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Ægteskabserklæring
I har mulighed for at vælge, at I ikke udfylder ansøgningen sammen, men at I hver udfylder egne oplysninger.   
  
Hvis I ikke indsender ansøgningen sammen, vil vi sende et ansøgningsskema til den anden part, når vi har modtaget en 
ansøgning fra den ene af jer. 
  
I har også mulighed for at give fuldmagt til, at en repræsentant udfylder ansøgningen for jer.  
  
I kan dog ikke give fuldmagt til at en anden underskriver tro og love erklæringen på vegne af jer.  
  
Denne skal derfor altid underskrives af jer. 
  
11B erklæring om kendskab til udlændingelovens krav til familiesammenføring findes i Bilag 2.  
  
Pjecen "Når vi skal giftes- husk økonomien" findes i bilag 3 
  
I det følgende vil I blive stillet en række spørgsmål. Vi stiller kun de spørgsmål, som er nødvendige for at kunne behandle 
ansøgningen.  
  
Dine og den anden parts svar er afgørende for hvilke spørgsmål I skal svare på efterfølgende og hvilken dokumentation I 
skal vedlægge. 
  
Spørgsmål markeret med * skal udfyldes  
  
Der skal betales et gebyr på kr. 1.650 for at få behandlet en ansøgning.  
  
Vi starter ikke behandling af ansøgningen før gebyret er modtaget. Gebyret kan betales med kreditkort eller via Bank 
overførsel. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 3 hverdage inden et gebyr er modtaget, hvis der betales med bank 
overførsel 
  
  
Forberedelse 
Det anbefales at have disse oplysninger klar, inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet: 
 • Navn, mobilnr. og email på den du ønske at bliver gift med 
 • Dit Pas – du skal vedlægge billeder eller kopi af alle sider i passet incl. for og bagside 
 • Eller dit Id kort- vi skal have billede eller kopi af begge sider af ID kortet 
 • Evt. dokumentation for ret til indrejse og ophold i Danmark, fx visum, EU registreringsbevis, opholdskort 
 • Civilstandsattest, hvis du ikke tidligere har været gift. Dokumentet skal vedhæftes på både originalt sprog og 

oversat til enten engelsk eller tysk 
 • Bopælsattest eller anden dokumentation, hvis I har fælles bopæl i udlandet . Dokumentet skal vedhæftes  både 

på originalt sprog og oversat til enten engelsk eller tysk 
 • Hvis I har et eller flere fælles børn  - fødselsattest/fødselsattester på jeres børn. Dokumentet skal vedhæftes på 

både originalt sprog og oversat til enten engelsk eller tysk. 
  
Hvis du tidligere har været gift- skal du vedlægge dokumentation for at ægteskabet er ophørt ved skilsmisse, død eller 
omstødelse fx 
 • Billede eller kopi af skilsmissedom/bevilling 
 • Billede eller kopi i af dødsattest. 
 • Billede eller kopi af omstødelsesdom 
 • Dokumenterne skal vedhæftes i både original og oversat form til enten engelsk eller tysk. 
  
Der kan være krav om at dokumentet er legaliseret eller apostillepåtegnet. 
Du kan på vores hjemmeside www.familieretshuset.dk se hvilke regler der gælder for dit dokument.

http://www.familieretshuset.dk


Side 2/21

Det kan du gøre for at få hurtigt svar 
Ansøgningen kan blive behandlet med kortest mulige sagsbehandlingstid, hvis 
 • I udfylder skemaet sammen, eller hurtigst muligt efter hinanden 
 • I udfylder skemaet korrekt og vedlægger de nødvendige dokumenter, og at dokumenterne er i tydelig kvalitet. 
  
  
Hvilke dokumenter skal du vedlægge? 
Det fremgår ovenfor hvilke dokumenter vi eventuelt kan bede om bliver vedlagt ansøgningen. Hvilke dokumenter vil 
afhænge af jeres svar. 
  
  
Hvilke bilag skal du udfylde? 
Det fremgår af de enkelte bilag, hvem der skal udfylde dem. 
  
  
Videregivelse af oplysninger  
Familieretshuset kan videregive oplysninger til Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration 
og politiet om parter, hvis Familieretshuset har afslået parternes ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne, fordi 
betingelserne i §§ 8a eller 11a ikke er opfyldte, eller hvis der er foretaget en indberetning af vielsesmyndigheden om at 
vielse af afslået under henvisning til § 8a eller 11a.  
  
Videregivelse af oplysninger sker kun, hvis Familieretshuset vurderer, at oplysningerne er nødvendige for den pågældende 
myndigheds varetagelse af opgaver efter udlændingelovgivningen eller den strafferetlige lovgivning. 
Når du skriver under på ansøgningen giver du samtidig samtykke til, at dine oplysninger må gives videre til den anden part. 
  
  
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.

http://www.familieretshuset.dk/persondata
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Oplysning om ønsket vielsessted
Hvis ¡ ønsker at blive viet i Danmark skal ¡ oplyse, hvilken kommune, sogn eller trossamfund I ønsker at blive viet i.  
For yderligere vejledning se bilag 1 pkt:1 
  
Hvis jeres ansøgning bliver godkendt vil prøvelsesattesten blive sendt til den valgte kommune, sogn eller trossamfund.

1. Vielse

 Borgeligt viet

 Kirkeligt viet (folkekirken)

 Anerkendt trossamfund

Hvordan ønsker ¡ at blive viet? *

Hvilken kommune ønsker I at blive viet i?

Hvilket sogn ønsker I at blive viet i?

Hvilket trossamfund ønsker I at blive viet i?

 Jeg udfylder kun for min egen del

 Jeg udfylder for os begge samtidig

 Jeg udfylder på vegne af det kommende ægtepar, vedlæg fuldmagt fra parterne

Hvem indgiver  
ansøgningen? *

2. Ansøger

 Jeg ønsker at betale via bankoverførsel.

3. Gebyr

Danske Bank: 0216 - 4069175392 
BIC/SWIFT: DABADKKK 
IBAN: DK2402164069175392 
  
Husk at vedlægge en kopi af kvittering for bankoverførsel, samt at oplyse dit pas eller ID nummer ved indbetalingen.
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 Land indenfor EU/EØS inkl. Schweiz

 Andet land

Oplysninger om nationalitet *

4. Oplysninger om part 1

Fulde navn *

Hvilken nationalitet? *

Der skal ved ansøgning vedlægges dokumentation for lovligt ophold. Se i bilag 1 pkt. 2, hvilke dokumentationskrav der 
gælder for dig.

Ved manglende dokumentation, begrund dette

Hvilken nationalitet?

Har du tidligere haft en anden nationalitet?

 Nej

 Ja

Dit udlændinge nummer. Hvis du har EU-registreringsbevis eller opholdskort

Evt. Person IDEvt. CPR nummer

Email

Køn

 Kvinde

 Mand

Hvilken nationalitet? *

 Land indenfor EU/EØS inkl. Schweiz

 Andet land

Har du dobbelt statsborgerskab?

Er du visumfritaget?

 Nej

 Ja

Telefonnummer

Evt. fødselsdato

 Ja

 Nej
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Hvornår er du senest indrejst I Denmark? * 

Opholder du dig I Danmark nu?

 Nej

 Ja

Hvilket land er du indrejst fra?

Du skal kun svare på dette spørgsmål, hvis du ikke har bopæl i Danmark, men har svaret ja til at du opholder dig i Danmark

6. Oplysninger om din rejselegitimation - part 1

Oplys dit pas- eller id-nummer *

Har du pas eller ID-kort? *

 ID-kort

 Pas

Hvornår er dit pas/ID-kort udstedt? *

Hvornår er dit pas/ID-kort gyldigt til? *

I hvilket land er dit pas/ID-kort udstedt? *

Du skal vedlægge billede eller kopi af dit pas eller ID-kort. Alle siderne i passet inklusive for- og bagside skal vedlægges. 
Hvis ID-kort skal billeder af for- og bagside vedlægges

4.2 Oplysninger om fødested - part 1

Hvilket land er du født i? *

Hvilken by er du født i? *

5. Adresser og kontaktoplysninger - part 1

By *

Adresse *

Har du bopæl i Danmark?

 Nej

 Ja

Postnummer *

Land
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7.2 Oplysninger om tidligere ægteskaber/registrerede partnerskaber  - part 1

 Død 

 Skilsmisse

 Omstødelse

Hvorfor sluttede det?

Du skal vedhæfte dokumentation for skilsmissen, dødsfaldet eller omstødelsen. Se bilag 1 pkt. 4 for kravene til 
dokumentationen 

Ved manglende dokumentation, begrund dette

(dette felt udfyldes kun hvis du tidligere været gift)

Tidligere ægteskab/reg. partnerskab

Tidligere ægtefælles/partners fulde navn

Tidligere ægtefælles/partners fødselsdato

Tidligere ægtefælles/partners nationalitet

Hvornår indgik I ægteskabet/reg. partnerskab? 

Hvornår sluttede jeres ægteskab/reg. partnerskab

(Hvis ægteskabet er ophørt ved død i Danmark, se bilag 1, pkt. 3)

7. Personlige oplysninger om dig - part 1

Oplysninger om ægteskab

 Nej

 Ja

Det er en betingelse for at indgå ægteskab i Danmark, at et eventuelt tidligere ægteskab eller registreret partnerskab er 
opløst ved skilsmisse, død eller omstødelse.

Har du tidligere været gift/været i registreret partnerskab? *

Hvis du ikke tidligere har været gift, skal du vedlægge dokumentation fra dit bopælsland om din civilstand, fx en 
civilstandsattest

Ved manglende dokumentation, begrund dette
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8. Oplysninger om andre personlige forhold  - part 1
Efter Ægteskabslovens §3 må den der er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under værgemål med fratagelse af den 
retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, ikke indgå ægteskab uden værgens samtykke. Vedhæft samtykke fra værge til indgåelse 
af ægteskab

Er du under værgemål? *

 Nej

 Ja

Efter ægteskabslovens §6 må ægteskab ikke indgås mellem slægtninge i ret op- eller nedstigende linje (fx mellem forældre og børn) 
eller mellem søskende.

Er du så nært beslægtet med den, du skal giftes med som nævnt ovenfor? *

 Nej

 Ja

Efter ægteskabslovens §7 må ægteskab ikke uden Ankestyrelsens tilladelse indgås mellem personer, af hvilke den ene har været gift 
med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linje (fx mellem svigerforældre og børn)

 Nej

 JaEr du så nært besvogret med den, du skel giftes med som nævnt ovenfor? *

Efter ægteskabslovens §8 må ægteskab ikke uden Ankestyrelsens tilladelse indgås mellem personer, af hvilke den ene har været gift 
med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linje (fx mellem svigerforældre og børn)

Består der et adoptivforhold ml. dig og den, du skal giftes med, som nævnt ovenfor? *

 Nej

 Ja

9. Oplysninger om dit forhold til part 2 - part 1

Har du og din partner fælles børn? 

 Nej

 Ja

Oplysninger om jeres fælles børn * (udfyldes kun hvis du har svaret ja til ovenstående spørgsmål)

Barnets fulde navn *

Barn 1

Nationalitet på barn * Fødselsdato for barn *

Barnets fulde navn *

Barn 2

Nationalitet på barn * Fødselsdato for barn *

Barnets fulde navn *

Barn 3

Nationalitet på barn * Fødselsdato for barn *

Barnets fulde navn *

Barn 4

Nationalitet på barn * Fødselsdato for barn *

Vedlæg barnets/børnenes fødselsattester. Der kan være særlige krav til fødselsattesterne. Se yderligere vejledning i 
bilag 1, pkt. 5
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11. Oplysninger om hvordan du har mødt part 2 - part 1

 Nej

 JaMødte du part 2 på internettet? *

Hvornår mødte du part 2 første gang? 

Hvordan mødte du part 2? *

Har I mødtes personligt? *

 Nej

 Ja

Hvis du har svaret ja på enten spørgsmål 9 eller 10 behøver du ikke fylde de følgende spørgsmål, men kan gå direkte til 
næste spørgsmål.

Hvordan og hvor ofte har I haft kontakt? *

På hvilket sprog taler I sammen? *

10. Oplysninger om eventuelt samliv med part 2 - part 1

 Nej

 JaBor I sammen/har I tidligere boet sammen? 
(hvis I ikke har fælles børn, skal du vedlægge dokumentation for samliv/
bopæl, se bilag 1 pkt 6 for yderligere vejledning)
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 Land indenfor EU/EØS inkl. Schweiz

 Andet land

Oplysninger om nationalitet *

12. Oplysninger om part 2

Fulde navn *

Hvilken nationalitet? *

Der skal ved ansøgning vedlægges dokumentation for lovligt ophold. Se i bilag 1 pkt. 2, hvilke dokumentationskrav der 
gælder for dig.

Ved manglende dokumentation, begrund dette

Hvilken nationalitet?

Har du tidligere haft en anden nationalitet?

 Nej

 Ja

Dit udlændinge nummer. Hvis du har EU-registreringsbevis eller opholdskort

Evt. Person IDEvt. CPR nummer

Email

Køn

 Kvinde

 Mand

Hvilken nationalitet? *

 Land indenfor EU/EØS inkl. Schweiz

 Andet land

Har du dobbelt statsborgerskab?

Er du visumfritaget?

 Nej

 Ja

Telefonnummer

Evt. fødselsdato

 Ja

 Nej
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Hvornår er du senest indrejst I Denmark? * 

Opholder du dig I Danmark nu?

 Nej

 Ja

Hvilket land er du indrejst fra?

Du skal kun svare på dette spørgsmål, hvis du ikke har bopæl i Danmark, men har svaret ja til at du opholder dig i Danmark

14. Oplysninger om din rejselegitimation - part 2

Oplys dit pas- eller id-nummer *

Har du pas eller ID-kort? *

 ID-kort

 Pas

Hvornår er dit pas/ID-kort udstedt? *

Hvornår er dit pas/ID-kort gyldigt til? *

I hvilket land er dit pas/ID-kort udstedt? *

Du skal vedlægge billede eller kopi af dit pas eller ID-kort. Alle siderne i passet inklusive for- og bagside skal vedlægges. 
Hvis ID-kort skal billeder af for- og bagside vedlægges

12.2 Oplysninger om fødested - part 2

Hvilket land er du født i? *

Hvilken by er du født i? *

13. Adresser og kontaktoplysninger - part 2

By *

Adresse *

Har du bopæl i Danmark?

 Nej

 Ja

Postnummer *

Land



Side 11/21

15.2 Oplysninger om tidligere ægteskaber/registrerede partnerskaber  - part 2

 Død 

 Skilsmisse

 Omstødelse

Hvorfor sluttede det?

Du skal vedhæfte dokumentation for skilsmissen, dødsfaldet eller omstødelsen. Se bilag 1 pkt. 4 for kravene til 
dokumentationen 

Ved manglende dokumentation, begrund dette

(dette felt udfyldes kun hvis du tidligere været gift)

Tidligere ægteskab/reg. partnerskab

Tidligere ægtefælles/partners fulde navn

Tidligere ægtefælles/partners fødselsdato

Tidligere ægtefælles/partners nationalitet

Hvornår indgik I ægteskabet/reg. partnerskab? 

Hvornår sluttede jeres ægteskab/reg. partnerskab

(Hvis ægteskabet er ophørt ved død i Danmark, se bilag 1, pkt. 3)

15. Personlige oplysninger om dig - part 2

Oplysninger om ægteskab

 Nej

 Ja

Det er en betingelse for at indgå ægteskab i Danmark, at et eventuelt tidligere ægteskab eller registreret partnerskab er 
opløst ved skilsmisse, død eller omstødelse.

Har du tidligere været gift/været i registreret partnerskab? *

Hvis du ikke tidligere har været gift, skal du vedlægge dokumentation fra dit bopælsland om din civilstand, fx en 
civilstandsattest

Ved manglende dokumentation, begrund dette
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17. Oplysninger om dit forhold til part 1 - part 2

Har du og din partner fælles børn? 

 Nej

 Ja

Oplysninger om jeres fælles børn * (udfyldes kun hvis du har svaret ja til ovenstående spørgsmål)

Barnets fulde navn *

Barn 1

Nationalitet på barn * Fødselsdato for barn *

Barnets fulde navn *

Barn 2

Nationalitet på barn * Fødselsdato for barn *

16. Oplysninger om andre personlige forhold  - part 2
Efter Ægteskabslovens §3 må den der er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under værgemål med fratagelse af den 
retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, ikke indgå ægteskab uden værgens samtykke. Vedhæft samtykke fra værge til indgåelse 
af ægteskab

Er du under værgemål? *

 Nej

 Ja

Efter ægteskabslovens §6 må ægteskab ikke indgås mellem slægtninge i ret op- eller nedstigende linje (fx mellem forældre og børn) 
eller mellem søskende.

Er du så nært beslægtet med den, du skal giftes med som nævnt ovenfor? *

 Nej

 Ja

Efter ægteskabslovens §7 må ægteskab ikke uden Ankestyrelsens tilladelse indgås mellem personer, af hvilke den ene har været gift 
med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linje (fx mellem svigerforældre og børn)

 Nej

 JaEr du så nært besvogret med den, du skel giftes med som nævnt ovenfor? *

Efter ægteskabslovens §8 må ægteskab ikke uden Ankestyrelsens tilladelse indgås mellem personer, af hvilke den ene har været gift 
med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linje (fx mellem svigerforældre og børn)

Består der et adoptivforhold ml. dig og den, du skal giftes med, som nævnt ovenfor? *

 Nej

 Ja

Barnets fulde navn *

Barn 3

Nationalitet på barn * Fødselsdato for barn *

Barnets fulde navn *

Barn 4

Nationalitet på barn * Fødselsdato for barn *

Vedlæg barnets/børnenes fødselsattester. Der kan være særlige krav til fødselsattesterne. Se yderligere vejledning i 
bilag 1, pkt. 5
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19. Oplysninger om hvordan du har mødt part 1 - part 2

 Nej

 JaMødte du part 2 på internettet? *

Hvornår mødte du part 2 første gang? 

Hvordan mødte du part 2? *

Har I mødtes personligt? *

 Nej

 Ja

Hvis du har svaret ja på enten spørgsmål 17 eller 18 behøver du ikke fylde de følgende spørgsmål, men kan gå direkte til 
underskriften.

Hvordan og hvor ofte har I haft kontakt? *

På hvilket sprog taler I sammen? *

18. Oplysninger om eventuelt samliv med part 1 - part 2

 Nej

 JaBor I sammen/har I tidligere boet sammen? 
(hvis I ikke har fælles børn, skal du vedlægge dokumentation for samliv/
bopæl, se bilag 1 pkt 6 for yderligere vejledning)

Underskrifter 
Jeg erklærer, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte, og at jeg er bekendt med, at det er strafbart at afgive urigtig 
erklæring ifølge straffelovens § 163.

Part 1's underskrift: Dato: 
 

Part 2's underskrift: Dato: 
 

Om straffelovens § 163 
Efter straffelovens § 163 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, som til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, afgiver urigtig 
skriftlig erklæring. 
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Bilag 1

1. Kirkelig vielse eller i vielse i et anerkendt trossamfund 
For at blive kirkelig viet i Danmark, skal minimum en af jer være medlem af den danske folkekirke, for at blive viet i et 
anerkendt trossamfund skal minimum den ene af jer være medlem af det pågældende trossamfund. 
  
2: Lovlig indrejse og lovligt ophold i Danmark 
For at vi kan udstede en prøvelsesattest og  for at  indgå ægteskab i Danmark skal begge parter have lovligt ophold i 
landet. Lovligt ophold kan bygge på:  

 • Dansk indfødelsesret,  

 • Statsborgerskab i de andre nordiske lande 

 • Statsborgerskab i et EU/EØS-land eller Schweiz 

 • Statsborgerskab i et visumfrit land –se liste på vores hjemmeside 

 • Opholdstilladelse eller turistvisum udstedt i Danmark eller i et andet schengenland. 
  
Som dokumentation for lovligt ophold i Danmark kan følgende vedlægges: 

 • Pas 

 • Visum/herunder turistvisum 

 • Opholdstilladelse eller EU-opholdsbevis fra Danmark 

 • Opholdstilladelse fra andet schengenland 

 • Anden gyldig dokumentation for nordisk statsborgerskab eller statsborgerskab i et andet EU-land 

 • Dokumentation for tidspunktet for indrejse i Danmark, fx indrejsestempel 
  
3. Krav om skifte af fællesbo hvis ægteskabet er ophør ved død i Danmark: 
Når det tidligere ægteskab er opløst ved død i Danmark go dødsboet behandles i Danmark, må den længstlevende 
ægtefælle ikke indgå ægteskab, før fællesboet er delt eller taget under bobebestyrerbehandling eller offentligt skrifte.  
Dette gælder dog ikke i følgende situationer: 
 o Der var ikke formuefællesskab i det tidligere ægteskab.( Dette kan dokumenteres ved en tinglyst ægtepagt, 

hvorefter alle ejendele i det tidligere ægteskab var omfattet af fuldstændigt særeje.) 
 o Du og din tidligere ægtefælle var separerede ved dødsfaldet.(Dette kan dokumenteres ved en separationsdom/-

bevilling eller ved opslag i CPR., hvis separationen er registreret der) 
 o Samtlige arvinger efter afdøde giver samtykke til indgåelse af nyt ægteskab. Dette er ikke muligt hvis du sidder i 

uskiftet bo- såfremt dette er tilfældet skal der foretages skifte før der kan indgås nyt ægteskab. 
  
4. Dokumentation for skilsmisse, død, omstødelse 

 • Billede eller kopi af skilsmissebevilling/-dom ( dette er ikke nødvendigt hvis skilsmissen er foretaget i Danmark og 

registreret i cpr.) 

 • Billede eller kopi af dødsattest ( dette er ikke nødvendigt hvis dødsfaldet er sket i Danmark) 

 • Billede eller kopi af omstødelsesdom 
  
Skilsmissen, dødsattesten eller omstødelsesdommen skal vedlægges både på originalt sprog samt være oversat til 
engelsk/tysk. Der kan være særlige krav til at dokumenterne skal være legaliseret, apostillepåtegnet eller verificeret. De 
specifikke krav kan ses på vores hjemmeside www.familieretshuset.dk.

http://www.familieretshuset.dk
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5. Fødselsattest på børn 
Der skal vedlægges en fødselsattest på hvert fællesbarn, hvoraf begge forældres navne skal fremgå. Fødselsattesten 
skal vedlægges på originalt sprog samt være oversat til engelsk/tysk. Der kan være særlige krav til at dokumenterne skal 
være legaliseret, apostillepåtegnet eller verificeret. De specifikke krav kan ses på vores hjemmeside 
www.familieretshuset.dk 
  
6. Dokumentation for samliv/fælles bopæl 
Eksempler på dokumentation for samliv og eller fælles bopæl: 

 • Bopælsattest, 

 • Lejekontakt med begges navne, 

 • Regning(er) med begges navne på til samme adresse 

 • Anden dokumentation 
  
Listen er ikke udtømmende. 
 

http://www.familieretshuset.dk
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Bilag 2

Erklæring efter ægteskabslovens § 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring 
  
Efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra a-e, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding over 
24 år, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en i Danmark 
fastboende person over 24 år, der a) har dansk indfødsret, b) har statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, c) har 
opholdstilladelse som flygtning efter udlændingeloven §§ 7, stk. 1 eller 2, eller 8, d) har haft opholdstilladelse efter § 7, 
stk. 3, i mere end de sidste 3 år, eller e) har haft tidsubegrænset opholdstilladelse her i landet i mere end de sidste 3 år. 
  
Ægtefællesammenføring er normalt betinget af, at følgende betingelser alle 
er opfyldt: 
 • Begge ægtefæller skal underskrive en erklæring om efter bedste evne at ville deltage aktivt i ansøgerens og 

eventuelle medfølgende udenlandske børns danskuddannelse og integration i det danske samfund.i 
 • Ægtefællesammenføring kan, såfremt helt særlige grunde taler derfor, betinges af, at den herboende ægtefælle 

dokumenterer at kunne forsørge ansøgeren.ii 
 • Den herboende ægtefælle skal stille økonomisk sikkerhed til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter 

til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til ansøgeren.iii 
Beløbet satsreguleres og udgør pr. 1. januar 2017 54.289,48 kr. 

 • Den herboende ægtefælle må i en periode på 3 år forud for afgørelsen om opholdstilladelse ikke have modtaget 
hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.iv 
Dette omfatter dog ikke hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er 
direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor. 

 • Den herboende ægtefælle skal godtgøre at råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse.v 
 • Ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark skal, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til 

familiens enhed, taler derimod, være større end deres samlede tilknytning til et andet land.vi 
 • Det må ikke anses for tvivlsomt, om ægteskabet er indgået efter begge parters eget ønske.vii Er ægteskabet 

indgået mellem nærtbeslægtede eller i øvrigt nærmere beslægtede, anses det, medmindre særlige grunde, 
herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, for tvivlsomt, om ægteskabet er indgået efter begge parters 
eget ønske.viii 

 • Den herboende ægtefælle må ikke inden for en periode på 10 år in-den tidspunktet for afgørelsen om 
ægtefællesammenføring ved endelig dom være idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig 
retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for personfarlige overgreb mod en ægtefælle 
eller samlever.ix 

 • Der må ikke være givet afslag på en ansøgning om familiesammenføring til ansøgerens medfølgende barn, fordi 
den herboende ægtefælle inden for en periode på 10 år inden tidspunktet for afgørelsen ved endelig dom er 
idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for 
frihedsberøvelse, for personfarlige overgreb mod mindreårige børn.x Dette gælder dog ikke, hvis ansøgerens 
barn kan henvises til at tage ophold hos nærtstående familie i hjemlandet og hensynet til barnets tarv ikke taler 
derimod, eller hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, i øvrigt taler derimod.xi 

  
Hvis den herboende ægtefælle ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande eller 
opholdstilladelse som flygtning, er ægtefællesammenføring normalt også betinget af, at følgende betingelser alle er 
opfyldt:xii 
  
 • Den herboende ægtefælle må ikke være idømt ubetinget straf af mindst 1 år og 6 måneders fængsel eller anden 

strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lov-overtrædelse, der ville 
have medført en straf af denne varighed.xiii 

 • Den herboende ægtefælle må ikke være idømt ubetinget straf af mindst 60 dages fængsel for overtrædelse af 
straffelovens kapitel 12 eller 13.xiv 
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 • Den herboende ægtefælle må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand med 
hensyn til tilbagebetalin-gen af gælden og gælden ikke overstiger 100.000 kr. (111.727,75 kr. i 2017-niveau, idet 
beløbet satsreguleres en gang årligt). xv 

 • Den herboende ægtefælle må ikke i de sidste 3 år forud for ansøgningen om opholdstilladelse have modtaget 
offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.xvi Dette omfatter dog ikke hjælp i form af 
enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, 
der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor. 

 • Den herboende ægtefælle har bestået Prøve i Dansk 1, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne 
udlændinge m.fl., eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.xvii 

 • Den herboende ægtefælle har været under uddannelse, i ordinær beskæftigelse eller udøvet selvstændig 
erhvervsvirksomhed i mindst 3 år inden for de sidste 5 år forud for ansøgningen om opholdstilladelse og må 
fortsat antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet eller være under uddannelse på tidspunktet, hvor 
opholdstilladelse vil kunne meddeles.xviii 

  
Ægtefællesammenføring betinges normalt af, at udlændingen består en af udlændinge- og integrationsministeren 
etableret danskprøve på A1-niveau eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.xix Prøven skal være 
bestået senest 6 måneder fra tidspunktet for udlændingens tilmelding til folkeregisteret eller, hvis udlændingen allerede 
har opholdstilladelse her i landet, fra meddelelsen af opholdstilladelsen efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1. Hvis 
udlændingen har aflagt, men ikke bestået prøven inden 6 måneder, kan omprøve finde sted indtil 3 måneder efter 
udløbet af fristen på 6 måneder. Ved lovligt forfald suspenderes de nævnte frister efter ansøgning herom med en periode 
svarende til varigheden af det lovlige forfald. 
  
Ægtefællesammenføring er altid betinget af, at følgende betingelse er opfyldt: 
  
 • Der må ikke være bestemte grunde til at antage, at det afgørende formål med ægteskabets indgåelse er at opnå 

opholdstilladelse.xx 
  
 

Undertegnede erklærer hermed, at vi begge er bekendt med ovennævnte bestemmelser i 
udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, stk. 2-14 og 30, om ægtefællesammenføring, jf. § 11 b i lov 
om ægteskabs indgåelse og opløsning. 

Part 1's underskrift: Dato: 
 

Part 2's underskrift: Dato: 
 



Side 18/21

  
i  Jf. udlændingelovens § 9, stk. 2, 
ii  Jf. udlændingelovens § 9, stk. 3, 2. pkt. 
iii  Jf. udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt. 
iv  Jf. udlændingelovens § 9, stk. 5, 1. pkt. 
v  Jf. udlændingelovens § 9, stk. 6. 
vi  Jf. udlændingelovens § 9, stk. 7, 1. pkt. 
vii  Jf. udlændingelovens § 9, stk. 8, 1. pkt. 
viii  Jf. udlændingelovens § 9, stk. 8, 2. pkt. 
ix  Jf. udlændingelovens § 9, stk. 10. 
x Jf. udlændingelovens § 9, stk. 11, 1. pkt. 
xi  Jf. udlændingelovens § 9, stk. 11, 2. pkt. 
xii  Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 1-6. Efter udlændingelovens § 9, stk. 13, anses betingelserne i stk.12, nr. 
1-6, for opfyldt, hvis den herboende person er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse efter § 11, stk. 3, eller efter § 11, 
stk. 12 og 13 eller 16. Har den herboende person nået folkepensionsalderen eller fået tildelt førtidspension, anses 
betingelserne i stk. 12, nr. 6, for opfyldt, jf. udlændingelovens § 9, stk. 14, 1. pkt. Hvis en herboende person over 18 år 
har opnået tidsubegrænset opholdstilladelse på baggrund af et stærkt tilknytningsforhold til Danmark, anses 
betingelserne i stk. 12, nr. 6, for opfyldt på tilsvarende vilkår, som den herboende efter § 11, stk. 13, ville kunne opnå 
tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 9, stk. 14, 2. pkt. 
xiii  Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 1. 
xiv  Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 2. 
xv  Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 3. 
xvi  Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 4. 
xvii  Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 5. 
xviii  Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 6. 
xix  Jf. udlændingelovens § 9, stk. 30. 
xx  Jf. udlændingelovens § 9, stk. 9. 
  
§ 11 b i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning: 
”I tilfælde, hvor en af parterne ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre 
nordiske lande eller opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-9 f eller 9 i-9 n, og 
hvor den anden part har indfødsret, et sådant statsborgerskab eller en sådan opholdstilladelse, må ægteskab ikke 
indgås, uden at hver af parterne har afgivet erklæring om at være 
bekendt med bestemmelserne i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, stk. 2-14 og 30. Det 
gælder dog ikke, når den herboende enten er EU/EØS-statsborger med opholdsret efter 
udlændingelovens § 6, jf. § 2, stk. 4, eller er schweizisk statsborger med opholdsret efter 
udlændingelovens § 6, jf. § 2, stk. 5.” 
  
Denne erklæring er udfærdiget af Udlændinge- og Integrationsministeriet og er gældende fra 1. december 2017.
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Bilag 3

Når I skal giftes – husk økonomien 
  
Deling af formue ved separation, skilsmisse og død 
Når I bliver gift, får ægteskabet betydning for jeres indbyrdes økonomiske forhold. Det gælder særligt for deling af jeres 
formue ved separation, skilsmisse og død. Dette fremgår af ægtefælleloven (lov nr. 548 af 30. maj 2017 om ægtefællers 
økonomiske forhold), der træder i kraft den 1. januar 2018. 
  
Hvad betyder det for jeres indbyrdes økonomiske forhold, at I bliver gift? 
 • Under ægteskabet 
 • Ved separation og skilsmisse 
 • Hvordan deles formuen ved separation og skilsmisse? 
 • Hvordan deles formuen, når en ægtefælle dør 
 • Ønsker I mere viden? 
  
  
Under ægteskabet 
Råderet 
Under ægteskabet kan I hver især råde over jeres egne formuer. Det kaldes ”særråden”. Det betyder fx, at en ægtefælle, 
der ejer en bil, selv kan bestemme, at bilen skal sælges. 
I har dog pligt til at råde over jeres egne formuer på en hensigtsmæssig måde. En ægtefælle må ikke misbruge sin formue, 
så formuen forringes til skade for den anden ægtefælle. 
Den ene af jer kan ikke uden samtykke fra den anden sælge familiens helårsbolig, dvs. der hvor I som familie bor. Det 
omfatter også en bolig, som I fx har købt, men endnu ikke er flyttet ind i. 
  
Sameje 
Når I indgår ægteskab, betyder det ikke, at I automatisk sammen ejer alle de ting, som I køber. 
I ejer kun de ting sammen, som I er sammen om at købe. Hvis I fx køber en bil, og I begge betaler for den, ejer I bilen 
sammen. Det kaldes “sameje”. Når I ejer bilen sammen, skal I være enige om at sælge den. 
  
Gæld 
I hæfter som udgangspunkt kun for jeres egen gæld, uanset om den er opstået før eller under ægteskabet. Det kaldes 
”særhæften”. 
Hvis I sammen har optaget et lån, fx et billån eller et banklån, er I dog fælles om gælden. 
  
Aftaler og gaver mellem ægtefæller 
I kan frit indgå aftaler med hinanden og give hinanden gaver. 
  
Forsørgelsespligt 
Når I bliver gift, får I pligt til at forsørge hinanden. 
  
  
Ved separation og skilsmisse 
Formuefællesskaber 
Når I indgår ægteskab, får I automatisk en formueordning, der kaldes ”formuefællesskab”. Det betyder, at I ved separation 
eller skilsmisse skal dele jeres formue lige. Se nedenfor om deling af jeres formue, når den 
ene ægtefælle dør. 
  
En ægtefælles formue, der skal deles lige, kaldes”delingsformue”. 
  
Delingsformue 
Det er som udgangspunkt hele jeres formue, der skal deles ved separation og skilsmisse: 
 • Formue, som I hver især ejede, da I blev gift. 
 • Formue, som I hver især erhverver, mens I er gift. 
 • Arv og gaver, som I modtog inden ægteskabet. 
 • Arv og gaver, som I modtager, mens I er gift. 



Side 20/21

Dette betyder, at al formue skal deles lige ved separation og skilsmisse. Det gælder også fx en erhvervsvirksomhed, et hus, 
en bil, en campingvogn, aktier og arvede malerier m.v. Det gælder også en opsparing, som en ægtefælle bringer med ind i 
ægteskabet. 
  
Disse ejendele kan kun holdes uden for ligedelingen, hvis de er særeje. Se nedenfor om aftaler om særeje. 
Ligedelingen omfatter dog bl.a. ikke: 
 • Særeje. Særeje skal være aftalt ved ægtepagt mellem ægtefæller eller bestemt af en arvelader eller gavegiver. 
 • Personlige ejendele, fx smykker, tøj, smykker, ure og efter omstændighederne sports- og hobbyudstyr. 
 • Rimelige pensionsrettigheder. 
 • Personlige erstatninger fx erstatninger, godtgørelser og forsikringsudbetalinger m.v., der skyldes erhvervsevnetab, 

varigt men, kritisk sygdom, svie og smerte m.v. 
 • Uoverdragelige og personlige rettigheder, fx en ophavsrettighed og goodwill. 
  
Se nedenfor om aftaler om særeje. 
  
Pensioner 
Jeres pensioner indgår som udgangspunkt ikke i formuedelingen. Det betyder, at hvis I har en almindelig arbejdsmarkeds- 
eller alderspension, skal denne ikke deles med den anden. 
  
Kun hvis en af jer eller begge har foretaget en ekstra opsparing, og ægteskabet har varet mere end 5 år, skal den ekstra 
pension deles. 
  
En ægtefælle, der ikke har en pension eller kun har en lille pension, har mulighed for at få en økonomisk kompensation fra 
den anden ægtefælle. 
Hvis I ønsker deling af jeres alders-, kapital- eller ratepensioner, skal I oprette en ægtepagt om særeje. Se mere nedenfor. 
  
I kan ikke aftale at dele en livrente. 
  
Særeje – mulighed for at aftale en anden formueordning 
Hvis I ønsker at aftale en anden formueordning end formuefællesskab, kan I skræddersy jeres egen formueordning. 
  
I kan fx aftale, at bestemte ejendele skal være særeje. 
Aftaler om særeje skal oprettes i en ægtepagt. 
  
Ægtepagten er en skriftlig aftale, som begge ægtefæller skal underskrive. Ægtepagten skal tinglyses hos 
Tinglysningsretten for at være gyldig. Læs mere på www.tinglysningsretten.dk. 
  
Formue, der er særeje, skal ikke deles ved separation og skilsmisse. 
  
Der er mulighed for at aftale forskellige former for særeje. Særeje kan fx oprettes for hele formuen, for en del af formuen 
eller for en eller flere ejendele. Særeje kan også tidsbegrænses. 
  
  
Hvordan deles formuen ved separation og skilsmisse? 
  
Formuefællesskab 
Hvis I en dag skal skilles, skal jeres formue gøres op og deles. Det kaldes ”bodeling”. I skal dele det, I hver især ejer lige, 
medmindre I har lavet en anden aftale. 
  
Formuefællesskabet ophører som udgangspunkt ved udgangen af det døgn, hvor Familieretshuset modtog anmodning om 
separation og skilsmisse. Det er dog muligt at aftale, at det skal være en anden dag.
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En deling fungerer i princippet ved, at hver ægtefælle skal beregne sin bodel. Det gør man ved, at man sætter beløb på, 
hvor meget man ejer (formue), og hvor meget man skylder væk (gæld). Når det er sket, trækkes gælden fra formuen, og 
bodelingen sker på denne måde: 
 • Hvis begge ægtefæller ejer mere, end de skylder væk (positiv bodel), deler man, så hver ægtefælle får lige meget. 
 • Hvis den ene ægtefælle skylder mere væk, end vedkommende ejer (negativ bodel), så deler man kun den 

ægtefælles bodel, som er positiv. Bodelen deles lige mellem ægtefællerne. 
  
Ved formuedelingen fordeler I også de enkelte ejendele, som I ejer, mellem jer. 
  
Hvis I ikke kan blive enige, kan skifteretten bestemme, hvordan jeres formue skal deles, og hvem af jer der skal have de 
enkelte ejendele. 
  
Særeje m.v. 
Hvis I har skræddersyet en særlig ordning og fx har særeje, skal der ske deling efter de aftaler, I har indgået. Den del af 
formuen, der er særeje, skal ikke deles med den anden ægtefælle. 
  
Værdien af en ægtefælles erstatninger, godtgørelser og forsikringsudbetalinger m.v., der fx skyldes erhvervsevnetab, varigt 
men eller kritisk sygdom, indgår ikke i delingen. Det samme gælder uoverdragelige og personlige rettigheder, fx goodwill. 
  
  
Hvordan deles formuen, når en ægtefælle dør 
  
Formuefællesskab 
Når den første af jer dør, deles begge ægtefællers delingsformue lige mellem den af jer, der er længstlevende, og den 
afdøde ægtefælles arvinger. 
  
Særeje 
Aktiver, der er særeje, skal ikke deles. 
  
Uskiftet bo 
Den længstlevende af jer har mulighed for at sidde i ”uskiftet bo” med delingsformuen, hvis I har fælles børn. Hvis afdøde 
har særbørn, skal de samtykke til at den længstlevende sidder i uskiftet bo. 
  
Hvis hele formuen er særeje, er der ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo. Hvis den afdøde ægtefælle havde både 
delingsformue og særeje, er det ikke muligt at sidde i uskiftet bo med den del af formuen, der er særeje. 
  
Uskiftet bo betyder, at formuen ikke deles ved førstafdødes død. Den længstlevende ægtefælle kan derfor råde over hele 
formuen, men må ikke misbruge formuen. Formuen deles mellem ægtefællernes arvinger, når den længstlevende 
ægtefælle dør. 
  
Den længstlevende ægtefælle kan bestemme, at formuen alligevel skal deles med den førstafdøde ægtefælles arvinger. 
Formuen skal deles, hvis den længstlevende ægtefælle vil gifte sig igen. 
  
  
Ønsker I mere viden? 
Hvis I overvejer at lave andre aftaler end det, der følger direkte af loven, bør I søge juridisk rådgivning. 
  
Læs mere på Børne- og Socialministeriets hjemmeside www.sm.dk under emnet ”Familier”. 
  
Læs mere om deling af formuen ved separation og skilsmisse på Domstolenes hjemmeside www.domstol.dk under emnet: 
”Ægteskabssager - Deling af fællesbo”. 
  
  
  
Udarbejdet af Børne- og Socialministeriet, december 2017
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Ægteskabserklæring
I har mulighed for at vælge, at I ikke udfylder ansøgningen sammen, men at I hver udfylder egne oplysninger.  
 
Hvis I ikke indsender ansøgningen sammen, vil vi sende et ansøgningsskema til den anden part, når vi har modtaget en ansøgning fra den ene af jer.
 
I har også mulighed for at give fuldmagt til, at en repræsentant udfylder ansøgningen for jer. 
 
I kan dog ikke give fuldmagt til at en anden underskriver tro og love erklæringen på vegne af jer. 
 
Denne skal derfor altid underskrives af jer.
 
11B erklæring om kendskab til udlændingelovens krav til familiesammenføring findes i Bilag 2. 
 
Pjecen "Når vi skal giftes- husk økonomien" findes i bilag 3
 
I det følgende vil I blive stillet en række spørgsmål. Vi stiller kun de spørgsmål, som er nødvendige for at kunne behandle ansøgningen. 
 
Dine og den anden parts svar er afgørende for hvilke spørgsmål I skal svare på efterfølgende og hvilken dokumentation I skal vedlægge.
 
Spørgsmål markeret med * skal udfyldes 
 
Der skal betales et gebyr på kr. 1.650 for at få behandlet en ansøgning. 
 
Vi starter ikke behandling af ansøgningen før gebyret er modtaget. Gebyret kan betales med kreditkort eller via Bank overførsel. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 3 hverdage inden et gebyr er modtaget, hvis der betales med bank overførsel
 
 
Forberedelse
Det anbefales at have disse oplysninger klar, inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet:
Navn, mobilnr. og email på den du ønske at bliver gift medDit Pas – du skal vedlægge billeder eller kopi af alle sider i passet incl. for og bagsideEller dit Id kort- vi skal have billede eller kopi af begge sider af ID kortetEvt. dokumentation for ret til indrejse og ophold i Danmark, fx visum, EU registreringsbevis, opholdskortCivilstandsattest, hvis du ikke tidligere har været gift. Dokumentet skal vedhæftes på både originalt sprog og oversat til enten engelsk eller tyskBopælsattest eller anden dokumentation, hvis I har fælles bopæl i udlandet . Dokumentet skal vedhæftes  både på originalt sprog og oversat til enten engelsk eller tyskHvis I har et eller flere fælles børn  - fødselsattest/fødselsattester på jeres børn. Dokumentet skal vedhæftes på både originalt sprog og oversat til enten engelsk eller tysk. 
Hvis du tidligere har været gift- skal du vedlægge dokumentation for at ægteskabet er ophørt ved skilsmisse, død eller omstødelse fx
Billede eller kopi af skilsmissedom/bevillingBillede eller kopi i af dødsattest.Billede eller kopi af omstødelsesdomDokumenterne skal vedhæftes i både original og oversat form til enten engelsk eller tysk. 
Der kan være krav om at dokumentet er legaliseret eller apostillepåtegnet.Du kan på vores hjemmeside www.familieretshuset.dk se hvilke regler der gælder for dit dokument.
Det kan du gøre for at få hurtigt svar
Ansøgningen kan blive behandlet med kortest mulige sagsbehandlingstid, hvis
I udfylder skemaet sammen, eller hurtigst muligt efter hinandenI udfylder skemaet korrekt og vedlægger de nødvendige dokumenter, og at dokumenterne er i tydelig kvalitet. 
 
Hvilke dokumenter skal du vedlægge?
Det fremgår ovenfor hvilke dokumenter vi eventuelt kan bede om bliver vedlagt ansøgningen. Hvilke dokumenter vil afhænge af jeres svar.
 
 
Hvilke bilag skal du udfylde?
Det fremgår af de enkelte bilag, hvem der skal udfylde dem.
 
 
Videregivelse af oplysninger 
Familieretshuset kan videregive oplysninger til Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration og politiet om parter, hvis Familieretshuset har afslået parternes ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne, fordi betingelserne i §§ 8a eller 11a ikke er opfyldte, eller hvis der er foretaget en indberetning af vielsesmyndigheden om at vielse af afslået under henvisning til § 8a eller 11a. 
 
Videregivelse af oplysninger sker kun, hvis Familieretshuset vurderer, at oplysningerne er nødvendige for den pågældende myndigheds varetagelse af opgaver efter udlændingelovgivningen eller den strafferetlige lovgivning.
Når du skriver under på ansøgningen giver du samtidig samtykke til, at dine oplysninger må gives videre til den anden part.
 
 
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.
Oplysning om ønsket vielsessted
Hvis ¡ ønsker at blive viet i Danmark skal ¡ oplyse, hvilken kommune, sogn eller trossamfund I ønsker at blive viet i.  For yderligere vejledning se bilag 1 pkt:1   Hvis jeres ansøgning bliver godkendt vil prøvelsesattesten blive sendt til den valgte kommune, sogn eller trossamfund.
1. Vielse
Hvordan ønsker ¡ at blive viet? *
Hvem indgiver 
ansøgningen? *
2. Ansøger
3. Gebyr
Danske Bank: 0216 - 4069175392
BIC/SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK2402164069175392
 
Husk at vedlægge en kopi af kvittering for bankoverførsel, samt at oplyse dit pas eller ID nummer ved indbetalingen.
Oplysninger om nationalitet *
4. Oplysninger om part 1
Der skal ved ansøgning vedlægges dokumentation for lovligt ophold. Se i bilag 1 pkt. 2, hvilke dokumentationskrav der gælder for dig.
Har du tidligere haft en anden nationalitet?
Dit udlændinge nummer. Hvis du har EU-registreringsbevis eller opholdskort
Køn
Har du dobbelt statsborgerskab?
Er du visumfritaget?
Opholder du dig I Danmark nu?
Du skal kun svare på dette spørgsmål, hvis du ikke har bopæl i Danmark, men har svaret ja til at du opholder dig i Danmark
6. Oplysninger om din rejselegitimation - part 1
Har du pas eller ID-kort? *
Du skal vedlægge billede eller kopi af dit pas eller ID-kort. Alle siderne i passet inklusive for- og bagside skal vedlægges. Hvis ID-kort skal billeder af for- og bagside vedlægges
4.2 Oplysninger om fødested - part 1
5. Adresser og kontaktoplysninger - part 1
Har du bopæl i Danmark?
7.2 Oplysninger om tidligere ægteskaber/registrerede partnerskaber  - part 1
Hvorfor sluttede det?
Du skal vedhæfte dokumentation for skilsmissen, dødsfaldet eller omstødelsen. Se bilag 1 pkt. 4 for kravene til dokumentationen 
(dette felt udfyldes kun hvis du tidligere været gift)
(Hvis ægteskabet er ophørt ved død i Danmark, se bilag 1, pkt. 3)
7. Personlige oplysninger om dig - part 1
Oplysninger om ægteskab
Det er en betingelse for at indgå ægteskab i Danmark, at et eventuelt tidligere ægteskab eller registreret partnerskab er opløst ved skilsmisse, død eller omstødelse.
Har du tidligere været gift/været i registreret partnerskab? *
Hvis du ikke tidligere har været gift, skal du vedlægge dokumentation fra dit bopælsland om din civilstand, fx en civilstandsattest
8. Oplysninger om andre personlige forhold  - part 1
Efter Ægteskabslovens §3 må den der er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, ikke indgå ægteskab uden værgens samtykke. Vedhæft samtykke fra værge til indgåelse af ægteskab
Er du under værgemål? *
Efter ægteskabslovens §6 må ægteskab ikke indgås mellem slægtninge i ret op- eller nedstigende linje (fx mellem forældre og børn) eller mellem søskende.
Er du så nært beslægtet med den, du skal giftes med som nævnt ovenfor? *
Efter ægteskabslovens §7 må ægteskab ikke uden Ankestyrelsens tilladelse indgås mellem personer, af hvilke den ene har været gift med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linje (fx mellem svigerforældre og børn)
Er du så nært besvogret med den, du skel giftes med som nævnt ovenfor? *
Efter ægteskabslovens §8 må ægteskab ikke uden Ankestyrelsens tilladelse indgås mellem personer, af hvilke den ene har været gift med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linje (fx mellem svigerforældre og børn)
Består der et adoptivforhold ml. dig og den, du skal giftes med, som nævnt ovenfor? *
9. Oplysninger om dit forhold til part 2 - part 1
Har du og din partner fælles børn? 
Oplysninger om jeres fælles børn * (udfyldes kun hvis du har svaret ja til ovenstående spørgsmål)
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4
Vedlæg barnets/børnenes fødselsattester. Der kan være særlige krav til fødselsattesterne. Se yderligere vejledning i bilag 1, pkt. 5
11. Oplysninger om hvordan du har mødt part 2 - part 1
Mødte du part 2 på internettet? *
Har I mødtes personligt? *
Hvis du har svaret ja på enten spørgsmål 9 eller 10 behøver du ikke fylde de følgende spørgsmål, men kan gå direkte til næste spørgsmål.
10. Oplysninger om eventuelt samliv med part 2 - part 1
Bor I sammen/har I tidligere boet sammen? 
(hvis I ikke har fælles børn, skal du vedlægge dokumentation for samliv/bopæl, se bilag 1 pkt 6 for yderligere vejledning)
Oplysninger om nationalitet *
12. Oplysninger om part 2
Der skal ved ansøgning vedlægges dokumentation for lovligt ophold. Se i bilag 1 pkt. 2, hvilke dokumentationskrav der gælder for dig.
Har du tidligere haft en anden nationalitet?
Dit udlændinge nummer. Hvis du har EU-registreringsbevis eller opholdskort
Køn
Har du dobbelt statsborgerskab?
Er du visumfritaget?
Opholder du dig I Danmark nu?
Du skal kun svare på dette spørgsmål, hvis du ikke har bopæl i Danmark, men har svaret ja til at du opholder dig i Danmark
14. Oplysninger om din rejselegitimation - part 2
Har du pas eller ID-kort? *
Du skal vedlægge billede eller kopi af dit pas eller ID-kort. Alle siderne i passet inklusive for- og bagside skal vedlægges. Hvis ID-kort skal billeder af for- og bagside vedlægges
12.2 Oplysninger om fødested - part 2
13. Adresser og kontaktoplysninger - part 2
Har du bopæl i Danmark?
15.2 Oplysninger om tidligere ægteskaber/registrerede partnerskaber  - part 2
Hvorfor sluttede det?
Du skal vedhæfte dokumentation for skilsmissen, dødsfaldet eller omstødelsen. Se bilag 1 pkt. 4 for kravene til dokumentationen 
(dette felt udfyldes kun hvis du tidligere været gift)
(Hvis ægteskabet er ophørt ved død i Danmark, se bilag 1, pkt. 3)
15. Personlige oplysninger om dig - part 2
Oplysninger om ægteskab
Det er en betingelse for at indgå ægteskab i Danmark, at et eventuelt tidligere ægteskab eller registreret partnerskab er opløst ved skilsmisse, død eller omstødelse.
Har du tidligere været gift/været i registreret partnerskab? *
Hvis du ikke tidligere har været gift, skal du vedlægge dokumentation fra dit bopælsland om din civilstand, fx en civilstandsattest
17. Oplysninger om dit forhold til part 1 - part 2
Har du og din partner fælles børn? 
Oplysninger om jeres fælles børn * (udfyldes kun hvis du har svaret ja til ovenstående spørgsmål)
Barn 1
Barn 2
16. Oplysninger om andre personlige forhold  - part 2
Efter Ægteskabslovens §3 må den der er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, ikke indgå ægteskab uden værgens samtykke. Vedhæft samtykke fra værge til indgåelse af ægteskab
Er du under værgemål? *
Efter ægteskabslovens §6 må ægteskab ikke indgås mellem slægtninge i ret op- eller nedstigende linje (fx mellem forældre og børn) eller mellem søskende.
Er du så nært beslægtet med den, du skal giftes med som nævnt ovenfor? *
Efter ægteskabslovens §7 må ægteskab ikke uden Ankestyrelsens tilladelse indgås mellem personer, af hvilke den ene har været gift med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linje (fx mellem svigerforældre og børn)
Er du så nært besvogret med den, du skel giftes med som nævnt ovenfor? *
Efter ægteskabslovens §8 må ægteskab ikke uden Ankestyrelsens tilladelse indgås mellem personer, af hvilke den ene har været gift med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linje (fx mellem svigerforældre og børn)
Består der et adoptivforhold ml. dig og den, du skal giftes med, som nævnt ovenfor? *
Barn 3
Barn 4
Vedlæg barnets/børnenes fødselsattester. Der kan være særlige krav til fødselsattesterne. Se yderligere vejledning i bilag 1, pkt. 5
19. Oplysninger om hvordan du har mødt part 1 - part 2
Mødte du part 2 på internettet? *
Har I mødtes personligt? *
Hvis du har svaret ja på enten spørgsmål 17 eller 18 behøver du ikke fylde de følgende spørgsmål, men kan gå direkte til underskriften.
18. Oplysninger om eventuelt samliv med part 1 - part 2
Bor I sammen/har I tidligere boet sammen? 
(hvis I ikke har fælles børn, skal du vedlægge dokumentation for samliv/bopæl, se bilag 1 pkt 6 for yderligere vejledning)
Underskrifter
Jeg erklærer, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte, og at jeg er bekendt med, at det er strafbart at afgive urigtig erklæring ifølge straffelovens § 163.
Part 1's underskrift:
Dato:
 
Part 2's underskrift:
Dato:
 
Om straffelovens § 163
Efter straffelovens § 163 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, som til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, afgiver urigtig skriftlig erklæring. 
Bilag 1
1. Kirkelig vielse eller i vielse i et anerkendt trossamfund
For at blive kirkelig viet i Danmark, skal minimum en af jer være medlem af den danske folkekirke, for at blive viet i et anerkendt trossamfund skal minimum den ene af jer være medlem af det pågældende trossamfund.
 
2: Lovlig indrejse og lovligt ophold i Danmark
For at vi kan udstede en prøvelsesattest og  for at  indgå ægteskab i Danmark skal begge parter have lovligt ophold i landet. Lovligt ophold kan bygge på: 
Dansk indfødelsesret, Statsborgerskab i de andre nordiske landeStatsborgerskab i et EU/EØS-land eller SchweizStatsborgerskab i et visumfrit land –se liste på vores hjemmesideOpholdstilladelse eller turistvisum udstedt i Danmark eller i et andet schengenland. 
Som dokumentation for lovligt ophold i Danmark kan følgende vedlægges:
PasVisum/herunder turistvisumOpholdstilladelse eller EU-opholdsbevis fra DanmarkOpholdstilladelse fra andet schengenlandAnden gyldig dokumentation for nordisk statsborgerskab eller statsborgerskab i et andet EU-landDokumentation for tidspunktet for indrejse i Danmark, fx indrejsestempel 
3. Krav om skifte af fællesbo hvis ægteskabet er ophør ved død i Danmark:
Når det tidligere ægteskab er opløst ved død i Danmark go dødsboet behandles i Danmark, må den længstlevende ægtefælle ikke indgå ægteskab, før fællesboet er delt eller taget under bobebestyrerbehandling eller offentligt skrifte. 
Dette gælder dog ikke i følgende situationer:
Der var ikke formuefællesskab i det tidligere ægteskab.( Dette kan dokumenteres ved en tinglyst ægtepagt, hvorefter alle ejendele i det tidligere ægteskab var omfattet af fuldstændigt særeje.)Du og din tidligere ægtefælle var separerede ved dødsfaldet.(Dette kan dokumenteres ved en separationsdom/-bevilling eller ved opslag i CPR., hvis separationen er registreret der)Samtlige arvinger efter afdøde giver samtykke til indgåelse af nyt ægteskab. Dette er ikke muligt hvis du sidder i uskiftet bo- såfremt dette er tilfældet skal der foretages skifte før der kan indgås nyt ægteskab. 
4. Dokumentation for skilsmisse, død, omstødelse
Billede eller kopi af skilsmissebevilling/-dom ( dette er ikke nødvendigt hvis skilsmissen er foretaget i Danmark og registreret i cpr.)Billede eller kopi af dødsattest ( dette er ikke nødvendigt hvis dødsfaldet er sket i Danmark)Billede eller kopi af omstødelsesdom 
Skilsmissen, dødsattesten eller omstødelsesdommen skal vedlægges både på originalt sprog samt være oversat til engelsk/tysk. Der kan være særlige krav til at dokumenterne skal være legaliseret, apostillepåtegnet eller verificeret. De specifikke krav kan ses på vores hjemmeside www.familieretshuset.dk.
5. Fødselsattest på børn
Der skal vedlægges en fødselsattest på hvert fællesbarn, hvoraf begge forældres navne skal fremgå. Fødselsattesten skal vedlægges på originalt sprog samt være oversat til engelsk/tysk. Der kan være særlige krav til at dokumenterne skal være legaliseret, apostillepåtegnet eller verificeret. De specifikke krav kan ses på vores hjemmeside www.familieretshuset.dk
 
6. Dokumentation for samliv/fælles bopæl
Eksempler på dokumentation for samliv og eller fælles bopæl:
Bopælsattest,Lejekontakt med begges navne,Regning(er) med begges navne på til samme adresseAnden dokumentation 
Listen er ikke udtømmende.
 
Bilag 2
Erklæring efter ægteskabslovens § 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring
 
Efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra a-e, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding over 24 år, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en i Danmark fastboende person over 24 år, der a) har dansk indfødsret, b) har statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, c) har opholdstilladelse som flygtning efter udlændingeloven §§ 7, stk. 1 eller 2, eller 8, d) har haft opholdstilladelse efter § 7, stk. 3, i mere end de sidste 3 år, eller e) har haft tidsubegrænset opholdstilladelse her i landet i mere end de sidste 3 år.
 
Ægtefællesammenføring er normalt betinget af, at følgende betingelser alle
er opfyldt:
Begge ægtefæller skal underskrive en erklæring om efter bedste evne at ville deltage aktivt i ansøgerens og eventuelle medfølgende udenlandske børns danskuddannelse og integration i det danske samfund.iÆgtefællesammenføring kan, såfremt helt særlige grunde taler derfor, betinges af, at den herboende ægtefælle dokumenterer at kunne forsørge ansøgeren.iiDen herboende ægtefælle skal stille økonomisk sikkerhed til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til ansøgeren.iiiBeløbet satsreguleres og udgør pr. 1. januar 2017 54.289,48 kr.Den herboende ægtefælle må i en periode på 3 år forud for afgørelsen om opholdstilladelse ikke have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.ivDette omfatter dog ikke hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor.Den herboende ægtefælle skal godtgøre at råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse.vÆgtefællernes samlede tilknytning til Danmark skal, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, være større end deres samlede tilknytning til et andet land.viDet må ikke anses for tvivlsomt, om ægteskabet er indgået efter begge parters eget ønske.vii Er ægteskabet indgået mellem nærtbeslægtede eller i øvrigt nærmere beslægtede, anses det, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, for tvivlsomt, om ægteskabet er indgået efter begge parters eget ønske.viiiDen herboende ægtefælle må ikke inden for en periode på 10 år in-den tidspunktet for afgørelsen om ægtefællesammenføring ved endelig dom være idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for personfarlige overgreb mod en ægtefælle eller samlever.ixDer må ikke være givet afslag på en ansøgning om familiesammenføring til ansøgerens medfølgende barn, fordi den herboende ægtefælle inden for en periode på 10 år inden tidspunktet for afgørelsen ved endelig dom er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for personfarlige overgreb mod mindreårige børn.x Dette gælder dog ikke, hvis ansøgerens barn kan henvises til at tage ophold hos nærtstående familie i hjemlandet og hensynet til barnets tarv ikke taler derimod, eller hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, i øvrigt taler derimod.xi 
Hvis den herboende ægtefælle ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande eller opholdstilladelse som flygtning, er ægtefællesammenføring normalt også betinget af, at følgende betingelser alle er opfyldt:xii
 
Den herboende ægtefælle må ikke være idømt ubetinget straf af mindst 1 år og 6 måneders fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lov-overtrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed.xiiiDen herboende ægtefælle må ikke være idømt ubetinget straf af mindst 60 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13.xiv
Den herboende ægtefælle må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand med hensyn til tilbagebetalin-gen af gælden og gælden ikke overstiger 100.000 kr. (111.727,75 kr. i 2017-niveau, idet beløbet satsreguleres en gang årligt). xvDen herboende ægtefælle må ikke i de sidste 3 år forud for ansøgningen om opholdstilladelse have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.xvi Dette omfatter dog ikke hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor.Den herboende ægtefælle har bestået Prøve i Dansk 1, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.xviiDen herboende ægtefælle har været under uddannelse, i ordinær beskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år inden for de sidste 5 år forud for ansøgningen om opholdstilladelse og må fortsat antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet eller være under uddannelse på tidspunktet, hvor opholdstilladelse vil kunne meddeles.xviii 
Ægtefællesammenføring betinges normalt af, at udlændingen består en af udlændinge- og integrationsministeren etableret danskprøve på A1-niveau eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.xix Prøven skal være bestået senest 6 måneder fra tidspunktet for udlændingens tilmelding til folkeregisteret eller, hvis udlændingen allerede har opholdstilladelse her i landet, fra meddelelsen af opholdstilladelsen efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1. Hvis udlændingen har aflagt, men ikke bestået prøven inden 6 måneder, kan omprøve finde sted indtil 3 måneder efter udløbet af fristen på 6 måneder. Ved lovligt forfald suspenderes de nævnte frister efter ansøgning herom med en periode svarende til varigheden af det lovlige forfald.
 
Ægtefællesammenføring er altid betinget af, at følgende betingelse er opfyldt:
 
Der må ikke være bestemte grunde til at antage, at det afgørende formål med ægteskabets indgåelse er at opnå opholdstilladelse.xx 
 
Undertegnede erklærer hermed, at vi begge er bekendt med ovennævnte bestemmelser i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, stk. 2-14 og 30, om ægtefællesammenføring, jf. § 11 b i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. 
Part 1's underskrift:
Dato:
 
Part 2's underskrift:
Dato:
 
 
i          Jf. udlændingelovens § 9, stk. 2,
ii          Jf. udlændingelovens § 9, stk. 3, 2. pkt.
iii          Jf. udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt.
iv          Jf. udlændingelovens § 9, stk. 5, 1. pkt.
v          Jf. udlændingelovens § 9, stk. 6.
vi          Jf. udlændingelovens § 9, stk. 7, 1. pkt.
vii          Jf. udlændingelovens § 9, stk. 8, 1. pkt.
viii          Jf. udlændingelovens § 9, stk. 8, 2. pkt.
ix          Jf. udlændingelovens § 9, stk. 10.
x         Jf. udlændingelovens § 9, stk. 11, 1. pkt.
xi          Jf. udlændingelovens § 9, stk. 11, 2. pkt.
xii          Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 1-6. Efter udlændingelovens § 9, stk. 13, anses betingelserne i stk.12, nr. 1-6, for opfyldt, hvis den herboende person er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse efter § 11, stk. 3, eller efter § 11, stk. 12 og 13 eller 16. Har den herboende person nået folkepensionsalderen eller fået tildelt førtidspension, anses betingelserne i stk. 12, nr. 6, for opfyldt, jf. udlændingelovens § 9, stk. 14, 1. pkt. Hvis en herboende person over 18 år har opnået tidsubegrænset opholdstilladelse på baggrund af et stærkt tilknytningsforhold til Danmark, anses betingelserne i stk. 12, nr. 6, for opfyldt på tilsvarende vilkår, som den herboende efter § 11, stk. 13, ville kunne opnå tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 9, stk. 14, 2. pkt.
xiii          Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 1.
xiv          Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 2.
xv          Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 3.
xvi          Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 4.
xvii          Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 5.
xviii          Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 6.
xix          Jf. udlændingelovens § 9, stk. 30.
xx          Jf. udlændingelovens § 9, stk. 9.
 
§ 11 b i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning:
”I tilfælde, hvor en af parterne ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre
nordiske lande eller opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-9 f eller 9 i-9 n, og
hvor den anden part har indfødsret, et sådant statsborgerskab eller en sådan opholdstilladelse, må ægteskab ikke indgås, uden at hver af parterne har afgivet erklæring om at være
bekendt med bestemmelserne i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, stk. 2-14 og 30. Det
gælder dog ikke, når den herboende enten er EU/EØS-statsborger med opholdsret efter
udlændingelovens § 6, jf. § 2, stk. 4, eller er schweizisk statsborger med opholdsret efter
udlændingelovens § 6, jf. § 2, stk. 5.”
 
Denne erklæring er udfærdiget af Udlændinge- og Integrationsministeriet og er gældende fra 1. december 2017.
Bilag 3
Når I skal giftes – husk økonomien
 
Deling af formue ved separation, skilsmisse og død
Når I bliver gift, får ægteskabet betydning for jeres indbyrdes økonomiske forhold. Det gælder særligt for deling af jeres formue ved separation, skilsmisse og død. Dette fremgår af ægtefælleloven (lov nr. 548 af 30. maj 2017 om ægtefællers økonomiske forhold), der træder i kraft den 1. januar 2018.
 
Hvad betyder det for jeres indbyrdes økonomiske forhold, at I bliver gift?
Under ægteskabetVed separation og skilsmisseHvordan deles formuen ved separation og skilsmisse?Hvordan deles formuen, når en ægtefælle dørØnsker I mere viden? 
 
Under ægteskabet
Råderet
Under ægteskabet kan I hver især råde over jeres egne formuer. Det kaldes ”særråden”. Det betyder fx, at en ægtefælle, der ejer en bil, selv kan bestemme, at bilen skal sælges.
I har dog pligt til at råde over jeres egne formuer på en hensigtsmæssig måde. En ægtefælle må ikke misbruge sin formue, så formuen forringes til skade for den anden ægtefælle.
Den ene af jer kan ikke uden samtykke fra den anden sælge familiens helårsbolig, dvs. der hvor I som familie bor. Det omfatter også en bolig, som I fx har købt, men endnu ikke er flyttet ind i.
 
Sameje
Når I indgår ægteskab, betyder det ikke, at I automatisk sammen ejer alle de ting, som I køber.
I ejer kun de ting sammen, som I er sammen om at købe. Hvis I fx køber en bil, og I begge betaler for den, ejer I bilen sammen. Det kaldes “sameje”. Når I ejer bilen sammen, skal I være enige om at sælge den.
 
Gæld
I hæfter som udgangspunkt kun for jeres egen gæld, uanset om den er opstået før eller under ægteskabet. Det kaldes ”særhæften”.
Hvis I sammen har optaget et lån, fx et billån eller et banklån, er I dog fælles om gælden.
 
Aftaler og gaver mellem ægtefæller
I kan frit indgå aftaler med hinanden og give hinanden gaver.
 
Forsørgelsespligt
Når I bliver gift, får I pligt til at forsørge hinanden.
 
 
Ved separation og skilsmisse
Formuefællesskaber
Når I indgår ægteskab, får I automatisk en formueordning, der kaldes ”formuefællesskab”. Det betyder, at I ved separation eller skilsmisse skal dele jeres formue lige. Se nedenfor om deling af jeres formue, når den
ene ægtefælle dør.
 
En ægtefælles formue, der skal deles lige, kaldes”delingsformue”.
 
Delingsformue
Det er som udgangspunkt hele jeres formue, der skal deles ved separation og skilsmisse:
Formue, som I hver især ejede, da I blev gift.Formue, som I hver især erhverver, mens I er gift.Arv og gaver, som I modtog inden ægteskabet.Arv og gaver, som I modtager, mens I er gift.
Dette betyder, at al formue skal deles lige ved separation og skilsmisse. Det gælder også fx en erhvervsvirksomhed, et hus, en bil, en campingvogn, aktier og arvede malerier m.v. Det gælder også en opsparing, som en ægtefælle bringer med ind i ægteskabet.
 
Disse ejendele kan kun holdes uden for ligedelingen, hvis de er særeje. Se nedenfor om aftaler om særeje.
Ligedelingen omfatter dog bl.a. ikke:
Særeje. Særeje skal være aftalt ved ægtepagt mellem ægtefæller eller bestemt af en arvelader eller gavegiver.Personlige ejendele, fx smykker, tøj, smykker, ure og efter omstændighederne sports- og hobbyudstyr.Rimelige pensionsrettigheder.Personlige erstatninger fx erstatninger, godtgørelser og forsikringsudbetalinger m.v., der skyldes erhvervsevnetab, varigt men, kritisk sygdom, svie og smerte m.v.Uoverdragelige og personlige rettigheder, fx en ophavsrettighed og goodwill. 
Se nedenfor om aftaler om særeje.
 
Pensioner
Jeres pensioner indgår som udgangspunkt ikke i formuedelingen. Det betyder, at hvis I har en almindelig arbejdsmarkeds- eller alderspension, skal denne ikke deles med den anden.
 
Kun hvis en af jer eller begge har foretaget en ekstra opsparing, og ægteskabet har varet mere end 5 år, skal den ekstra pension deles.
 
En ægtefælle, der ikke har en pension eller kun har en lille pension, har mulighed for at få en økonomisk kompensation fra den anden ægtefælle.
Hvis I ønsker deling af jeres alders-, kapital- eller ratepensioner, skal I oprette en ægtepagt om særeje. Se mere nedenfor.
 
I kan ikke aftale at dele en livrente.
 
Særeje – mulighed for at aftale en anden formueordning
Hvis I ønsker at aftale en anden formueordning end formuefællesskab, kan I skræddersy jeres egen formueordning.
 
I kan fx aftale, at bestemte ejendele skal være særeje.
Aftaler om særeje skal oprettes i en ægtepagt.
 
Ægtepagten er en skriftlig aftale, som begge ægtefæller skal underskrive. Ægtepagten skal tinglyses hos
Tinglysningsretten for at være gyldig. Læs mere på www.tinglysningsretten.dk.
 
Formue, der er særeje, skal ikke deles ved separation og skilsmisse.
 
Der er mulighed for at aftale forskellige former for særeje. Særeje kan fx oprettes for hele formuen, for en del af formuen eller for en eller flere ejendele. Særeje kan også tidsbegrænses.
 
 
Hvordan deles formuen ved separation og skilsmisse?
 
Formuefællesskab
Hvis I en dag skal skilles, skal jeres formue gøres op og deles. Det kaldes ”bodeling”. I skal dele det, I hver især ejer lige, medmindre I har lavet en anden aftale.
 
Formuefællesskabet ophører som udgangspunkt ved udgangen af det døgn, hvor Familieretshuset modtog anmodning om separation og skilsmisse. Det er dog muligt at aftale, at det skal være en anden dag.
En deling fungerer i princippet ved, at hver ægtefælle skal beregne sin bodel. Det gør man ved, at man sætter beløb på, hvor meget man ejer (formue), og hvor meget man skylder væk (gæld). Når det er sket, trækkes gælden fra formuen, og bodelingen sker på denne måde:
Hvis begge ægtefæller ejer mere, end de skylder væk (positiv bodel), deler man, så hver ægtefælle får lige meget.Hvis den ene ægtefælle skylder mere væk, end vedkommende ejer (negativ bodel), så deler man kun den ægtefælles bodel, som er positiv. Bodelen deles lige mellem ægtefællerne. 
Ved formuedelingen fordeler I også de enkelte ejendele, som I ejer, mellem jer.
 
Hvis I ikke kan blive enige, kan skifteretten bestemme, hvordan jeres formue skal deles, og hvem af jer der skal have de enkelte ejendele.
 
Særeje m.v.
Hvis I har skræddersyet en særlig ordning og fx har særeje, skal der ske deling efter de aftaler, I har indgået. Den del af formuen, der er særeje, skal ikke deles med den anden ægtefælle.
 
Værdien af en ægtefælles erstatninger, godtgørelser og forsikringsudbetalinger m.v., der fx skyldes erhvervsevnetab, varigt men eller kritisk sygdom, indgår ikke i delingen. Det samme gælder uoverdragelige og personlige rettigheder, fx goodwill.
 
 
Hvordan deles formuen, når en ægtefælle dør
 
Formuefællesskab
Når den første af jer dør, deles begge ægtefællers delingsformue lige mellem den af jer, der er længstlevende, og den afdøde ægtefælles arvinger.
 
Særeje
Aktiver, der er særeje, skal ikke deles.
 
Uskiftet bo
Den længstlevende af jer har mulighed for at sidde i ”uskiftet bo” med delingsformuen, hvis I har fælles børn. Hvis afdøde har særbørn, skal de samtykke til at den længstlevende sidder i uskiftet bo.
 
Hvis hele formuen er særeje, er der ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo. Hvis den afdøde ægtefælle havde både delingsformue og særeje, er det ikke muligt at sidde i uskiftet bo med den del af formuen, der er særeje.
 
Uskiftet bo betyder, at formuen ikke deles ved førstafdødes død. Den længstlevende ægtefælle kan derfor råde over hele formuen, men må ikke misbruge formuen. Formuen deles mellem ægtefællernes arvinger, når den længstlevende ægtefælle dør.
 
Den længstlevende ægtefælle kan bestemme, at formuen alligevel skal deles med den førstafdøde ægtefælles arvinger. Formuen skal deles, hvis den længstlevende ægtefælle vil gifte sig igen.
 
 
Ønsker I mere viden?
Hvis I overvejer at lave andre aftaler end det, der følger direkte af loven, bør I søge juridisk rådgivning.
 
Læs mere på Børne- og Socialministeriets hjemmeside www.sm.dk under emnet ”Familier”.
 
Læs mere om deling af formuen ved separation og skilsmisse på Domstolenes hjemmeside www.domstol.dk under emnet: ”Ægteskabssager - Deling af fællesbo”.
 
 
 
Udarbejdet af Børne- og Socialministeriet, december 2017
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