
Klageskema 
 

Oplysninger om Part 1

Oplysninger om Part 2

CPR-nummer: 
 

Telefonnummer i dagtimerne: 
 

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

E-mail: 
 

CPR-nummer: 
 

Telefonnummer i dagtimerne: 
 

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

E-mail: 
 

Fulde navn:

Fulde navn:

Du har mulighed for at klage over de afgørelser, som Familieretshuset har truffet. En klage sker i form af, at afgørelsen bliver 
prøvet i familieretten. 
  
Hvis du vil klage, så skal du gøre det inden 4 uger efter afgørelsen. 
  
Læs mere om på www.familieretshuset.dk

NejJaHar du navne- og adressebeskyttelse i CPR?

NejJaMå oplysningerne om navn alligevel udleveres til den anden forælder/part? 

NejJaMå oplysningerne om adresse alligevel udleveres til den anden forælder/part? 

VIGTIGT: Hvis du har navne- og adressebeskyttelse, skal du oplyse, om vi må videregive henholdsvis dit navn og din adresse til den 
anden forælder/part. Du skal være opmærksom på, at vi kun kan følge dine anvisninger, hvis navne- og adressebeskyttelsen fremgår af 
CPR-registret. Gør den ikke det, skal vi jf. lovgivningen udlevere navne- og adresseoplysningerne mellem sagens parter  - også selvom du 
ikke ønsker det, eller selv mener at have navne- og adressebeskyttelse. 
Husk at navne- og adressebeskyttelse som udgangspunkt kun gælder i 12 måneder. Hvis du er i tvivl, kan du læse mere om navne- og 
adressebeskyttelse på www.borger.dk.  
 

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


Yderligere information
Beskriv venligst din klage yderligere

Underskrifter 
(Du skal ikke skrive blanketten under i hånden, hvis du sender den ind digitalt, og underskriver med NemID) 
 Forælder 1's underskrift: 
 

Dato: 
 

Hvis du har dokumenter som er relevant i forhold til sagen, så skal du huske at vedlægge dem denne ansøgning.

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

Sagsnummer
Sagsnummer finder du oftest på breve som du har modtaget fra Familieretshuset og er gerne placeret i højre side

Sagen du vil klage over vedr.:
 Adoption

 Børn- og ægtefællebidrag

Faderskab/medmoderskab 

Forældremyndighed og bopæl 

Samvær 

Separation og skilsmisse 

Værgemål 

Navne 

Andet 

http://www.familieretshuset.dk/persondata


Vejledning til klageskema

Når vi i Familieretshuset træffer en afgørelse, skriver vi i afgørelsen, hvordan du kan klage. 
  
Sådan kan du klage 
Du skal sende en klage til os senest 4 uger efter, du har fået afgørelsen. Når vi har modtaget din klage, bringer vi 
den videre til familieretten. Familieretten kan i særlige tilfælde behandle en klage, selv om den er indgivet for sent. 
  
Vi kan i Familieretshuset også beslutte at genoptage sagen, hvis  
- Klagen indeholder en ansøgning, som Familieretshuset ikke har taget stilling til 
- Klagen indeholder væsentlige nye oplysninger 
- Sagen indeholder væsentlige oplysninger, som Familieretshuset ikke har taget stilling til 
- Der er begået sagsbehandlingsfejl, som kan have betydning for afgørelsen 
  
Vær opmærksom på 
Familieretshusets registrering eller notering af en aftale kan ikke indbringes for familieretten, men 
Familieretshuset kan i stedet genoptage sagen. 
  
Familieretshusets afgørelse om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven kan ikke indbringes for 
familieretten. Familieretshuset skal dog genoptage behandlingen af anmodning om aktindsigt.  
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