Journalnummer (udfyldes af Familieretshuset)

Anmodning om separation
Gebyr 650 kr.

Oplysninger om ægtefælle 1
Fulde navn:
CPR-nummer:

Telefonnummer i dagtimerne:

Adresse:

Postnr.:

By:

E-mail:
Statsborgerskab:

Min årlige indkomst før skat:

Ægtefælle 2's årlige indkomst før skat:

Oplysninger om ægtefælle 2
Fulde navn:
CPR-nummer:
Adresse:

Kender ikke CPR-nr.
Postnr.:

By:

E-mail:

Telefonnummer i dagtimerne:
Kender ikke e-mail

Statsborgerskab:

Vielsesdato
Ægteskabet er indgået den:

Min årlige indkomst før skat:

Ægtefælle 1's årlige indkomst før skat:

Enighed?
Vi er enige om at søge separation
Vi er ikke enige om at søge separation (ved uenighed skal I møde i Familieretshuset, se punkt 4 om
vilkårsforhandling og punkt 6 om gebyr på 1.630 kr.)

1. Ægtefællebidrag (vær opmærksom på at ægtefællebidrag ikke er det samme som børnebidrag).
Vi er ikke enige om vilkåret om ægtefællebidrag. (Ved uenighed skal I til møde i Familieretshuset, se punkt 4 om
vilkårsforhandling og punkt 6 om gebyr 1.630 kr.)

Vi er enige om følgende vilkår:
Ingen af ægtefællerne betaler bidrag til den andens underhold.
ELLER
betaler bidrag til

s underhold:

uden tidsbegrænsning.
i perioden fra

til

eller i

år fra separationens dato.

Familieretshuset kan fastsætte og ændre bidraget (send ansøgning særskilt).
ELLER
Ægtefællerne aftaler, at bidraget fra den
Ægtefællebidragets størrelse:
(sæt kun ét kryds)

udgør

kr. om måneden.

Familieretshuset kan ændre bidraget efter samme regler,
som hvis Familieretshuset havde fastsat bidraget
Familieretshuset kan ændre bidraget, hvis jeres aftale
skønnes åbenbar urimelig, eller hvis forholdene siden
aftalen blev indgået har ændret sig væsentligt.

Vilkåret om ægtefællebidrag skal også gælde for tiden efter en eventuel skilsmisse.
Vilkåret om ægtefællebidrag skal tages op til genforhandling ved en eventuel skilsmisse.

2. Hvis I har en fælles lejebolig (vær opmærksom på, at I IKKE skal udfylde dette punkt, hvis I har en
ejerbolig eller en andelsbolig)

Vi er ikke enige om dette vilkår (ved uenighed skal I til møde i Familieretshuset, se punkt 4 om vilkårsforhandling og
punkt 6 om gebyr 1.630 kr.)
Vi er enige om følgende vilkår:
Vores fælles lejebolig på adressen:
overgår til (skriv navnet på den som overtager boligen):

3. Mægling
Der ønskes mægling ved præst

4. Vilkårsforhandling/møde (gebyr 1.630 kr.)

Familieretshuset indkalder til vilkårsforhandling, hvis en af ægtefællerne anmoder om det, eller hvis betingelserne for
separation ikke er opfyldt (ved uenighed).
Ægtefælle1 ønsker vilkårsforhandling
Ægtefælle2 ønsker vilkårsforhandling

5. Frit valg af mødested
Hvis I skal til vilkårsforhandling, kan I vælge hvilken af Familieretshuset 9 afdelinger I ønsker at møde i. Afdelingerne ligger i
København, Nykøbing F., Odense, Ringkøbing, Ringsted, Rønne, Aabenraa, Aalborg og Århus.
Hvis I ikke er enige, bestemmer Familieretshuset hvor I skal møde.
Vi ønsker, at møde i

6. Gebyr
Der skal betales et gebyr på 650 kr. for separation. Hvis I skal til vilkårsforhandling, er det samlede gebyr på 2.280 kr.
Gebyret kan betales med betalingskort på vores hjemmeside eller på reg.nr. 0216 og kontonr. 4069175392.
Husk at anføre cpr.nr. når du betaler (hvis en anden betaler for dig, er det stadig dit cpr.nr. der skal bruges).
Ægteskabsloven giver ikke mulighed for at tilbagebetale gebyret, hvis betingelserne for at meddele separation eller
skilsmisse ikke er til stede.

7. 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.
Ægtefælle 1's underskrift:

Dato:

Ægtefælle 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.

Børn under 18 år

Udfyldes kun, hvis der er fælles børn, herunder adoptivbørn
Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

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

Se vejledning næste side.

Vejledning
Forældremyndighed
Den fælles forældremyndighed fortsætter som udgangspunkt efter separation og skilsmisse.
I skal ikke foretage jer noget, hvis I fortsat ønsker fælles forældremyndighed.
Hvis I er enige om, at forældremyndigheden ikke skal være fælles efter separation og skilsmisse, og I er enige om, hvem der
skal have forældremyndigheden alene, kan I anmelde en aftale om forældremyndighed til Familieretshuset. I skal bruge en
bestemt blanket , som I kan finde på Familieretshuset's hjemmeside www.familieretshuset.dk.
I kan også få den hos Familieretshuset.
Hvis I ikke er enige om forældremyndigheden, indkalder Familieretshuset til et eller flere møder med henblik på at opnå
enighed. Ved fortsat uenighed kan Familieretshuset træffe en afgørelse i sagen.
Barnets bopæl
Forældre kan selv aftale, hvor barnet skal bo. En aftale om barnets bopæl kan tvangsfuldbyrdes gennem fogedretten, hvis
det udtrykkeligt i aftalen er bestemt, at den kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse.
Hvis der er fælles forældremyndighed, men uenighed om barnets bopæl, indkalder Familieretshuset til et eller flere møder
med henblik på at opnå enighed. Ved fortsat uenighed kan Familieretshuset træffe en afgørelse i sagen.
Samvær
Forældre kan selv aftale, hvordan samværet med barnet skal foregå. En aftale om samvær kan tvangsfuldbyrdes gennem
fogedretten, hvis det udtrykkeligt i aftalen er bestemt, at den kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse.
Hvis I ikke er enige om samværet, kan Familieretshuset bestemme, hvordan det skal være. Det gælder også, når der er
fælles forældremyndighed.
Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling
Familieretshuset tilbyder forældre, der er uenige om samvær, forældremyndighed og/eller barnets bopæl hjælp til at finde en
løsning, bl.a. ved konfliktmægling eller børnesagkyndig rådgivning.

Børnebidrag, børnetilskud og børne- og ungeydelse
Forældre har pligt til at forsørge deres børn, til børnene fylder 18 år. Forældre kan selv aftale, hvordan forsørgelsen af barnet
skal foregå. Familieretshuset kan efter anmodning træffe afgørelse om forsørgelse.
Den forælder, der bor alene med barnet, kan søge Udbetaling Danmark om ordinært og ekstraordinært børnetilskud.
Børne- og ungeydelsen (”børnechecken”) udbetales som udgangspunkt til barnets mor. Barnets far kan anmode Udbetaling
Danmark om at få udbetalt børne- og ungeydelsen, hvis han opfylder betingelserne for at få ydelsen udbetalt.

Anmodning
Det er praktisk at anmelde en eventuel aftale om ændring af forældremyndighed eller indgive en eventuel anmodning om en
bopælsafgørelse, om samvær eller om børnebidrag sammen med anmodningen om separation eller skilsmisse.
Blanketter
Blanketter om forældremyndighed, samvær og børnebidrag findes på Familieretshuset's hjemmeside
www.familieretshuset.dk
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

