

Eksempel 2: Ida og Vilhelm 
Så dør Ida 
- Idas barn arver 2.400.000 
- Var det meningen ? 
 
Samlet fordeling: 
Iben 2.400.000 
Anders 400.000 
Thomas 400.000 

 
 

 



Arveloven – når verden ikke ligner 
arveloven 
Eksempel 2: Ida og Vilhelm 
Ida dør først 
 Samlet formue 3.200.000 

 Vilhelm arver 2.400.000 

 Iben arver 800.000 

 Vilhelm dør 

 Anders arver 1.200.000 

 Thomas arver 1.200.000 

 

 

 



Arveloven – når verden ikke ligner 
arveloven 
Eksempel 2: Ida og Vilhelm 
 
Stor forskel på fordelingen afhængigt af hvem der dør først 
 
Tilfældighederne spiller ind 
 
Vil man lade det være tilfældighederne der styrer? 

 
 

 



Arveloven – når verden ikke ligner 
arveloven 

Hvad kan man gøre ? Opret testamente 
- Sikre længstlevende op til 7/8 af boet 

- 1.400.000 kr. Kun udrede 200.000 kontant 

- Hvis nødvendigt 15/16. Kun udrede 100.000 kontant 

- Ret til at udtage indbo 

- Bestemmelser om at bo billigt i boligen i en periode 

- Særejeklausuler 

- Bestemme ved længstlevendes død – skal alle børn arve lige eller? 

- Navn på effekter 

- Vælge en advokat til bobehandlingen som begge har tillid til 

 

 



Arveloven – når verden ikke ligner 
arveloven 

Eksempel 3: Arne og Anne – ingen børn 
 

Arne og Anne 

 Gift 

 Ingen børn 

 Arne har formue på 3 mio. 

 Anne har formue på 3 mio. 

 Arne dør  
 Anne arver som enearvinger 

MEN HVAD SKER DER NÅR ANNE DØR ? 

 

 



Arveloven – når verden ikke ligner 
arveloven 

Eksempel 3: Arne og Anne – ingen børn 
 

 Arveloven 

 Hvis intet testamente og ikke nyt ægteskab 

 Boet fordeles med halvdelen til hver slægt 

 Arnes søskende og deres børn 

 Annes søskende og deres børn 

 Boer med 20 arvinger 

 

 



Arveloven – når verden ikke ligner 
arveloven 

Eksempel 3: Testamente 
 

 Frit bestemme hvem der skal arve 

 Indsætte velgørende organisationer – spare afgift 

 Vælge andre, der skal arve 

 Fordele effekter fra hjemmet 

 

 



Arveloven – når verden ikke ligner 
arveloven 

Eksempel 4: Anne – ingen børn 
 

Anne 

 Ingen børn 

 

HVAD SKER DER NÅR ANNE DØR ? 

 

 Annes forældre og bedsteforældre er døde 

 Hvis Annes forældre ikke har søskende – går arven i STATSKASSEN 
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