Anmeldelse af aftale om fælles forældremyndighed
(§ 9 i forældreansvarsloven)

Denne blanket er en anmeldelse af en aftale, og skal kun udfyldes af forældre, der er enige om anmeldelsen. Hvis I ikke er enige om
anmeldelsen, skal I i stedet indsende en ansøgning om forældremyndighed/bopæl.

Oplysninger om forældremyndighedsindehaver 1
Fulde navn:
CPR-nummer:

Telefonnummer i dagtimerne:

Adresse:

Postnr.:

By:

E-mail:

Oplysninger om forældremyndighedsindehaver 2
Fulde navn:
CPR-nummer:

Telefonnummer i dagtimerne:

Adresse:

Postnr.:

By:

E-mail:

Oplysninger om barnet/børnene, som skal være omfattet af aftalen
Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Dokumentation
Dokumentation, for hvem der har forældremyndigheden nu, er
vedlagt

Ja
Nej

Tidligere aftale eller afgørelse
Har der tidligere været truffet aftale eller afgørelse om
forældremyndighed vedrørende det barn eller de børn, der skal
være omfattet af aftalen om fælles forældremyndighed?

Ja
Nej

Jeg erklærer med min underskrift, at jeg er bekendt med de forudsætninger og retsvirkninger, der fremgår af nedenstående
vejledning om fælles forældremyndighed, herunder om muligheden for at bringe den fælles forældremyndighed til ophør.

Underskrifter (Du skal ikke skrive blanketten under i hånden, hvis du sender den ind digitalt, og underskriver med NemID)
forældremyndighedsindehaver 1's underskrift

Dato:

forældremyndighedsindehaver 2's underskrift

Dato:

Anmeldelsen skal underskrives af begge forældre og skal indgives senest to måneder efter, at den første af forældrene har
underskrevet blanketten. Overskrides denne frist, skal en ny blanket udfyldes og sendes til Familieretshuset.

Udfyldes af Familieretshuset

Aftalen er anmeldt efter § 9 i forældreansvarsloven
Familieretshuset's kvittering for modtagelsen (underskrift):

Dato for modtagelsen:

Dette er forældremyndighedsindehaver 1's eksemplar
Dette er forældremyndighedsindehaver 2's eksemplar

Uenighed (udfyldes af ansøger 2)
Hvis du er enig i oplysningerne og vilkårene, skal du sættes kryds i Ja. Er du uenig i oplysningerne og vilkårene, skal du
sættes kryds i Nej og oplyse en begrundelse.
Ja
Nej, oplys begrundelse

Se vejledning næste side

Vejledning om anmeldelse af aftale om fælles forældremyndighed
(§ 9 i forældreansvarsloven)

1. Forældremyndighed – rettigheder og pligter
Indehaver/indehavere af forældremyndigheden skal drags omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om barnets personlige
forhold ud fra barnets interesse og behov. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin
person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende handling.
Barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos, og begge forældre har ansvaret for, at barnet har
samvær. Det gælder, hvad enten der er fælles forældremyndighed eller eneforældremyndighed.
Det er uden betydning for forældrenes pligt til at forsørge barnet, hvem der har forældremyndigheden.
Når forældrene har fælles forældremyndighed, er de begge værger for barnet. Hvis en af forældrene har
forældremyndigheden alene, er denne alene værge for barnet. Hvis barnet har midler i en forvaltningsafdeling, bør
forældrene sende en kopi af aftalen eller afgørelsen om ændring af forældremyndighed til forvaltningsafdelingen.
Når forældrene har fælles forældremyndighed, er de begge værger for barnet. Hvis en af forældrene har
forældremyndigheden alene, er denne alene værge for barnet. Hvis barnet har midler i en forvaltningsafdeling, bør
forældrene sende en kopi af aftalen eller afgørelsen om ændring af forældremyndighed til forvaltningsafdelingen.
Har forældrene fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem
forældrene. Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan træffe afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv,
herunder hvor i landet, bopælen skal være.
2. Anmeldelse af aftale om fælles forældremyndighed
Forældre, der ikke er gift med hinanden kan aftale, at de skal have fælles forældremyndighed.
Aftalen er kun gyldig, hvis den er anmeldt til Familieretshuset.
Anmeldelsen skal sendes via den digitale selvbetjeningsløsning til Familieretshuset.
Anmeldelsen skal underskrives med digital signatur af begge forældre og skal indgives senest to måneder efter, at den første
af forældrene har underskrevet blanketten. Hvis denne frist bliver overskredet, skal der udfyldes og underskrives en ny
blanket, som skals sendes til Familieretshuset.
Aftalen om forældremyndighed gælder fra det tidspunkt, hvor Familieretshuset har modtaget blanketten i underskrevet og
dateret stand og med den dokumentation, som er nødvendig. Fra dette tidspunkt kan aftalen som udgangspunkt ikke
tilbagekaldes.
Familieretshuset kvitterer digitalt for modtagelsen på selve den elektroniske blanket, og sender en kopi af den til hver af
forældrene samtidig med, at Familieretshuset opdaterer CPR.
En aftale om fælles forældremyndighed må ikke være betinget eller tidsbegrænset.
Hvis der er eller har været en sag, som er blevet behandlet efter § 7 i lov om Familieretshuset, i Familieretshuset inden for de
sidste 6 måneder skal Familieretshuset undersøge omstændighederne forud for aftalens indgåelse. Familieretshuset vil
kunne træffe afgørelse om ikke at registrere jeres aftale.
3. Dokumentation
Sammen med anmeldelsesblanketten skal forældrene indsende dokumentation for, hvordan forældremyndigheden over
barnet er, f.eks.:
- omsorgs- og ansvarserklæring
- aftaleblanket om forældremyndighed
- erklæring om fortsat fælles forældremyndighed efter separation/skilsmisse eller
- bevilling eller dom, der tager stilling til forældremyndigheden.
Hvis barnet er født i udlandet, skal forældrene sammen med anmeldelsesblanketten og indsende dokumentation for, at
anmeldelsen drejer sig om et fælles barn, f.eks. barnets dåbs-, navne-, eller fødselsattest.

4. Ophør af fælles forældremyndighed
Hvis forældre med fælles forældremyndighed flytter fra hinanden, medfører det ikke i sig selv, at den fælles
forældremyndighed ophører. Den fælles forældremyndighed fortsætter også efter forældrenes separation og skilsmisse, med
mindre andet bliver bestemt eller aftalt. Lever forældrene ikke sammen, og er de ikke enige om forældremyndigheden, afgør
retten, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte, eller om en af forældrene skal have forældremyndigheden alene.
Den fælles forældremyndighed kan kun ophæves, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde
om barnets forhold til barnets bedste. Er forældrene uenige om, hvor barnet skal bo, kan retten træffe afgørelse om dette
spørgsmål, uden at den fælles forældremyndighed ophører. En anmodning om ophør af den fælles forældremyndighed eller
om en bopælsafgørelse skal sendes til Familieretshuset ved hjælp af den digitale selvbetjeningsløsning.
Læs mere på www.familieretshuset.dk
Hvis forældremyndigheden senere ønskes ændret igen, kan dette ske ved en aftale om fælles forældremyndighed eller om
overførsel af forældremyndighed fra den ene forælder til den anden. Hvis forældrene ikke er enige, afgøres spørgsmålet om
forældremyndigheden af retten. Her gælder det også, at Familieretshuset skal kontaktes via den digitale
selvbetjeningsløsning.
Hvis forældre har fælles forældremyndighed, og den ene af forældrene dør, forbliver forældremyndigheden i almindelighed
hos den anden alene. Hvis den ene forælder har forældremyndigheden alene, og denne forælder dør, så skal den anden
forælder søge om at få forældremyndigheden over barnet, hvis han/hun ønsker det.
5. Det Centrale Personregister (CPR)
Oplysninger om forældremyndighed registreres i CPR.
6. Rådgivning og vejledning
Nærmere oplysninger om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær kan fås ved henvendelse til Familieretshusets
Borgerinformation på telefon 72 56 70 00 eller på: www.familieretshuset.dk
Opstår der uenighed om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, har forældrene og barnet mulighed for at anmode
Familieretshuset om børnesagkyndig rådgivning. Forældrene kan også anmode Familieretshuset om konfliktmægling.
Behandling af personoplysninger
Familieretshuset udfører behandling af personoplysninger ved elektronisk databehandling, og databeskyttelsesforordningen
gælder derfor for sagsbehandling af enhver art i Familieretshuset.
Ønsker du information herom, kan du læse mere på www.familieretshuset.dk/persondata

