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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:

SEPARATION & SKILSMISSE

          KOM HELSKINDET 
     IGENNEM SEPARATION 
           OG SKILSMISSE
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Hvordan gør I?

“I er ikke alene. Omkring 
36.500 par bliver skilt 
hvert år, og tallet er stigende.”

Separation vs. skilsmisse
Alle har krav på at blive separeret og/eller skilt, men hvad er 
forskellen på separation og skilsmisse?

Separation
Hvis I bliver separeret, bliver I skilt “på prøve”. Den eneste 
forskel mellem sparation og skilsmisse er, at man kan ikke gifte 
sig igen, før man er blevet skilt, og at man automatisk 
er gift som før, hvis man enten ikke er flyttet fra hinanden inden 
for 2-3 mdr. eller hvis man flytter sammen igen.

I kan være separeret resten af livet, hvis I ønsker det, men hvis 
I er blevet – og forblevet – separeret, kan I bagefter blive skilt. 
Hvis I er enige, kan I blive det når som helst. Er I uenige, skal der 
gå seks måneder, fra I bliver separeret, til I kan blive skilt. I skal 
altid ansøge om at blive skilt. Det sker ikke automatisk.

Skilsmisse
I kan blive skilt direkte (uden at være separeret først), hvis I er 
enige om at blive skilt, hvis en af jer har været utro, har begået 
grov vold mod den anden eller jeres børn, også er gift med en 
anden (bigami) eller har bortført jeres fælles barn til udlandet, 
eller hvis I har boet hver for sig i to år eller mere pga. uoverens-
stemmelser,

Når man bliver skilt, ophører ægteskabet. De konsekvenser, 
der er forbundet med, at ægteskabet ophører, kaldes retsvirk-
ninger. De vigtigste retsvirkninger er:

* Du beholder det navn, du havde under ægteskabet
* I arver ikke længere efter hinanden (arveretten ophører)
* I skal dele jeres indbo (bodeling), da formuefællesskabet 

ophører
* I skal ikke længere forsørge hinanden (den gensidige forsør-

gelsespligt ophører), med mindre I aftaler eller der pålæg-
ges en ægtefællebidragspligt

* retten til de fleste livsforsikringer ophører – men det sker
 ikke i alle tilfælde, så I bør undersøge jeres individuelle for-
sikringer

* I kan gifte jer igen (retten til at indgå ægteskab genindtræder)
* Retten til ægtefællepension bortfalder, med mindre ægte-

skabet har varet i mindst fem år, og der er en ægtefælle-
bidragspligt

* Jeres skatteforhold ændrer sig

Det er vigtigt at vide, at I kan fortryde en separation, men I kan 
ikke fortryde en skilsmisse. Fortryder I skilsmissen, bliver I nødt 
til at gifte jer igen.

Retsvirkninger

Når I søger om skilsmisse eller separation, skal I indsende 
en blanket til Statsforvaltningen. I kan finde en blanket, som 
I kan bruge, på vores hjemmeside www.h3b.dk.

Vilkår
Statsforvaltningen hjælper jer, hvis I er enige om at blive 
skilt eller separeret, og hvis I er enige om vilkårene herfor. 
Er I ikke enige om vilkårene, sender Statsforvaltningen 
sagen i retten.

Uanset om man søger separation eller skilsmisse, er de 
vilkår, der skal afklares, de samme. F.eks.:
* Hvem skal fortsætte lejemålet/beholde andelsretten,

hvis I har en lejebolig eller andelsbolig? 
* Skal der være et ægtefællebidrag, dvs. skal en af jer 

forsørge den tidligere ægtefælle – og hvis ja, i hvor lang 
tid skal der være pligt til at betale ægtefællebidrag? Det 
skal her bemærkes, at ægtefællebidrag sjældent pålæg-
ges.

Hvis I kun er uenige om størrelsen af et ægtefællebidrag, 
kan Statsforvaltningen træffe en afgørelse.

Hvem der kan fortsætte leje- eller andelsretten afhænger 
ikke af, hvem af jer, der står på kontrakten/aftalen. Udlejer 
og andelsboligforeningen er forpligtede til at anerkende et 
lejerskifte eller andelsejerskifte. Andelsboligforeninger kan 
dog have særlige regler.

Vilkårsforhandling
Når man søger om skilsmisse eller separation, skal man til 
et møde i Statsforvaltningen (“vilkårsforhandling”). I kan dog 
undgå mødet, hvis I er enige om skilsmissen/separationen, 
vilkårene herfor, og om at I ikke ønsker en vilkårsfor-
handling. Det gælder dog ikke hvis Statsforvaltningen er i 
tvivl om, hvorvidt I forstår konsekvenserne af jeres aftaler, 
for da skal I til vilkårsforhandling. Dette gælder også, hvis I 
skal skilles på baggrund af separation, hvor I i forbindelse 
med separationen aftalte at tale om ægtefællebidrag igen i 
forbindelse med en skilsmisse.



Særligt om bodelingDet koster penge
Statsforvaltningens gebyr
Statsforvaltningen tager et gebyr for at behandle jeres 
ansøgning. I skal selv aftale, om en af jer betaler gebyret, eller 
om I deles om udgiften. Når I indbetaler gebyret på Stats-
forvaltningens konto, skal i dog huske at oplyse indbetalerens 
CPR-nr. 

Det er ikke er muligt at få gebyret tilbagebetalt, hvis 
betingelserne for separation eller skilsmisse viser sig ikke at 
være opfyldt.

Gebyrets størrelse
Gebyrets størrelse ændres hvert år. Læs om det aktuelle 
gebyrs størrelse på www.statsforvaltninge.dk (søg på “betaling 
af gebyr”). Hvis gebyret udgør en ekstraordinær belastning i din 
økonomi, kan du søge din kommune om hjælp.

Hvis I ikke betaler med det samme
Statsforvaltningen ikke må begynde at behandle jeres sag, før 
de har modtaget gebyret på deres konto. Hvis gebyret ikke er 
modtaget inden for kort tid, efter anmodningen er sendt, vil de 
derfor henlægge sagen. Det betyder, at I må søge forfra.

Barnets rammer
En fælles forældremyndighed fortsætter automatisk, men I 
skal blive enige om jeres børns fremtidige rammer. Kan I ikke 
blive enige, kan Statsforvaltningen hjælpe jer. 

I skal bl.a. beslutte hvem af jer, børnene skal have primær 
bopæl hos (“bopælsforælderen”). Bopælsforælderen skal selv 
sikre, at Folkeregisteret har registreret børnenes fremtidige 
bopæl korrekt. Læs mere i vores folder om barnets bopæl.

I skal også blive enige om, hvor meget den anden forælder 
(den “samværsberettigede”) skal se børnene. Samtidig skal 
I beslutte, hvordan vedkommende skal opfylde sin pligt til at 
forsørge børnene (f.eks. via børnebidrag). Læs mere i vores 
foldere om hhv. samvær og børnebidrag.

Offentlige ydelser
Bopælsforælderen er den forælder, der er berettiget til 
offentlige børneydelser (f.eks. ordinært og ekstra børnetilskud). 
Er du lige blevet bopælsforælder skal du derfor orientere Folke-
registeret om, at børnene nu bor hos dig. Ellers vil børne-
ydelserne ikke blive udbetalt til dig.

Når I har børn
Særeje
Hvis I har lavet en ægtepagt, har I besluttet, at ikke alt skal 
deles lige, når I går fra hinanden. Det, der dermed ikke skal 
deles, kaldes særeje. Det, en ægtefælle har som særeje, 
skal ikke indgå i bodelingen. 

Man kan også få særeje gennem gave og arv. Det kræver, 
at den person, som har givet gaven, eller som man arver 
fra, udtrykkeligt har bestemt, at der skal være særeje.

Fælleseje
Har ingen af jer særeje, er der formuefællesskab i 
ægteskabet. Det, I ejer sammen – som altså ikke er den 
enes særeje – kaldes fælleseje. I skal dele al fælleseje i 
bodelingen. Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen, kan I 
bede skifteretten om at beslutte det for jer (offentligt skifte).

Ved bodeling gør man hver ægtefælles formue (fælleseje) 
op på separations- eller skilsmissedatoen. Formueandelen 
er vedkommendes “bodel”. Bodelen består af en ægtefælles 
aktiver (hvad man ejer) og passiver (gælden).

Du hæfter for din egen gæld – uanset om du har stiftet 
gælden før eller under ægteskabet. Den eneste gæld, I 
begge hæfter for, er gæld, som I har stiftet sammen (hvor 
I begge har skrevet under på gældsbrevet). Fællesgæld 
deles ligeligt mellem ægtefællerne rent bodelingsmæssigt.

Ved bodelingen ser man på, hvor meget den ene ægtefælle 
ejer, og trækker gælden fra. Det samme gør man for 
den anden ægtefælle. Ejer en ægtefælle mere, end ved-
kommende skylder, har ægtefællen en positiv bodel. Er 
gælden størst, er bodelen negativ. Ved en positiv bodel skal 
ægtefællen betale halvdelen til den anden ægtefælle. Er 
bodelen negativ, skal man ikke betale noget til den anden 
ægtefælle. Bemærk, at børnenes ting, som f.eks. legetøj og 
tøj, følger børnene. 

Ovennævnte er kun vejledende, hvorfor vi henviser til at 
rette henvendelse til en advokat ved uenighed om boet.

 

“Det er vigtigt, at I indgår aftaler 
om jeres børns fremtidige 
rammer hurtigst muligt - inden I 
bliver farvede af evt. konflikter.”



Vores hjælp - forskellige typer

Fri proces
Hvis jeres sag ender i retten, kan I søge om at få fri proces. Får 
du fri proces, betaler det offentlige nogle af de omkostninger, du 
har ved at føre sagen (“sagsomkostninger”).

Man kan kun få fri proces til sager, som føres i retten. Det 
gælder både civilretten, fogedretten og skifteretten. Sager hos 
Statsforvaltningen og andre offentlige myndigheder er ikke 
omfattet. Det er sager, som løses ved aftale uden om retten, 
heller ikke. Fri proces kan gives, hvis din økonomi berettiger det. 
Grænserne for, hvor meget du må tjene, reguleres årligt. Du 
kan læse mere herom på www.domstol.dk.

Fri proces dækker kun én sag
Hvis du får fri proces, skal du være opmærksom på, at 
bevillingen til fri proces kun dækker den ene type sag. Har du 
flere sager, må du søge fri proces for hver sag.

Eksempler:
* Fri proces til en forældremyndighedssag dækker ikke arbejde 

forbundet med f.eks. samværsproblemer 
* Fri proces til skilsmisse dækker ikke arbejde forbundet med 

f.eks. bodeling eller forældremyndighed

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
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

 


