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KAPITEL 1

Dette skal I have 
styr på, når I 
bliver skilt eller 
separeret

Hvis I har fælles barn er der meget 
juridisk at holde styr på. 

Har I fx styr på en juridisk gyldig 
samværsaftale, aftale om børnebidrag og 
konfirmationsbidrag, hvem der skal være 
bopælsforælder og konsekvenserne af 
dette? 
Se hele tjeklisten i dette kapitel.



I DETTE KAPITAL VIL DU LÆRE, AT

1. Du kan gennemgå en tjekliste for at være 
sikker på, at I har styr på alt det juridiske

2. Frygt ej, hvis du ikke kan sætte hak ved det 
hele - du vil kunne få styr på alle punkterne 
ved hjælp af denne e-bog

3. Hvis du kan sætte hak ved nogle af punkterne, 
kan du springe disse emner over i e-bogen, 
hvis du synes, at du har styr på dem

Tjekliste til alt det juridiske 
ved skilsmisse/separation

Hvis I skal skilles eller separeres, er der nogle juridiske 
forhold, som I skal tage stilling til og være klar over. Det er 
særligt i forhold til jeres barn eller børn - som også er 
omdrejningspunktet for denne e-bog.

Måske har du og din tidligere partner allerede styr på det, og 
så kan du bare fortsætte til næste kapitel.

Hvis ikke, kan du tjekke, om I har styr på dette:

Der er lavet en juridisk gyldig samværsaftale

Du har på reglerne, hvis samværsaftalen ikke overholdes

Der er styr på evt. aftale om børnebidrag

Der er styr på øvrige aftaler om økonomiske bidrag som 
fx børnepenge, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag

Det er besluttet, hvor barnet skal have bopæl (valg af 
bopælsforælder og samværsforælder, evt. delt bopæl)

Du kender til dine rettigheder ved fælles 
forældremyndighed eller ved eneforældremyndighed

I denne e-bog vil vi gennemgå det hele, så du efter at have læst 
denne e-bog kan sætte hak ved ALLE punkterne i tjeklisten.

Hvis der er nogle af punkterne, som der allerede er styr på, så 
er det kun fint. Så vil du evt. kunne springe dette over i 
e-bogen og i stedet nærlæse om de punkter, som du mangler 
at kunne sætte hak ved. 
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KAPITEL 2

Kort om de nye 
skilsmisseregler

Siden d. 1. april 2019 har de nye 
skilsmisseregler fået virkning.

Det betyder bl.a., at Statsforvaltningen er 
afskaffet, familieretten træffer afgørelse i 
flere sager og meget mere.

Læs mere i dette kapitel.



DE NYE REGLER HAR VÆSENTLIG INDFLYDELSE PÅ 

SAMVÆRSSAGER

1. Statsforvaltningen afskaffes og afløses af 
Familieretshuset

2. Nye lovgivninger - fx familieretshusloven og 
ændring af bl.a. forældreansvarsloven

3. Flere sager vil blive afgjort af dommer ved 
retssag i “familieretten”

4.  Ny kategorisering af sager i Familieretshuset

5. Ny enhed: Børneenheden

6. Regler for delt bopæl - begge forældre kan nu 
blive bopælsforældre

7. Refleksionsperiode på 3 måneder for forældre 
med fælles barn/børn

SEKTION 1

Nye regler siden 
01.04.2019

Ny skilsmisselov 2019 – 
hvad indeholder de nye 
regler?
Fra 1. april 2019 gælder den nye skilsmisselov: “ny 
skilsmisselov 2019” og de nye skilsmisseregler.

Det indebærer et helt nyt system, nye begreber og dermed 
også mange nye regler. Som skilsmisseforælder kan det være 
svært at finde hoved og hale i. Hvad kommer det helt præcist 
til at have af betydning for mig og mit barn, tænker du måske?

De nye regler betyder bl.a., at Statsforvaltningen nedlægges og 
i stedet indføres det såkaldte “Familieretshuset”, som du kan 
besøge på www.Familieretshuset.dk. 

Derudover vil flere sager skulle afgøres af en dommer og ikke 
‘bare’ af en almindelig jurist/sagsbehandler.

Her er en opsummering af betydningen af den nye 
skilsmissereform for 2019:

Ny lov: familierethusloven – samt ændring af nuværende 
love som for eksempel forældreansvarsloven

Statsforvaltningen afløses af Familieretshuset

Flere sager skal afgøres af en dommer ved en retssag i 
byrettens nye afdeling – kaldet “familieretten“

Sager bliver fremover inddelt i 3 spor: grøn, gul og rød
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Der oprettes en såkaldt ‘Børneenhed‘

Der indføres regler for delt bopæl – det vil sige begge 
forældre har mulighed for at være bopælsforældre

Der indføres refleksionsperiode på 3 måneder for 
skilsmisseforældre

De nye regler har væsentlig indflydelse på alle samværssager 
fremover.

Hvad er Familieretshuset 
kort fortalt?
Familieretshuset – afløseren til Statsforvaltningen

En af de helt store ændringer med de nye skilsmisseregler og 
den ny skilsmisselov for 2019 er, at Statsforvaltningen afløses 
af Familieretshuset.

Og hvad er Familieretshuset så for noget?

Familieretshuset er en administrativ forvaltningsmyndighed 
under Børne- og Socialministeriet. Ligesom 
Statsforvaltningen var.

En del af Statsforvaltningens personale vil nok fortsat være i 
Familieretshuset. 

Formålet med oprettelsen af Familierethuset er bl.a., at der 
skal være færre jurist og større vægtning af børne- og 
familiefaglige medarbejdere.

Familieretshuset behandler sager inden for familieretten. 
Sagerne i familieretten inddeles i 3 kategorier: grøn, gul og 
rød:

1. Grøn kategori/§ 5-sag

2. Gul kategori/§ 6-sag

3. Rød kategori/§ 7-sag

Familieretshuset kan træffe afgørelse i § 5-sager og visse § 
6-sager samt midlertidige afgørelser. Det er familieretten der 
træffer afgørelse i de resterende § 6-sager samt § 7-sagerne. 

Afgørelse af dommer i 
retssager i familieretten 
fremfor Familieretshuset
Politikerne har med den nye skilsmissereform og disse nye 
regler ønsket at inddrage domstolene yderligere.

Begrundelsen har været, at man ønsker at øge borgernes 
‘retssikkerhed’, som det kaldes. 

Det betyder, at det ikke længere “bare” skal være en 
administrativ forvaltningsmyndighed, der skal træffe 
afgørelse i samværssagerne. I visse samværssager vil der 
fremover skulle startes en retssag for at få en dommers 
afgørelse.
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Hvilke sager om samvær vil så skulle afgøres af en dommer i 
retten? 

I følgende sager skal der træffes afgørelse af en dommer i 
retten:

 Visse § 6-sager (gul kategori)

 § 7-sagerne (rød kategori)

Derudover skal sager om bopæl og forældremyndighed – 
ligesom førhen – afgøres af en dommer ved retten.

Det vil betyde, at markant flere sager skal igennem 
domstolene via retssager. Derfor er der oprettet en ny afdeling 
under byretten kaldet “familieretten”.
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KAPITEL 3

Hvad er 
Familieretshuset?

Familieretshuset er også tidligere kendt 
som ‘Statsforvaltningen’. De spiller en 
væsentlig rolle, hvis I har fælles 
barn/børn.

I dette kapitel kan du læse nærmere om 
deres rolle, og hvorfor det er meget 
vigtigt, at du kender til Familieretshuset.



I DETTE KAPITEL VIL DU LÆRE, AT

1. Familieretshuset hjælper og træffer afgørelse i 
sager om skilsmisse/separation, samvær, 
økonomiske bidrag, forældremyndighed og 
faderskab

2. Familieretshuset rådgiver, vejleder og yder 
konfliktmægling

3. Hjælper dette ikke, kan Familieretshuset i 
sidste ende træffe afgørelse og dermed 
bestemme

Om Familieretshuset
Familieretshuset er den myndighed, der rådgiver, hjælper og 
træffer afgørelse om bl.a.:

• Skilsmisse og separation

• Samvær (hvor meget hver forælder skal se barnet)

• Børnebidrag, konfirmationsbidrag, uddannelsesbidrag og 
lignende bidrag

Familieretshuset er også kendt som det, der tidligere hed 
“Statsforvaltningen” eller “Statsamtet”, men som skiftede 
navn fra d. 1. april 2019.

Familieretshuset vil altid forsøge at løse jeres konflikter med 
konfliktmægling, vejledning og rådgivning. 

Hvad kan Familieretshuset 
gøre?
Lykkes det ikke at løse jeres konflikt, kan Familieretshuset - 
alt afhængig af den konkrete situation - fx få:

• Udtalelser fra kommune, barnets daginstitution eller skole

• Afholde børnesamtale med barnet

• Få foretaget det, de kalder for en ‘børnesagkyndig 
undersøgelse’
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I Familieretshuset arbejder der mange jurister og 
børnepsykologer. Til mange af møderne vil der derfor både 
være en jurist og en børnesagkyndig til stede. 

Hvis I ikke kan blive enige, 
kan Familieretshuset træffe 
afgørelse
Hvis I ikke kan blive enige vha. konfliktmægling, vejledning 
og rådgivning kan Familieretshuset i sidste ende træffe 
afgørelse.

Med andre ord: I sidste ende kan Familieretshuset bl.a. 
bestemme:

• Hvor meget du må se dit barn

• Hvilke rettigheder du har over for jeres barn

• Hvor meget du eventuelt skal betale i bidrag til den anden 
forælder

En hovedregel ved afgørelserne i Familieretshuset er, at de 
lægger vægt på, hvad der er bedst for barnet.

Familieretshuset har derfor et stort ansvar og har meget magt. 

Du bør derfor gøre klogt i at kende til reglerne samt forberede 
dig bedst muligt inden en eventuel sag i Familieretshuset.

Bare rolig, det vil denne e-bog hjælpe dig med. Senere i denne 
e-bog kan du fx få en guide til, hvordan du bliver klar til et 
møde i Familieretshuset. 

Familieretshuset har øvrigt en fin hjemmeside, som kan være 
nyttig at kende til. Du kan besøge den på 
www.Familieretshuset.dk
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KAPITEL 20

Brug for 
mere hjælp?

Brænder du inde med et juridisk problem 
eller spørgsmål? Vil du have en jurist 
med som bisidder? 

Eller vil du have hjælp til klage over 
Familieretshuset eller afgørelse?

Så kan vi på eJura.dk hjælpe dig. Læs 
hvordan i dette kapitel.

http://www.ejura.dk
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I DETTE KAPITEL VIL DU LÆRE, AT

1. eJura.dk kan hjælpe dig med juridisk hjælp til 
en god pris

2. Har du har spørgsmål, som ikke besvares i 
denne e-bog eller nogle af vores artikler på 
eJura.dk, kan du får svar på dine spørgsmål til 
en fast god pris på www.eJura.dk 

3. Vi hjælper dig gerne med fx at skrive klage over 
Familieretshuset, hvilket kan hjælpe din 
sandsynlighed for at få genoptaget sagen 
betragteligt

Juridisk hjælp
Sidder du stadig og brænder inde med et spørgsmål?

Eller har du brug for hjælp til udfærdigelse af en 
samværsaftale, aftale om bidrag? Eller har du brug for hjælp 
til at skrive en klage over Familieretshuset?

eJura.dk kan hjælpe dig
På eJura.dk finder du en række gode artikler.

Hvis du har et lidt større spørgsmål, som ikke besvares via 
vores artikler eller denne e-bog,  kan du få svar på dine 
spørgsmål online eller telefonisk til gode priser her. Vi hjælper 
dig gerne med dine problemer til en god pris. 

Argumenter til et møde i 
Familieretshuset
Er du indkaldt til møde i Familieretshuset?

Så kan vi hjælpe dig. Ofte kan vi klare det telefonisk og pr. 
mail.

De argumenter, som du fremhæver i Familieretshuset, er 
afgørende for sagens udfald. Derfor kan det være en god idé at 
få en jurist til at hjælpe dig med argumenterne. Det kan være 
med til at øge sandsynligheden for, at afgørelsen i 
Familieretshuset er til din fordel.
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Det kræfter ofte, at vi sætter os godt ind i sagen. Derfor kan 
det være en god løsning for dig at købe vores klippekort, 
hvormed du sparer en del penge.

Du kan læse mere om vores klippekortløsning her:

https://ejura.dk/klippekort-10-klip/

Bisidder i Familieretshuset
Hvis du er indkaldt til Familieretshusets afdeling i Ringsted 
eller København, kan vi tage med dig ind i Familieretshuset 
som bisidder.

En bisidder må ikke sige noget til selve mødet, men vi kan 
drøfte sagen med dig inden mødet og tage med dig derind, så 
du ikke skal tage alene. 

Dette kan give dig ro og tryghed. Vi noterer, hvad der sker i 
sagen under møderne, og vi kan efterfølgende drøfte sagen 
med dig.

Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig 
her: https://ejura.dk/kontakt-os/ 

Hjælp til klage over 
Familieretshuset
Hvis du vil klage over afgørelse fra Familieretshuset eller 
Familieretshusets sagsbehandling, så kan det hjælpe dig 
betydeligt at få en jurist til at skrive klagen.

En jurist kender til hvilke juridiske argumenter, du skal bruge 
for at kunne få medhold i klagen.

Så få en jurist til at formulere klagen korrekt og til at komme 
med de bedste argumenter, så du forbedrer din sandsynlighed 
for at få medhold og eventuelt få genoptaget sagen.

Du kan få hjælp fra os til at skrive din klage her.

Du er i øvrigt altid velkommen til at kontakte mig på min mail 
ab@ejura.dk hvis du har spørgsmål, kommentarer, ris/ros 
eller lignende. 

Held og lykke med det!
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Køb adgang til HELE e-bogen 

HER 
 

 
 

 

Jeg håber, at du har fået noget ud af denne smagsprøve.  

Du kan købe adgang til hele e-bogen - enten via LIGHT-versionen eller PRO-versionen. 

Med hele e-bogen vil du få styr på: 

 Hvor meget du har ret til at se dit barn og reglerne for dette 

 Om du kan bestemme over dit barn ift. skolevalg, daginstitution, navn, bopæl osv. 

 De nye skilsmisseregler som har været gældende siden 1. april 2019 

 Hvad du skal sige i Familieretshuset (det nye Statsforvaltningen) i forbindelse med 

fx en samværssag for (inkl. liste over gode argumenter) 

 Hvad du kan gøre, hvis den anden forælder ikke overholder samværet 

 Hvad der sker i familieretten 

 Finde ud af reglerne for økonomiske bidrag som fx børnebidrag, 

konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag 
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