
Ansøgning om fastsættelse af børnebidrag 
Der skal i nogle tilfælde betales et gebyr på 2.800 kr. (se mere under pkt. 7) 
 

Fulde navn:
1. Oplysninger om mig (ansøger)

CPR-nr.: 
 

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

E-mail: 
 

Telefonnr. i dagtimerne: 
 

Jeg bor i Danmark: 
 

Nej
 Ja 

 Jeg har ikke noget CPR-nr.

2. Oplysninger om den anden forælder

Adresse: 
 

Fulde navn:

By: 
 

Postnr.: 
 

Nej
  JaDen anden forælder bor i Danmark: 

 

Telefonnr. i dagtimerne: 
 

E-mail: 
 

CPR-nr.: 
 Kender ikke CPR-nr. 

 
 

3. Jeg søger om

Jeg søger om fastsættelse af forhøjet bidrag (gå til punkt 5). Dette kan kun ske, hvis bidragsbetaler har en indkomst på mindst 

ca. 520.000 kr. Se vejledningen for yderligere oplysninger.

 

Land: 

Land: 
 

Vi flytter/er flyttet fra hinanden den: Vi har boet sammen: 
 

Ja
 Nej

Jeg søger fastsættelse af et aftalt bidrag (gå til punkt 4) 

Jeg søger om fastsættelse af normalbidrag (gå til punkt 5) 

2. A



4. Fastsættelse af aftalt børnebidrag

Størrelsen af bidrag:

Hvis der hidtil har været betalt et bidrag efter aftale mellem dig og den anden forælder eller den anden forælder igennem 
mindst 9 måneder har overført et fast beløb til dig, og du nu søger dette beløb fastsat, skal du indsende en kopi af aftalen. 
Er aftalen mundtlig, eller har bidragsbetaler blot igennem længere tid overført et fast beløb, bedes du i stedet oplyse 
følgende:

Bidragets betalingsdag:

Datoen for aftalens indgåelse/tidspunktet  
den anden forælder er begyndt at betale beløbet

Er der knyttet særlige forudsætninger til aftalen, skal de beskrives i nedenstående boks:

Nej, oplys den sidste betalingsdag:

Ovennævnte oplysninger eller kopi af en eventuel aftale er nødvendige for, at vi kan behandle sagen

Bidraget vil som udgangspunkt blive fastsat fra den dato, hvor bidragspligtige har misligholdt aftalen. 
Betales bidraget fortsat, kan Familieretshuset udfærdige et bidragsdokument i overensstemmelse med aftalen til brug for 
forskudsvis udbetaling af bidraget via Udbetaling danmark.

 

Ja 
Betales bidraget fortsat:

Hvor mange overnatninger har barnet/børnene hos dig i løbet af en 14 dages periode?  
 

5. Samværsordning

6-8 overnatninger

9 eller flere overnatninger
 

 

5 eller færre overnatninger 

Jeg søger om fastsættelse af børnebidrag, fordi (vælg A, B, C eller D):

6. Fastsættelse af normalbidrag eller forhøjet (størst muligt) bidrag

A. Vi flytter/er flyttet fra hinanden den: 

Jeg søger om fastsættelse fra en anden dato, den

Jeg søger om fastsættelse af børnebidrag fra den dato, som fremgår ovenfor
 

 

Jeg søger om fastsættelse fra en anden dato, fordi:

Familieretshuset fastsætter normalt børnebidrag fra det tidspunkt, I er flyttet fra hinanden.



B. Den anden forælder ophører/er ophørt med at betale udgifter til barnet/børnene den  

Jeg søger om fastsættelse fra en anden dato, fordi:

Barnet/børnene flytter/er flyttet hjem til mig den:

Familieretshuset fastsætter normalt børnebidrag fra det tidspunkt, barnet er flyttet hjem til dig.

Jeg søger om fastsættelse af børnebidrag fra en anden dato, den 

Jeg søger om fastsættelse af børnebidrag fra den dato, som fremgår ovenfor 

Jeg søger om fastsættelse fra en anden dato, fordi:

Nej 

Ja 

C. Barnet/børnene flytter/er flyttet hjem til mig 
 

 

Jeg søger samtidig om bortfald af det bidrag, jeg betaler til barnet/børnene:

D. Anden ændring i barnets forhold 

Familieretshuset fastsætter normalt børnebidrag fra det tidspunkt, hvor der er sket en relevant ændring i barnets 
forhold (en bidragsudløsende begivenhed). Såfremt ændringen ikke er en bidragsudløsende begivenhed, eller 
såfremt vi har modtaget ansøgningen senere end 2 måneder efter ændringen, vil bidraget som udgangspunkt blive 
fastsat fra modtagelsen af ansøgningen.

Ændringen i barnets forhold er sket den 

Beskriv ændringen:

Bidraget bortfalder efter reglerne første betalingsdag efter flytningen. Hvis du ønsker, at bidraget skal bortfalde fra 
et andet tidspunkt, kan du og en anden forælder indgå aftale herom, og du skal blot vælge ”Nej” ovenfor. Har I 
allerede aftalt, hvornår bidraget skal bortfalde, skal du ligeledes vælge ”Nej”.

Jeg søger om fastsættelse fra en anden dato, den 

Jeg søger om fastsættelse af børnebidrag fra den dato, som fremgår ovenfor 



7. Barn/børn omfattet af ansøgningen 
Det er vigtigt, at du kun angiver det barn eller de børn, som du søger om fastsættelse af bidrag til.

CPR-nr.: 
 

Fulde navn: Forældremyndighed over barnet:

Fælles

   

 

Mor

Far

 

 

Barnet bor hos:

Andet, hvor:FarMor

Far
 

Mor
 

Fælles 

Forældremyndighed over barnet:CPR-nr. 
 

Fulde navn:

Andet, hvor:

Barnet bor hos:
 

Far
 

Mor
 

Fælles 

Forældremyndighed over barnet:CPR-nr.: 
 

Fulde navn:

Andet, hvor:

Barnet bor hos:
 

 Mor  
Far

 Mor  
Far

Far
 

Mor 
Fælles 

Forældremyndighed over barnet:CPR-nr.: 
 

Fulde navn:

Andet, hvor:

Barnet bor hos:
  Mor  

Far

Far
 

Mor
 

Fælles 

Forældremyndighed over barnet:CPR-nr.: 
 

Fulde navn:

Andet, hvor:

Barnet bor hos:
  Mor  

Far

8. Gebyr ved ansøgning om ændring af børnebidrag 
Hvis Familieretshuset tidligere har behandlet en sag om dette bidrag, skal du betale et gebyr på 2.800 kr. 
 
Det vil for eksempel være i tilfælde hvor du tidligere har fået afslag på fastsættelse af bidrag, hvor der har været truffet 
afgørelse om bortfald af bidraget eller hvor vi har henlagt en sag om dette bidrag efter at vi er påbegyndt sagsbehandling. 
 
Dette gælder dog ikke, hvis barnet i mellemtiden har været flyttet imellem dig og den anden forælder eller hvis du og den 
anden forælder i mellemtiden har haft genoptaget samlivet. 
 
Der skal kun betales ét gebyr, hvis du søger om ændring af bidrag til flere børn mellem de samme parter. 
 
Gebyret skal overføres til Familieretshuset's konto i Danske Bank: Reg.nr. 0216 
Kontonr. 4069175392.

Er barnet/børnene født i udlandet?:

Nej 

Ja (Du skal vedhæfte/indsende en kopi af barnets fødselsattest og    

     en kopi af en eventuel skilsmissedom eller bevilling til skilsmisse)

 



Se vejledning på næste side

Underskrift 
 Ansøgers underskrift: Dato: 

 

Hvis den anden forælder er indforstået med, at Familieretshuset træffer afgørelse om fastsættelse af bidrag som ansøgt, kan han/hun 
skrive under her:

Anden forælders underskrift: Dato: 
 

Vi anser en ansøgning underskrevet af begge parter som en ansøgning om, at Familieretshuset fastsætter bidraget i henhold til 
parternes enighed. Dette vil medføre, at bidraget senere vil kunne ændres efter § 16 i lov om børns forsørgelse. Ønsker I derimod 
at indgå en aftale om bidrag, som alene skal kunne ændres efter § 17 i lov om børns forsørgelse, skal I anvende skemaet ”Aftale 
om børnebidrag” i stedet.

Vi henter selv oplysninger fra SKAT 
Vi skal bruge oplysninger om bidragsbetalers indkomst for at behandle en sag om forhøjet børnebidrag. 
 
Vi henter selv disse oplysninger hos SKAT. Modparten vil som udgangspunkt blive gjort bekendt med de økonomiske oplysninger. Dette 
følger af forvaltningslovens §§ 19, 22 og 24. 
 
Vi har adgang til følgende oplysninger hos SKAT 
For dansk indkomst kan vi hente følgende: Aktuel lønindkomst, pensionsudbetalinger, dagpenge og lignende indkomst. Vi kan også få 
oplysninger om pensionsindbetalinger, renteindtægter og anden kapitalindtægt. 
 
 

Send blanketten til Familieretshuset, Storetorv 10, 6200 Aabenraa. Hvis der tidligere er betalt bidrag, skal du vedlægge 
en kopi af bidragsaftalen/afgørelsen sammen med din ansøgning. Hvis aftalen er mundtlig skal du vedlægge et brev, 
hvor du beskriver aftalen (se i øvrigt punkt 5). 
 

Du skal ved betalingen henvise til journalnummeret eller angive dit CPR-nr. 
Ellers kan vi ikke se, hvem der har betalt gebyret. 
 
Hvis vi ikke modtager gebyret 
Gebyret skal betales samtidig med indgivelsen af ansøgningen om ændring af bidraget. 
 
Vi kan ikke begynde at behandle sagen, før vi har modtaget gebyret.   
 
Vi afviser ansøgningen, hvis vi ikke modtager betalingen.



Vejledning om fastsættelse og forhøjelse af børnebidrag 
 
Familieretshuset kan efter ansøgning fastsætte børnebidrag, hvis en forælder ikke opfylder sin forsørgelsespligt over for sine 
børn. 
 
1. Bidragets størrelse 
Børnebidraget fastsættes efter bidragsbetalers økonomiske forhold. Hvis bidragsbetaleren, dvs. den af forældrene, der skal 
betale børnebidrag, har en lav eller en mellemindkomst fastsættes bidraget til normalbidrag. Har bidragsbetaleren en højere 
indkomst, kan Familieretshuset fastsætte et forhøjet børnebidrag. 
 
Ved vurderingen af bidragets størrelse tager Familieretshuset hensyn til de udgifter, bidragsbetaleren har til sine børn. Antallet 
af børn, som bidragsbetaleren har forsørgelsespligt over for, har dermed betydning for bidragets størrelse. 
 
Børn, der bliver medregnet, er bidragsbetalerens egne børn under 18 år og børn mellem 18 og 24 år, hvis barnet er under 
uddannelse og bor hos bidragsbetaleren, eller hvis bidragsbetaleren efter aftale eller afgørelse betaler uddannelsesbidrag til 
barnet. 
 
2. Normalbidrag 
Normalbidragets størrelse bliver reguleret hvert år pr. 1. januar. Det udgør i 2020 1.415 kr. pr. måned pr. barn. 
Normalbidraget er opdelt i et grundbeløb og et tillæg. Grundbeløbet udgør 1.253 kr. og tillægget 162 kr. Grundbeløbet og en 
eventuel forhøjelse kan trækkes fra i skat, hvorimod tillægget på 162 kr. pr. måned ikke kan fratrækkes. 
 
3. Forhøjet børnebidrag 
Børne- og Socialministeriet har fastsat vejledende indkomstbeløb for forhøjet børnebidrag således, (se under punkt 1, hvilke 
børn der medregnes): 
Hvis bidragsbetaleren har forsørgelsespligt over for 1 barn, kan der fastsættes normalbidrag +100% af grundbeløbet, hvis 
bidragsbetalers indtægten er ca. 520.000 kr. årligt og +200% ved ca. 700.000 kr. Der kan fastsættes forhøjet normalbidrag 
+300% eller  +400% af grundbeløbet, hvis bidragsbetalers indtægt er væsentligt højere. 
 
Er der forsørgelsespligt overfor 2 børn, kan der fastsættes normalbidrag +100% af grundbeløbet, hvis bidragsbetalers 
indtægten er ca. 580.000 kr. årligt og +200% ved ca. 900.000 kr. Også ved forsørgelsespligt overfor 2 børn kan der fastsættes 
normalbidrag +300% eller +400% af grundbeløbet, hvis bidragsbetalers indtægt er væsentligt højere. 
 
Er der forsørgelsespligt overfor 3 børn kan der fastsættes normalbidrag +100% af grundbeløbet ved  en indtægt på ca. 660.000 
kr. årligt, +200% ved. ca. 1 mio. kr. Der kan fastsættes normalbidrag +300% eller  +400% af grundbeløbet, hvis bidragsbetalers 
indtægt er væsentligt højere. 
 
Du kan se hele skemaet med vejledende indkomstbeløb for 2020 på Familieretshuset's hjemmeside 
www.familieretshuset.dk/forhøjetbidrag. 
 
4. Ændring af bidrag 
Bidraget kan ændres af Familieretshuset, hvis der søges om det, og betingelserne er opfyldt. En ændring har som regel først 
virkning fra første betalingsdag efter afgørelsen er truffet. I nogle tilfælde kan bidraget dog ændres fra et tidligere eller senere 
tidspunkt. 
 
5. Betaling af bidraget 
Bidraget skal betales direkte mellem forældrene, f.eks. ved en bankoverførsel. Hvis bidraget ikke betales, kan 
bidragsmodtageren, dvs. den af forældrene bidraget skal betales til, søge Udbetaling Danmark om forskudsvis udbetaling af 
normalbidraget. En eventuel henvendelse til Udbetaling Danmark kan også ske via  
www.borger.dk/familieydelser.  

http://www.familieretshuset.dk/forhøjetbidrag
http://www.borger.dk/familieydelser
http://www.borger.dk/familieydelser


  
  
6. Forsørgelsespligten opfyldt ved betaling af børnebidrag 
Når der er fastsat børnebidrag, er forsørgelsespligten over for barnet opfyldt, og bidragsbetaleren har ikke pligt til at afholde 
andre udgifter til barnet, end de udgifter der er forbundet med samværet. Der kan ikke fastsættes ekstra børnebidrag til et 
barns efterskoleophold eller til at barnet går på privatskole. 
 
7. Når forsørgelsespligten er opfyldt uden børnebidrag 
Der kan ikke fastsættes bidrag, hvis der er fælles forældremyndighed og en forælder opfylder sin forsørgelsespligt. Ved 
vurderingen af, om forsørgelsespligten er opfyldt, har det betydning, hvor meget barnet opholder sig hos hver af forældrene, 
og om de hver især deltager i den daglige og basale forsørgelse af barnet. 
 
8. 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 
 
9. Sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingstiden i bidragssager om børnebidrag er individuel. Som regel overstiger den ikke 3 måneder, men særlige 
forhold i sagen kan betyde, at sagsbehandlingstiden bliver op til 10 måneder.  
  
Det er sager, hvor: 
• I er uenige om forsørgelsen af barnet, og hvordan I hver især bidrager til forsørgelsen 
• vi modtager løbende bemærkninger, der har betydning for sagens afgørelse 
• vi skal tage stilling til en allerede eksisterende aftale om børnebidrag mellem jer 
• det er en sag med komplicerede økonomiske forhold – eksempelvis hvis den, der skal betale bidrag, ejer eller er 
 medejer af selskaber 
• vi i løbet af sagen skal i kontakt med personer eller myndigheder i udlandet 
  
Du kan læse mere om sagsbehandlingstid på vores hjemmeside www.familieretshuset.dk/sagsbehandlingstid 
 
 
Du kan besøge Familieretshuset's hjemmeside: www.familieretshuset.dk, hvor du kan finde svar på de mest almindeligt 
stillede spørgsmål. Du kan på hjemmesiden også hente blanketter til diverse ansøgninger. 

http://www.familieretshuset.dk/persondata
https://familieretshuset.dk/sagsbehandlingstid
http://www.familieretshuset.dk

Ansøgning om fastsættelse af børnebidragDer skal i nogle tilfælde betales et gebyr på 2.800 kr. (se mere under pkt. 7)
 
Fulde navn:
1. Oplysninger om mig (ansøger)
CPR-nr.:
 
Adresse:
 
Postnr.:
 
By:
 
E-mail:
 
Telefonnr. i dagtimerne:
 
Jeg bor i Danmark:
 
Nej
Ja
Jeg har ikke noget CPR-nr.
..\..\..\Pictures\FRH\frh_logo_300.png
2. Oplysninger om den anden forælder
Adresse:
 
Fulde navn:
By:
 
Postnr.:
 
Nej
Ja
Den anden forælder bor i Danmark:
 
Telefonnr. i dagtimerne:
 
E-mail:
 
CPR-nr.:
 
Kender ikke CPR-nr.
 
3. Jeg søger om
Jeg søger om fastsættelse af forhøjet bidrag (gå til punkt 5). Dette kan kun ske, hvis bidragsbetaler har en indkomst på mindst ca. 520.000 kr. Se vejledningen for yderligere oplysninger.
Land: 
Land:
 
Vi flytter/er flyttet fra hinanden den:
Vi har boet sammen:
 
Ja
Nej
Jeg søger fastsættelse af et aftalt bidrag (gå til punkt 4)
Jeg søger om fastsættelse af normalbidrag (gå til punkt 5)
2. A
4. Fastsættelse af aftalt børnebidrag
Størrelsen af bidrag:
Hvis der hidtil har været betalt et bidrag efter aftale mellem dig og den anden forælder eller den anden forælder igennem mindst 9 måneder har overført et fast beløb til dig, og du nu søger dette beløb fastsat, skal du indsende en kopi af aftalen. Er aftalen mundtlig, eller har bidragsbetaler blot igennem længere tid overført et fast beløb, bedes du i stedet oplyse følgende:
Bidragets betalingsdag:
Datoen for aftalens indgåelse/tidspunktet 
den anden forælder er begyndt at betale beløbet
Er der knyttet særlige forudsætninger til aftalen, skal de beskrives i nedenstående boks:
Nej, oplys den sidste betalingsdag:
Ovennævnte oplysninger eller kopi af en eventuel aftale er nødvendige for, at vi kan behandle sagen
Bidraget vil som udgangspunkt blive fastsat fra den dato, hvor bidragspligtige har misligholdt aftalen.
Betales bidraget fortsat, kan Familieretshuset udfærdige et bidragsdokument i overensstemmelse med aftalen til brug for forskudsvis udbetaling af bidraget via Udbetaling danmark.
Ja
Betales bidraget fortsat:
Hvor mange overnatninger har barnet/børnene hos dig i løbet af en 14 dages periode? 
 
5. Samværsordning
6-8 overnatninger
9 eller flere overnatninger
5 eller færre overnatninger
Jeg søger om fastsættelse af børnebidrag, fordi (vælg A, B, C eller D):
6. Fastsættelse af normalbidrag eller forhøjet (størst muligt) bidrag
A. Vi flytter/er flyttet fra hinanden den:
Jeg søger om fastsættelse fra en anden dato, den
Jeg søger om fastsættelse af børnebidrag fra den dato, som fremgår ovenfor
Jeg søger om fastsættelse fra en anden dato, fordi:
Familieretshuset fastsætter normalt børnebidrag fra det tidspunkt, I er flyttet fra hinanden.
B. Den anden forælder ophører/er ophørt med at betale udgifter til barnet/børnene den 
Jeg søger om fastsættelse fra en anden dato, fordi:
Barnet/børnene flytter/er flyttet hjem til mig den:
Familieretshuset fastsætter normalt børnebidrag fra det tidspunkt, barnet er flyttet hjem til dig.
Jeg søger om fastsættelse af børnebidrag fra en anden dato, den
Jeg søger om fastsættelse af børnebidrag fra den dato, som fremgår ovenfor
Jeg søger om fastsættelse fra en anden dato, fordi:
Nej
Ja
C. Barnet/børnene flytter/er flyttet hjem til mig
 
Jeg søger samtidig om bortfald af det bidrag, jeg betaler til barnet/børnene:
D. Anden ændring i barnets forhold
Familieretshuset fastsætter normalt børnebidrag fra det tidspunkt, hvor der er sket en relevant ændring i barnets forhold (en bidragsudløsende begivenhed). Såfremt ændringen ikke er en bidragsudløsende begivenhed, eller såfremt vi har modtaget ansøgningen senere end 2 måneder efter ændringen, vil bidraget som udgangspunkt blive fastsat fra modtagelsen af ansøgningen.
Ændringen i barnets forhold er sket den 
Beskriv ændringen:
Bidraget bortfalder efter reglerne første betalingsdag efter flytningen. Hvis du ønsker, at bidraget skal bortfalde fra et andet tidspunkt, kan du og en anden forælder indgå aftale herom, og du skal blot vælge ”Nej” ovenfor. Har I allerede aftalt, hvornår bidraget skal bortfalde, skal du ligeledes vælge ”Nej”.
Jeg søger om fastsættelse fra en anden dato, den
Jeg søger om fastsættelse af børnebidrag fra den dato, som fremgår ovenfor
7. Barn/børn omfattet af ansøgningen
Det er vigtigt, at du kun angiver det barn eller de børn, som du søger om fastsættelse af bidrag til.
CPR-nr.:
 
Fulde navn:
Forældremyndighed over barnet:
Fælles
Mor
Far
Barnet bor hos:
Andet, hvor:
Far
Mor
Far
Mor
Fælles
Forældremyndighed over barnet:
CPR-nr.
 
Fulde navn:
Andet, hvor:
Barnet bor hos:
Far
Mor
Fælles
Forældremyndighed over barnet:
CPR-nr.:
 
Fulde navn:
Andet, hvor:
Barnet bor hos:
Mor
Far
Mor
Far
Far
Mor
Fælles
Forældremyndighed over barnet:
CPR-nr.:
 
Fulde navn:
Andet, hvor:
Barnet bor hos:
Mor
Far
Far
Mor
Fælles
Forældremyndighed over barnet:
CPR-nr.:
 
Fulde navn:
Andet, hvor:
Barnet bor hos:
Mor
Far
8. Gebyr ved ansøgning om ændring af børnebidrag
Hvis Familieretshuset tidligere har behandlet en sag om dette bidrag, skal du betale et gebyr på 2.800 kr.Det vil for eksempel være i tilfælde hvor du tidligere har fået afslag på fastsættelse af bidrag, hvor der har været truffet afgørelse om bortfald af bidraget eller hvor vi har henlagt en sag om dette bidrag efter at vi er påbegyndt sagsbehandling.Dette gælder dog ikke, hvis barnet i mellemtiden har været flyttet imellem dig og den anden forælder eller hvis du og den anden forælder i mellemtiden har haft genoptaget samlivet.Der skal kun betales ét gebyr, hvis du søger om ændring af bidrag til flere børn mellem de samme parter.Gebyret skal overføres til Familieretshuset's konto i Danske Bank: Reg.nr. 0216Kontonr. 4069175392.
Er barnet/børnene født i udlandet?:
Nej
Ja (Du skal vedhæfte/indsende en kopi af barnets fødselsattest og   
     en kopi af en eventuel skilsmissedom eller bevilling til skilsmisse)
Se vejledning på næste side
Underskrift
 
Ansøgers underskrift:
Dato:
 
Hvis den anden forælder er indforstået med, at Familieretshuset træffer afgørelse om fastsættelse af bidrag som ansøgt, kan han/hun skrive under her:
Anden forælders underskrift:
Dato:
 
Vi anser en ansøgning underskrevet af begge parter som en ansøgning om, at Familieretshuset fastsætter bidraget i henhold til parternes enighed. Dette vil medføre, at bidraget senere vil kunne ændres efter § 16 i lov om børns forsørgelse. Ønsker I derimod at indgå en aftale om bidrag, som alene skal kunne ændres efter § 17 i lov om børns forsørgelse, skal I anvende skemaet ”Aftale om børnebidrag” i stedet.
Vi henter selv oplysninger fra SKATVi skal bruge oplysninger om bidragsbetalers indkomst for at behandle en sag om forhøjet børnebidrag.Vi henter selv disse oplysninger hos SKAT. Modparten vil som udgangspunkt blive gjort bekendt med de økonomiske oplysninger. Dette følger af forvaltningslovens §§ 19, 22 og 24.Vi har adgang til følgende oplysninger hos SKATFor dansk indkomst kan vi hente følgende: Aktuel lønindkomst, pensionsudbetalinger, dagpenge og lignende indkomst. Vi kan også få oplysninger om pensionsindbetalinger, renteindtægter og anden kapitalindtægt.
Send blanketten til Familieretshuset, Storetorv 10, 6200 Aabenraa. Hvis der tidligere er betalt bidrag, skal du vedlægge en kopi af bidragsaftalen/afgørelsen sammen med din ansøgning. Hvis aftalen er mundtlig skal du vedlægge et brev, hvor du beskriver aftalen (se i øvrigt punkt 5).


Du skal ved betalingen henvise til journalnummeret eller angive dit CPR-nr.Ellers kan vi ikke se, hvem der har betalt gebyret.Hvis vi ikke modtager gebyretGebyret skal betales samtidig med indgivelsen af ansøgningen om ændring af bidraget.Vi kan ikke begynde at behandle sagen, før vi har modtaget gebyret.  Vi afviser ansøgningen, hvis vi ikke modtager betalingen.
Vejledning om fastsættelse og forhøjelse af børnebidrag
Familieretshuset kan efter ansøgning fastsætte børnebidrag, hvis en forælder ikke opfylder sin forsørgelsespligt over for sine børn.1. Bidragets størrelseBørnebidraget fastsættes efter bidragsbetalers økonomiske forhold. Hvis bidragsbetaleren, dvs. den af forældrene, der skal betale børnebidrag, har en lav eller en mellemindkomst fastsættes bidraget til normalbidrag. Har bidragsbetaleren en højere indkomst, kan Familieretshuset fastsætte et forhøjet børnebidrag.Ved vurderingen af bidragets størrelse tager Familieretshuset hensyn til de udgifter, bidragsbetaleren har til sine børn. Antallet af børn, som bidragsbetaleren har forsørgelsespligt over for, har dermed betydning for bidragets størrelse.Børn, der bliver medregnet, er bidragsbetalerens egne børn under 18 år og børn mellem 18 og 24 år, hvis barnet er under uddannelse og bor hos bidragsbetaleren, eller hvis bidragsbetaleren efter aftale eller afgørelse betaler uddannelsesbidrag til barnet.2. NormalbidragNormalbidragets størrelse bliver reguleret hvert år pr. 1. januar. Det udgør i 2020 1.415 kr. pr. måned pr. barn.
Normalbidraget er opdelt i et grundbeløb og et tillæg. Grundbeløbet udgør 1.253 kr. og tillægget 162 kr. Grundbeløbet og en eventuel forhøjelse kan trækkes fra i skat, hvorimod tillægget på 162 kr. pr. måned ikke kan fratrækkes.3. Forhøjet børnebidragBørne- og Socialministeriet har fastsat vejledende indkomstbeløb for forhøjet børnebidrag således, (se under punkt 1, hvilke børn der medregnes):
Hvis bidragsbetaleren har forsørgelsespligt over for 1 barn, kan der fastsættes normalbidrag +100% af grundbeløbet, hvis bidragsbetalers indtægten er ca. 520.000 kr. årligt og +200% ved ca. 700.000 kr. Der kan fastsættes forhøjet normalbidrag +300% eller  +400% af grundbeløbet, hvis bidragsbetalers indtægt er væsentligt højere.Er der forsørgelsespligt overfor 2 børn, kan der fastsættes normalbidrag +100% af grundbeløbet, hvis bidragsbetalers indtægten er ca. 580.000 kr. årligt og +200% ved ca. 900.000 kr. Også ved forsørgelsespligt overfor 2 børn kan der fastsættes normalbidrag +300% eller +400% af grundbeløbet, hvis bidragsbetalers indtægt er væsentligt højere.Er der forsørgelsespligt overfor 3 børn kan der fastsættes normalbidrag +100% af grundbeløbet ved  en indtægt på ca. 660.000 kr. årligt, +200% ved. ca. 1 mio. kr. Der kan fastsættes normalbidrag +300% eller  +400% af grundbeløbet, hvis bidragsbetalers indtægt er væsentligt højere.Du kan se hele skemaet med vejledende indkomstbeløb for 2020 på Familieretshuset's hjemmesidewww.familieretshuset.dk/forhøjetbidrag.4. Ændring af bidragBidraget kan ændres af Familieretshuset, hvis der søges om det, og betingelserne er opfyldt. En ændring har som regel først virkning fra første betalingsdag efter afgørelsen er truffet. I nogle tilfælde kan bidraget dog ændres fra et tidligere eller senere tidspunkt.5. Betaling af bidragetBidraget skal betales direkte mellem forældrene, f.eks. ved en bankoverførsel. Hvis bidraget ikke betales, kan bidragsmodtageren, dvs. den af forældrene bidraget skal betales til, søge Udbetaling Danmark om forskudsvis udbetaling af normalbidraget. En eventuel henvendelse til Udbetaling Danmark kan også ske via www.borger.dk/familieydelser.  
 
 
6. Forsørgelsespligten opfyldt ved betaling af børnebidragNår der er fastsat børnebidrag, er forsørgelsespligten over for barnet opfyldt, og bidragsbetaleren har ikke pligt til at afholde andre udgifter til barnet, end de udgifter der er forbundet med samværet. Der kan ikke fastsættes ekstra børnebidrag til et barns efterskoleophold eller til at barnet går på privatskole.7. Når forsørgelsespligten er opfyldt uden børnebidragDer kan ikke fastsættes bidrag, hvis der er fælles forældremyndighed og en forælder opfylder sin forsørgelsespligt. Ved vurderingen af, om forsørgelsespligten er opfyldt, har det betydning, hvor meget barnet opholder sig hos hver af forældrene, og om de hver især deltager i den daglige og basale forsørgelse af barnet.8. 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/persondata9. Sagsbehandlingstid
Sagsbehandlingstiden i bidragssager om børnebidrag er individuel. Som regel overstiger den ikke 3 måneder, men særlige forhold i sagen kan betyde, at sagsbehandlingstiden bliver op til 10 måneder. 
 
Det er sager, hvor:
•         I er uenige om forsørgelsen af barnet, og hvordan I hver især bidrager til forsørgelsen
•         vi modtager løbende bemærkninger, der har betydning for sagens afgørelse
•         vi skal tage stilling til en allerede eksisterende aftale om børnebidrag mellem jer
•         det er en sag med komplicerede økonomiske forhold – eksempelvis hvis den, der skal betale bidrag, ejer eller er         medejer af selskaber
•         vi i løbet af sagen skal i kontakt med personer eller myndigheder i udlandet
 
Du kan læse mere om sagsbehandlingstid på vores hjemmeside www.familieretshuset.dk/sagsbehandlingstid
Du kan besøge Familieretshuset's hjemmeside: www.familieretshuset.dk, hvor du kan finde svar på de mest almindeligt stillede spørgsmål. Du kan på hjemmesiden også hente blanketter til diverse ansøgninger.
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