
Journalnummer (udfyldes af Familieretshuset) 
 

Ansøgning om familieadoption

Ansøger 1

CPR-nummer: 
 

Statsborgerskab:

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

E-mail: 
 

Fulde navn:

Telefon i dagtimerne:Stilling: 
 

Kommune:

Ansøger 2

CPR-nummer: 
 

Statsborgerskab:

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

E-mail: 
 

Fulde navn:

Telefon i dagtimerneStilling: 
 

Kommune:

Jeg/vi søger om bevilling til at adoptere
CPR-nummer: 
 

Barnets fulde navn:

Barnets adresse:

Jeg er ansøger som enlig Vi ansøger som par

Telefonnummer:



Adresse: 
 

Adresse: 
 

Fulde navn på barnets forælder:

Fulde navn på barnets forælder:

Barnets ophold og opfostring

Barnet ønskes opfostret hos mig/os

Barnet har været opfostret hos mig/os

Barnet har opholdt sig hos mig/os siden (udfyldes med dato):

Der foreligger anden særlig grund til adoption

Anden særlig grund:

CPR-nummer: 
 

CPR-nummer: 
 

Oplysninger om barnets forældre

Post nr. og by

Post nr. og by

Adressen er ukendt

Kender ikke CPR-nummeret

Kender ikke CPR-nummeret

Adressen er ukendt

Barnets statsborgerskab 
  

Barnet har dansk statsborgerskab

Barnet har ikke dansk statsborgerskab

Barnets statsborgerskab:

Søges der om dansk statsborgskab for barnet: Ja Nej Læs mere i vejledningen

Telefonnummer:

Telefonnummer:



Betaling

Ja

Nej

Nej

Modtager du/I betaling, herunder tabt arbejdsfortjeneste, ved adoptionen?

Betaler du/I et beløb, herunder tabt arbejdsfortjeneste, ved adoptionen?

Ja

Tidligere søgt godkendelse som adoptant

Ja

Jeg har tidligere søgt hos (myndighed):

Nej

Har du/I tidligere søgt om adoption eller godkendelse som adoptant, uden at adoptionen blev gennemført?

Jeg ønsker, at barnets fulde navn ved adoptionen bliver:
Barnets fulde navn ved adoption

Uændret

Ændret til (barnets fulde navn ved adoption):

Skriv, hvorfor du/I modtager penge ved adoptionen

Skriv, hvorfor du/I betaler penge ved adoptionen



Mødested
Hvis din sag kræver, at du kommer til møde i Familieretshuset, tilbyder vi dig møde i enten afdeling Ringkøbing eller 
København. Mødet vil som udgangspunkt blive tilbudt i den afdeling, der ligger tættest på din/jeres bopæl.

Bemærkninger
Bemærkninger om begrundelsen for ansøgningen om adoption, herunder tilknytningen til barnet



Ansøgningen vedlægges følgende (udenlandske dokumenter skal vedlægges i original eller bekræftet kopi og ledsages af en 
autoriseret oversættelse, medmindre dokumenterne er på norsk, svensk, finsk, islandsk eller engelsk): 
  

-    barnets fødsels-, dåbs- eller navneattest, 
-    bevis for evt. navneforandring, 
-    fødsels-, dåbs- eller navneattest for barnets biologiske forældre 
-    dokumentation for forældremyndighed over barnet 
-    opholdstilladelse for barnet, hvis dette kræves 
-    evt. tidligere adoptionsbevilling vedrørende barnet 

Se vejledning næste side 
 

I kopi vedlægges: 
  
      -  ansøgers pas 
      -  ansøgers arbejds- og opholdstilladelse 
      -  ansøgers årsopgørelse for de sidste 2 år, hvis barnet er under 18 år 
      -  eventuel plejetilladelse

Jeg/vi er bekendt med retsvirkningerne af adoptionen, som de er beskrevet i vedlagte vejledning fra Familieretshuset.  
  
Jeg/vi er indforstået med, at der indhentes oplysninger om os i Kriminalregisteret, og at vores eventuelle udlændingesag 
indhentes i Udlændingestyrelsen.

Underskrift (Du skal ikke skrive blanketten under i hånden, hvis du sender den ind digitalt, og underskriver med NemID)

Ansøger 1: Dato: 
 

Dato: 
 

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. 
 

Uenighed (udfyldes af ansøger 2)

Ja

Nej, oplys begrundelse



Hvad er en familieadoption? 
En familieadoption er en adoption, hvor ansøgeren ønsker at adoptere et barnebarn eller en nevø/niece. Der kan også være 
tale om en adoption af et plejebarn eller et barn, som ansøgeren i øvrigt har en særlig kvalificeret tilknytning til, eller adoption af 
barn under 18 år, hvis forældre ansøgeren gennem nært og længerevarende bekendtskab er særligt knyttet til.  
  
Du/I skal sende ansøgningen til Familieretshuset. 
  
Betingelser 
Det er normalt en betingelse for familieadoption, at  

1.  du/I er fyldt 25 år  
2.  er gift, har indgået registreret partnerskab eller er samlevende i et stabilt ægteskabslignede forhold, hvis I søger om 

adoption sammen 
3.  du/I kan dokumentere en særlig tilknytning til barnet, eller at der er tale om et længerevarende plejeforhold eller anden 

nær tilknytning 
4.  adoption er til gavn for barnet 
  

Retsvirkninger 
Efter adoptionen betragtes barnet som fælles barn af jer. Det betyder, at barnet og I har arveret efter hinanden. I vil få fælles 
forældremyndighed og forsørgelsespligt over for barnet, og barnet kan få navn efter jer.  
  
Samtidig bortfalder retsforholdet mellem barnet og dets oprindelige forældre. De oprindelige forældre og barnet har således 
ikke længere arveret efter hinanden, ligesom de ikke har del i forældremyndigheden,  
ret til samvær med barnet eller forsørgelsespligt over for barnet. I helt særlige tilfælde kan der dog fastsættes samvær eller 
anden form for kontakt mellem barnet og barnets oprindelige slægtninge (forældreansvarslovens § 20a).  
  
Når adoptionen er gennemført, er den endelig. En adoption kan kun ophæves, når særlige betingelser i adoptionsloven er til 
stede.  
  
Undersøgelser 
For at vurdere om adoptionen er til gavn for barnet, skal Familieretshuset iværksætte en række undersøgelser med henblik på 
at afklare, om jeres og barnets forhold taler for adoptionen.  
  
Bor barnet i udlandet, kan det være nødvendigt at inddrage udenlandske adoptionsmyndigheder i processen, fordi disse blandt 
andet skal undersøge barnets forhold. 
  
Samtykke og erklæring 
Barnets forældre skal give samtykke til adoptionen (adoptionslovens § 7). Samtykke skal gives skriftligt ved møde i 
Familieretshuset.  
  
Har den ene af barnets forældre ikke del i forældremyndigheden, skal denne i stedet afgive erklæring om sin holding til 
adoptionen (adoptionslovens § 13).   
  
Familieretshuset skal sikre sig, at forældrene inden afgivelsen af samtykke eller erklæring har modtaget information om 
adoptionens retsvirkninger. 
  
Hvis forældrene har bopæl eller længere ophold i udlandet, skal Familieretshuset bede en dansk repræsentation i 
opholdslandet om at indkalde den eller de pågældende til møde for at afgive samtykke eller erklæring.   
  
 

Vejledning til ansøgning om familieadoption



  
Samtykke fra barnet 
Er barnet over 12 år, skal barnet også give sit samtykke til adoptionen (adoptionslovens § 6). Før samtykket gives, skal 
Familieretshuset holde en samtale med barnet om adoptionen.  
  
Er barnet under 12 år, skal der foreligge oplysninger om barnets holdning til adoptionen, i det omfang barnets modenhed og 
sagens omstændigheder tilsiger det. 
 
Inddragelse af børn i form af egentlige samtaler afhænger af det enkelte barns modenhed. Det vil dog formentlig for de fleste 
ca. 7-årige være muligt at gennemføre en samtale. 
 
Familieretshuset kan undtagelsesvist undlade at indhente et samtykke, hvis indhentelsen heraf må antages at være til skade 
for barnet.   
  
Statsborgerskab 
Ved en familieadoption får et udenlandsk barn under 12 år normalt dansk statsborgerskab. Hvis der ønskes dansk 
statsborgerskab for et udenlandsk barn over 12 år, skal der søges om det. Familieretshuset sender  
din ansøgning til Indfødsretskontor i Ministeriet for Udlændinge, Integration og Bolig med de relevante bilag. 
  
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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Modtager du/I betaling, herunder tabt arbejdsfortjeneste, ved adoptionen?
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Ja
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Ja
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Ændret til (barnets fulde navn ved adoption):
Skriv, hvorfor du/I modtager penge ved adoptionen
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Mødested
Hvis din sag kræver, at du kommer til møde i Familieretshuset, tilbyder vi dig møde i enten afdeling Ringkøbing eller København. Mødet vil som udgangspunkt blive tilbudt i den afdeling, der ligger tættest på din/jeres bopæl.
Bemærkninger
Bemærkninger om begrundelsen for ansøgningen om adoption, herunder tilknytningen til barnet
Ansøgningen vedlægges følgende (udenlandske dokumenter skal vedlægges i original eller bekræftet kopi og ledsages af en autoriseret oversættelse, medmindre dokumenterne er på norsk, svensk, finsk, islandsk eller engelsk): 
-    barnets fødsels-, dåbs- eller navneattest,
-    bevis for evt. navneforandring,
-    fødsels-, dåbs- eller navneattest for barnets biologiske forældre
-    dokumentation for forældremyndighed over barnet
-    opholdstilladelse for barnet, hvis dette kræves
-    evt. tidligere adoptionsbevilling vedrørende barnet 
Se vejledning næste side
 
I kopi vedlægges:
 
      -  ansøgers pas
      -  ansøgers arbejds- og opholdstilladelse
      -  ansøgers årsopgørelse for de sidste 2 år, hvis barnet er under 18 år
      -  eventuel plejetilladelse
Jeg/vi er bekendt med retsvirkningerne af adoptionen, som de er beskrevet i vedlagte vejledning fra Familieretshuset. 
 
Jeg/vi er indforstået med, at der indhentes oplysninger om os i Kriminalregisteret, og at vores eventuelle udlændingesag indhentes i Udlændingestyrelsen.
Underskrift (Du skal ikke skrive blanketten under i hånden, hvis du sender den ind digitalt, og underskriver med NemID)
Ansøger 1:
Dato:
 
Dato:
 
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.
 
Uenighed (udfyldes af ansøger 2)
Ja
Nej, oplys begrundelse
Hvad er en familieadoption?
En familieadoption er en adoption, hvor ansøgeren ønsker at adoptere et barnebarn eller en nevø/niece. Der kan også være tale om en adoption af et plejebarn eller et barn, som ansøgeren i øvrigt har en særlig kvalificeret tilknytning til, eller adoption af barn under 18 år, hvis forældre ansøgeren gennem nært og længerevarende bekendtskab er særligt knyttet til. 
 
Du/I skal sende ansøgningen til Familieretshuset.
 
Betingelser
Det er normalt en betingelse for familieadoption, at 
1.  du/I er fyldt 25 år 
2.  er gift, har indgået registreret partnerskab eller er samlevende i et stabilt ægteskabslignede forhold, hvis I søger om adoption sammen
3.  du/I kan dokumentere en særlig tilknytning til barnet, eller at der er tale om et længerevarende plejeforhold eller anden nær tilknytning
4.  adoption er til gavn for barnet
 
Retsvirkninger
Efter adoptionen betragtes barnet som fælles barn af jer. Det betyder, at barnet og I har arveret efter hinanden. I vil få fælles forældremyndighed og forsørgelsespligt over for barnet, og barnet kan få navn efter jer. 
 
Samtidig bortfalder retsforholdet mellem barnet og dets oprindelige forældre. De oprindelige forældre og barnet har således ikke længere arveret efter hinanden, ligesom de ikke har del i forældremyndigheden, 
ret til samvær med barnet eller forsørgelsespligt over for barnet. I helt særlige tilfælde kan der dog fastsættes samvær eller anden form for kontakt mellem barnet og barnets oprindelige slægtninge (forældreansvarslovens § 20a). 
 
Når adoptionen er gennemført, er den endelig. En adoption kan kun ophæves, når særlige betingelser i adoptionsloven er til stede. 
 
Undersøgelser
For at vurdere om adoptionen er til gavn for barnet, skal Familieretshuset iværksætte en række undersøgelser med henblik på at afklare, om jeres og barnets forhold taler for adoptionen. 
 
Bor barnet i udlandet, kan det være nødvendigt at inddrage udenlandske adoptionsmyndigheder i processen, fordi disse blandt andet skal undersøge barnets forhold.
 
Samtykke og erklæring
Barnets forældre skal give samtykke til adoptionen (adoptionslovens § 7). Samtykke skal gives skriftligt ved møde i Familieretshuset. 
 
Har den ene af barnets forældre ikke del i forældremyndigheden, skal denne i stedet afgive erklæring om sin holding til adoptionen (adoptionslovens § 13).  
 
Familieretshuset skal sikre sig, at forældrene inden afgivelsen af samtykke eller erklæring har modtaget information om adoptionens retsvirkninger.
 
Hvis forældrene har bopæl eller længere ophold i udlandet, skal Familieretshuset bede en dansk repræsentation i opholdslandet om at indkalde den eller de pågældende til møde for at afgive samtykke eller erklæring.  
 
 
Vejledning til ansøgning om familieadoption
 
Samtykke fra barnet
Er barnet over 12 år, skal barnet også give sit samtykke til adoptionen (adoptionslovens § 6). Før samtykket gives, skal Familieretshuset holde en samtale med barnet om adoptionen. 
 
Er barnet under 12 år, skal der foreligge oplysninger om barnets holdning til adoptionen, i det omfang barnets modenhed og sagens omstændigheder tilsiger det.Inddragelse af børn i form af egentlige samtaler afhænger af det enkelte barns modenhed. Det vil dog formentlig for de fleste ca. 7-årige være muligt at gennemføre en samtale.
Familieretshuset kan undtagelsesvist undlade at indhente et samtykke, hvis indhentelsen heraf må antages at være til skade for barnet.  
 
StatsborgerskabVed en familieadoption får et udenlandsk barn under 12 år normalt dansk statsborgerskab. Hvis der ønskes dansk statsborgerskab for et udenlandsk barn over 12 år, skal der søges om det. Familieretshuset sender 
din ansøgning til Indfødsretskontor i Ministeriet for Udlændinge, Integration og Bolig med de relevante bilag.
 
Behandling af personoplysningerFamilieretshuset 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
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