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Spørg eksperten

Hvert 3. barns rådgivere har 
arbejdet i Statsforvaltningen, 
Ankestyrelsen og kommunen. 
Vi kender derfor skilsmisse- og 

børneområdet bedre end 
nogen anden aktør.

Vi har et solidt greb om 
reglerne og et særegent indblik i 
myndighedernes forvaltning af 
reglerne og myndighedernes 

måde at tænke på - og vi deler 
gerne ud af den viden. 

Denne gratis folder giver dig et 
indblik i reglerne omkring:

BARNETS BOPÆL

HVOR SKAL VORES 
BARN BO MEST?
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Sagens behandling - fortsat

Bopælsretten
Når I som forældre går fra hinanden, skal I blive enige om, hvem 
jeres barn skal bo mest hos og dermed have folkeregister-
adresse hos. Det kan være rigtig svært, at blive enige om, da 
denne forælder automatisk bliver den primære forælder. 

Begreber
Den af forældrene, som barnet får folkeregisteradresse hos, 
er “bopælsforælderen”, mens den anden forælder er den 
“samværsberettigede”. Den samværsberettigede er den af 
forældrene, der får reguleret sin kontakt til barnet.

Hvis I er enige
Hvis I er enige om, hvem af jer, der skal være bopælsforælder, 
indgår I bare en aftale. Der er ikke krav om, at aftalen skal være 
skriftlig, men det anbefaler vi altid, så der ikke senere opstår 
tvivl.

Hvis I er uenige
Er I på noget tidspunkt uenige om, hvem jeres barn skal have 
folkeregisteradresse – og dermed primær bopæl – hos, kan I 
anmode Statsforvaltningen om hjælp. I kan ikke anlægge sagen 
direkte ved retten, da den skal starte hos Statsforvaltningen.

Ved uenighed omkring bopælen skal du sende din ansøgning 
til Statsforvaltningen. Når Statsforvaltningen modtager din 
ansøgning, undersøger de, om de skal behandle sagen. 

Sagen kan afvises
Hvis du ansøger om at få ændret dit barns bopæl, kan 
Statsforvaltningen afvise at behandle din ansøgning. Det vil 
de gøre, hvis der ikke er væsentlige forhold omkring barnet, 
som har ændret sig. De kan også afvise ansøgningen, 
hvis en ændring kan være til skade for dit barn. Det er 
Statsforvaltningens opgave at beskytte dit barn, hvis  I  som 
forældre har et højt konfliktniveau.

Hvis sagen ikke afvises
Når Statsforvaltningen modtager din ansøgning, bliver I typisk 
indkaldt til et møde. På mødet forsøger Statsforvaltningen at 
hjælpe jer til at finde en løsning. Statsforvaltningens opgave er 
nemlig at afsøge, om der er mulighed for forlig i sagen. I bliver 
i den forbindelse bl.a. vejledt om retsreglerne og de rammer, 
Statsforvaltningen er bundet af. 

Sagens behandling

Sagsskridt
Som en del af sagens behandling tilbyder Statsforvaltnin-
gen børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling. Målet 
hermed er at få jer til at finde en løsning med hjælp.

Statsforvaltningen kan også vælge tage en samtale med 
jeres barn. Der kan også blive indhentet oplysninger fra 
f.eks. barnets daginstitution eller skole, ligesom Statsfor-
valntingen har mulighed  for at  lave en  børnesagkyndig  
undersøgelse. 

Midlertidig forældremyndighed
Statsforvaltningen kan bestemme, at en af jer skal have 
forældremyndigheden midlertidigt, mens sagen behandles. 
Midlertidige afgørelser gælder, indtil der er truffet en endelig 
beslutning (dom). Du kan klage over en sådan midlertidig 
afgørelse. 

Ved fortsat uenighed
Hvis det ikke lykkes at finde en varig løsning, I kan blive enige 
om, afsluttes sagen i Statsforvaltningen. Statsforvaltnin-
gen har ikke lov til at træffe en endelig afgørelse i sager 
om bopæl. Statsforvaltningen skal derfor sende sagen for 
retten, hvis en af jer anmoder om det. I har fire uger fra det 
tidspunkt, hvor Statsforvaltningen har afsluttet sagen, til at 
indsende anmodningen til retten.

Retten
Hvis sagen sendes for retten, kan retten bestemme, hvem 
jeres barn skal have folkeregisteradresse hos.  Retten har 
her mulighed for at beslutte at sagen skal undersøges
nærmere. Det f.eks. gennem iværksættelsen af en børne-  
sagkyndig undersøgelse eller en børnefaglig udtalelse mv. 
 
I kan søge fri proces til en retssag (dvs. at det offentlige 
betaler nogle af omkostningerne ved sagen), hvis I opfylder 
nogle specificerede økonomiske krav. Hvis din sag skal i 
retten, samarbejder vi i Hvert 3. barn  med nogen af Dan-
marks dygtigste familieretsadvokater.

“Efter samlivsophøret får man 
som forælder tildelt roller: 
Den ene bliver bopælsforælder 
og den anden bliver
samværsforælder.”



Mere om retten til at flytteFør en beslutning tages
Indtil Statsforvaltningen træffer en midlertidig afgørelse eller 
retten træffer en beslutning om bopælsretten, er jeres 
situation afhængig af hvilken typen af forældremyndighed I har.

Ved eneforældremyndighed
Hvis en af jer har forældremyndigheden alene, er vedkom-
mende automatisk bopælsforælder. Det betyder, at jeres barn 
automatisk har folkeregisteradresse hos denne forælder.

Ved fælles forældremyndighed
Hvis bopælen ikke allerede er tillagt en af jer forældre én gang 
- ved aftale, midl. afgørelse eller dom - og I har fælles forældre-
myndighed, så er ingen af jer automatisk bopælsforælder. I har 
den samme ret til barnet. Nogen forældre kan derfor finde på 
at tage sagen i egen hånd. De agerer bopælsforælder og ”nap-
per” barnet, når den anden forælder ikke er der til at modsætte 
sig det. Dette bør man for alt i verden undgå, da det er skadeligt 
for barnet. Når man i hverdagen kæmper om at nå at hente 
barnet først, fjerner man den struktur og stabilitet, der er afgø-
rende for barnets trivsel og udvikling. Det er særligt skadeligt 
i de tilfælde, hvor en forælder holder barnet væk fra normale 
rutiner og den anden forælder for at sikre sig bopælsretten. 

Folkeregisteret
Har du bopælsretten, er det din opgave at sikre, at Folke-
registeret har dit barn registreret med den rigtige adresse. Du 
skal derfor henvende dig til dem og oplyse, hvis barnet får en ny 
adresse (som følge af, at du har fået bopælsretten). Dette er 
tilfældet uanset om du har fået bopælsretten ved aftale eller 
ved dom.

Rettigheder
Når du er bopælsforælder, har du nogle rettigheder: 
Bopælsretten vedrører beslutninger omkring dit barns 
dagligdag. At have bopælsretten betyder også, at du som 
udgangspunkt modtager et evt. børnebidrag og de offentlige 
ydelser (børnechecken og et evt. børnetilskud), som er knyttet 
til barnet. Du bestemmer også over dit barns daglige liv - f.eks. 
hvad angår:
* daginstitution
* fritidsaktiviteter - dog kun uden for samværsperioderne
* flytning – typisk kun inden for Danmarks grænser
* psykologhjælp – dette gælder kun offentlige tilbud
* om dit barn må få en bisidder med til børnesamtaler i Stats-

 forvaltningen

Efter en beslutning tages
Ved fælles forældremyndighed
Hvis I har fælles forældremyndighed over jeres barn, er 
det bopælsforælderen, der bestemmer, hvor i landet jeres 
barn skal bo. Hvis barnet skal flytte til udlandet, Grønland 
eller Færøerne, skal I være enige om det.

Ved eneforældremyndighed
Hvis du har forældremyndigheden over jeres barn alene, 
bestemmer du selv, hvor barnet skal bo. Det gælder både 
bopæl i Danmark og i udlandet.

Orienteringspligt 
Som bopælsforælder kan du ændre jeres barns adresse. 
Du har pligt til at orientere den anden forælder om en 
flytning senest 6 uger før selve flytningen sker. Samme 
orienteringspligt gælder, hvis du som forælder vil flytte,
 uanset om du er bopælsforælder eller samværsberettiget.

Orienteringspligten gælder, uanset om I har fælles 
forældremyndighed, om du har forældremyndigheden alene, 
eller om du slet ikke har del i forældremyndigheden. Du 
skal ikke orientere Statsforvaltningen men kun den anden 
forælder.

 

“At være bopælsforælder 
giver dig retten til at træffe 
nogle beslutninger uden den 
anden forælders samtykke 
- uanset om I har fælles 
forældremyndighed eller ej.”



Praktisk information

Fokus på barnet
Det er altid vigtigt, at holde fokus på dit barns behov. Samtidig 
er det noget af det sværeste at gøre, når du selv står i en 
krisesituation.

Ved et samlivsophør bliver alt for mange forældre optagede 
af at sikre bopæl, svare på anklager og sikre forældre-
myndighed. De er vrede på hinanden og har svært ved at se ud 
over egne behov. De ser derfor mange gange ikke den negative 
betydning, en sådan kamp kan have for deres barn.

Det vigtigste, du som forælder kan gøre, er at tilsidesætte dine 
egne behov. Sæt dit barns behov for den anden forælder i fokus. 
Overfør ikke dit negative syn på den anden forælder til barnet. 
Du kan risikere, at dit barn føler sig så klemt, at det tilside-
sætter sine egne behov og overtager dine behov som sine egne. 
Det vil barnet gøre for at overleve, og det er et psykisk overgreb, 
som intet barn bør udsættes for 

Hold dig altid for øje, at børn elsker begge forældre. Da de er 
et resultat af begge deres forældre, vil de altid tage kritik af 
den anden forælder personligt. Børn forstår ikke de følelses-
mæssige nuancer.

Vi er et team af professionelle, som bl.a. har specialiseret os i 
alt fra forældremyndighed, bopæl og samvær til barnets ram-
mer ved skilsmisse, børne- og relationsmønstre, dynamikker i 
opbrudte familier, afkodning af børn mv.

Vores mål er at yde en helhedsorienteret indsats. 

Juridisk rådgivning
Vores juridiske rådgivere er jurister, der har arbejdet 
i Statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller kommunen. 
De kender med andre ord reglerne og de tankegangen
bag de beslutninger, myndighederne træffer. De rådgiver,
bistår dig ved møder og skriver breve til myndighederne
for dig mv. De klæder jer også gerne på til at forstå
den nye juridiske virkelighed, som åbner sig når I overgår  fra
kernefamilie til opbrudt familie, hvor I bl.a. tildeles nye roller.

Psykologisk rådgivning
Vores psykologer har fokus på at hjælpe dig med at skærme
dit barn, så det  ikke kommer i klemme i voksenkonflikter.
Du kan f.eks. få praktiske redskaber  til at imødegå negativ
prægning af dit barn eller få hjælp til at italesætte svære
emner. De kan også give dig redskaber til at styrke jeres
kommunikation og samarbejde, ligesom de kan give dig red-
skaber til at se bag om den anden forælders handlinger mv. 

Du styrer slagets gang
Vi mener, at du bør sidde i førersædet på din sag ligesom du 
skal kunne gennemskue og styre økonomien forbundet med 
sagen. Derfor tager vi ikke den fulde bold og løber med den, 
som advokaterne gør. Vi løber kun med den bold, som du har 
behov for, at vi hjælper med. 

Vi skræddersyr med andre ord vores hjælp til dine konkrete 
behov. Samtidig har vi fokus på netop din situation samt dine 
og dit barns behov i processen. 

Hvert 3. barn kan hjælpe
Økonomien skal holde
Alle skal have råd til rådgivning med et højt fagligt 
niveau. Derfor har vi både lave priser og en unik beta-
lingsmodel, så du undgår økonomiske overraskelser.

Klippekort
Du køber et klippekort - vi bruger klip, når vi arbejder.
Du bestemmer i den forbindelse hvornår, hvordan og 
hvor meget, vi skal arbejde. Ubrugte klip tilhører selvfølgelig
dig - ikke os. Læs mere i vores forretningsbetingelser.

Min konto
Vores betalingsmodel centrerer sig om vores online kunde-
portal, som automatisk opretter en personlig kundekonto
til dig, første gang du logger ind på portalen. Du finder
portalen på vores hjemmeside www.h3b.dk (tryk “MIN SIDE”).
Her kan du bl.a. tanke klippekort op, følge dit forbrug af klip, 
se dine stamdata inkl. kontaktoplysninger, booke møder mv. 

Møder
Vores møder afholdes som udgangspunkt som telefon-
møde i et virtuelt mødelokale, men vi  kommer også gerne
til dig, hvis du skulle foretrække et personligt møde (der 
afregnes da for transport). Dine behov sætter dagsor-
denen.  

T: 6913 8800 - E: Info@h3b.dk - H: www.h3b.dk

 


