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Meddelelse fra CPR-kontoret
om registrering af forældremyndighed og separation i CPR
Meddelelsen er revideret på grund af den nye familieretlige struktur, der træder
i kraft den 1. april 2019.
Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj
2004. Registrering af separation og forældremyndighed på baggrund af indberetning fra retterne begyndte dog først den 1. juli 2004.
Der registreres alene separationer samt etablering og ændring af forældremyndighed, der finder sted efter disse datoer.
Ved registrering af tilflytning her til landet registreres dog en eventuel separation samt forældremyndigheden over et tilflyttende barn, selvom disse hændelser har fundet sted før den 27. maj 2004. Se nedenfor under afsnit I. 3-4. og II.
4-5 om forudsætningerne for en sådan registrering.
Som det fremgår nedenfor, kan en registreret oplysning om separation
eller forældremyndighed herudover være forældet.
For så vidt angår registrering af separation og forældremyndighed i Grønland,
se henholdsvis afsnit I, punkt 2, og afsnit II, punkt 3.
I. Separation
1. Meddelelse af separation i Danmark
Separation meddeles i Danmark enten ved afgørelse truffet af Familieretshuset
eller familieretten.
1.1. Separation ved afgørelse truffet af Familieretshuset
Oplysning om separation overføres elektronisk fra Familieretshuset, når afgørelsen er endelig, til registrering i CPR for kvinden, hvorfra den automatisk
overføres til manden, hvis han er registreret i CPR. Er kvinden ikke registreret i

CPR, registreres separationen for manden. Er heller ikke manden registreret i
CPR, kan separationen ikke registreres i CPR.
Ved registreret partnerskab eller ægteskab mellem to personer af samme køn
overføres oplysning om separationen fra Familieretshuset til registrering i CPR
for den ældste person, når afgørelsen er endelig. Hvis denne person ikke er
registreret i CPR, registreres separationen for den yngste person. Er heller ikke
denne person registreret i CPR, kan separationen ikke registreres i CPR.
1.2. Separation ved afgørelse truffet af familieretten
Når rettens afgørelse om separation er endelig, sender retten meddelelse om
separationen til kvindens eller ved registreret partnerskab eller ægteskab mellem to personer af samme køn til den ældste persons aktuelle eller sidste bopælskommune her i landet i samme rækkefølge, som anført ovenfor.
Der henvises i øvrigt til Domstolsstyrelsens skrivelse om domstolenes indberetning til CPR.
2. Meddelelse af separation i Grønland
Separation meddeles i Grønland enten ved dom eller ved bevilling fra Rigsombudsmanden.
Kun separationsdomme og -bevillinger, der er udstedt efter den 27. maj 2004,
kan registreres i CPR. Fra den 27. maj 2004 og frem til datoen for denne meddelelse er der kun sket registrering af separationer i CPR, hvis parterne har anmodet herom. Registreringen af separationer i CPR er således ikke komplet.
2.1. Separation ved bevilling
Oplysning om separation sendes af Rigsombudsmanden til kvindens bopælskommune, hvorfra den automatisk overføres til manden, hvis han er registreret
i CPR. Er kvinden ikke registreret i CPR, registreres separationen for manden.
Er heller ikke manden registreret i CPR, kan separationen ikke registreres i
CPR.
Ved registreret partnerskab og ægteskab mellem to personer af samme køn
overføres oplysning om separationen til registrering i CPR for den ældste person, hvis vedkommende er registeret i CPR. Hvis denne person ikke er registreret i CPR, registreres separationen for den yngste person. Er heller ikke denne
person registreret i CPR, kan separationen ikke registreres i CPR.
2.2. Separation ved dom
Når en separationsdom er endelig, sender retten meddelelse om separationen til
kvindens eller den ældste partners aktuelle eller sidste bopælskommune i Grønland eller i Danmark i samme rækkefølge, som anført ovenfor.
Der henvises i øvrigt til Domstolsstyrelsens skrivelse om domstolenes indberetning til CPR.

2

3. Meddelelse af separation på Færøerne
Separation meddeles på Færøerne enten ved dom eller ved bevilling fra Familieforvaltningen (tidligere Rigsombudsmanden). Sådanne separationer indrapporteres ikke automatisk i CPR.
Hvis en part, der er registreret i CPR, anmoder om det, kan en separationsbevilling udstedt af Familieforvaltningen (tidligere Rigsombudsmanden) umiddelbart registreres i CPR.
En separationsdom afsagt af domstolene på Færøerne kan efter anmodning
registreres, når den er endelig. Dette dokumenteres ved forevisning af:
• udskrift af dommen forsynet med en attest fra byretten om, at
ankestævning ikke er udtaget inden ankefristens udløb, eller
• attest fra byretten om, at ankefristen er udløbet, og at anken alene vedrører vilkår for separationen, eller
• bevis for, at den tidligere ægtefælle har givet afkald på anke, eller at anken vil blive begrænset til kun at gælde vilkår for separationen.
Kun separationsdomme og -bevillinger, der er udstedt efter den 27. maj 2004,
kan registreres i CPR.
4. Udenlandske separationer
Separationer fra andre lande, inkl. de øvrige nordiske lande, skal forelægges
Familieretshuset inden registrering i CPR.
5. Ophør af separation
5.1. Skilsmisse og død
Når et separeret par bliver skilt, eller en af parterne dør, ophører separationen.
Dette vil automatisk blive registreret i CPR, når skilsmissen eller dødsfaldet
registreres i CPR. Dette gælder uanset baggrunden for registrering af separationen i CPR.
5.2. Genoptagelse eller fortsættelse af samlivet
Virkningerne af en separation bortfalder for fremtiden, hvis parterne fortsætter
eller genoptager samlivet. Det kræves ikke, at parterne flytter sammen. Det er
tilstrækkeligt, at de beslutter at fortsætte eller genoptage samlivet.
Normalt sker dette uden inddragelse af offentlige myndigheder, og der er derfor ikke umiddelbart nogen myndighed, der vil kunne sørge for, at bortfaldet af
separationen registreres i CPR.
Parterne har derimod selv mulighed for at få bortfaldet af separationen registreret i CPR. Henvendelse herom skal ske til kvindens eller ved registreret part-
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nerskab eller ægteskab mellem to personer af samme køn til den ældste persons
aktuelle eller sidste bopælskommune her i landet i samme rækkefølge, som
anført ovenfor under pkt. 1.1. om registrering af separationer. Kommunen må
ikke registrere bortfald af en separation, før begge parter ved personlig underskrift har erklæret, at de har fortsat eller genoptaget samlivet, og at deres separation derfor er bortfaldet. Dette kan ske ved udfyldelse af den blanket, der er
vedlagt som bilag 1 til denne meddelelse. Det bemærkes, at der ikke er blankettvang.
Blanketten kan i givet fald udskrives af den registrerende kommune fra CPRsystemet. Der kan herudover findes en blanket til brug herfor på
www.familieretshuset.dk under skilsmisse/ hvis I fortryder.
Den registrerende kommune indsætter et notat i CPR om, at ophør af separation er registreret på baggrund af modtagelse af en fælles erklæring herom. Erklæringens datering anføres. Notatet indsættes hos den person, hos hvem ophøret af separationen registreres.
Det skal understreges, at en separation kan være bortfaldet, selvom dette
ikke er registreret i CPR. Parterne har således ikke pligt til at indberette,
at de har fortsat eller genoptaget samlivet.
Hvis en myndighed, der har kompetencen til at meddele separation eller skilsmisse, konstaterer, at en separation er bortfaldet, bør den sørge for, at dette
bliver registreret i CPR. Det betyder eksempelvis, at Familieretshuset eller familieretten skal sørge for registrering af bortfald af separationen, hvis Familieretshuset eller familieretten som led i behandlingen af f.eks. en skilsmissesag
konstaterer, at separationen er bortfaldet.
Det kan tilføjes, at hvis det er relevant for sagsbehandlingen for andre myndigheder at få fastlagt, om et par fortsat er separeret, f.eks. ved en kommunes vurdering af tildeling af ydelser, skal myndigheden selv vurdere, om separationen
er bortfaldet. I forbindelse med en eventuel klage over en afgørelse over f.eks.
tildelingen af ydelser, vil klageinstansen på samme måde skulle tage stilling til
spørgsmålet om bortfald af separation som en del af afgørelsen. Dette kan dog
ikke medføre en ændret registrering i CPR. Ved tvivl om bortfald af en separation kan der eventuelt rettes henvendelse til Familieretshuset med henblik på
generel vejledning.
Der henvises til afsnit II, pkt. 2.3. om genindtræden af fælles forældremyndighed ved bortfald af separation.
II Forældremyndighed
Registrering af forældremyndighed i CPR sker hos barnet, hvorfra oplysning
om forældremyndigheden automatisk bliver overført til forældremyndighedsindehaverne, hvis de er registreret i CPR. Dette gælder også, selvom barnet i
CPR ikke er registreret med en aktuel adresse i Danmark. Hvis barnet ikke er
registreret i CPR, vil oplysning om forældremyndighed ikke kunne registreres,
heller ikke selv om en forældremyndighedsindehaver måtte være registreret i
CPR. Hvis en eller begge indehaver(e) af forældremyndigheden ikke er regi-
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streret i CPR, anføres hos barnet forældremyndighedsindehaverens navn og
fødselsdato.
Forældremyndighed ophører, når barnet fylder 18 år. Der vil automatisk ske
sletning af forældremyndigheden. Der vil ligeledes ske automatisk sletning,
hvis en forældremyndighedsindehaver dør.
1. Ved barnets fødsel
1.1. Børn af gifte forældre
Forældrene har fælles forældremyndighed, hvis de er gift med hinanden ved
barnets fødsel, eller hvis de senere indgår ægteskab.
Hvis forældrene er separerede ved barnets fødsel, har moderen forældremyndigheden alene, medmindre
1) den separerede ægtefælle ifølge anerkendelse eller afgørelse
anses som barnets far,
2) forældrene har afgivet erklæring om, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet (“omsorgs- og ansvarserklæring”) og betingelserne i retsplejelovens § 448 g for at behandle
spørgsmålet om forældremyndighed her i landet er opfyldt, eller
3) forældrene anmelder en aftale om fælles forældremyndighed,
jf. pkt. 1.3.
1.2. Børn af fraskilte forældre
Hvis forældrene er fraskilte på tidspunktet for barnets fødsel, men har været
gift med hinanden indenfor de sidste 10 måneder før barnets fødsel, har de fælles forældremyndighed.
1.3. Børn af ugifte forældre
Forældre, der ikke er gift med hinanden har fælles forældremyndighed, hvis
1) de har afgivet erklæring om, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet (“omsorgs- og ansvarserklæring”) og
betingelserne i retsplejelovens § 448 g for at behandle spørgsmålet om forældremyndighed her i landet er opfyldt,
2) de anmelder en aftale om fælles forældremyndighed, eller
3) de har eller har haft fælles folkeregisteradresse inden for de
sidste 10 måneder før barnets fødsel, og manden anses for far til
barnet ifølge anerkendelse eller afgørelse.
I andre tilfælde end de ovenfor nævnte har moderen forældremyndigheden alene.
1.4. Generelt
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En omsorgs- og ansvarserklæring kan afgives af forældrene i forbindelse med
registreringen af barnets fødsel. Ved indgivelse af denne erklæring anerkendes
faderskabet, og forældrene får fælles forældremyndighed over barnet.
Denne erklæring indgives til personregisterføreren, der indrapporterer oplysningerne om fødsel, faderskab og dermed forældremyndighed til CPR.
Erklæringen kan også indgives til Familieretshuset, der elektronisk overfører
oplysning om faderskab og forældremyndighed til registrering i CPR.
I de sager, hvor der ikke er afgivet en omsorgs- og ansvarserklæring, undersøger Familieretshuset i forbindelse med fastslåelsen af faderskabet, om der samtidig med faderskabets anerkendelse etableres fælles forældremyndighed, eller
om den ene af forældrene har forældremyndigheden over barnet alene. Familieretshuset indberetter forældremyndigheden til CPR.
2. Senere ændringer i forældremyndigheden
2.1. Ændring af forældremyndighed ved afgørelse eller ved aftale godkendt af
Familieretshuset i Danmark.
Forældremyndigheden over et barn kan ændres på følgende måder:
•

Aftale anmeldt til Familieretshuset

•

Aftale anmeldt til familieretten under familierettens behandling af en
sag om forældremyndighed

•

Midlertidig afgørelse

•

Afgørelse

Oplysning om den ændrede forældremyndighed overføres elektronisk fra Familieretshuset til registrering i CPR hos det pågældende barn. Sker ændringen ved
afgørelse, overfører Familieretshuset først oplysningen, når afgørelsen er endelig.
Hvis aftale om forældremyndigheden anmeldes til familieretten, eller familieretten træffer afgørelse om forældremyndigheden, sender retten besked herom
til barnets aktuelle eller sidste bopælskommune her i landet, som så indrapporterer ændringen i CPR. Sker ændringen ved afgørelse, sender retten først besked om ændringen, når afgørelsen er endelig. Det kan tilføjes, at hvis en 1.
instans afgørelse ankes efter fuldbyrdelsesfristens udløb, er afgørelsen endelig
og bliver således indberettet af retten.
Det bemærkes, at fælles forældremyndighed fortsætter efter separation eller
skilsmisse i Danmark, medmindre andet bestemmes. Hvis forældremyndigheden ændres ved separationen eller skilsmissen, sørger den pågældende myndighed for, at dette registreres i CPR på samme måde som anført ovenfor.
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Også andre end forældrene kan ved afgørelse eller ved godkendt aftale få forældremyndigheden over et barn. Den pågældende myndighed sørger for, at
dette registreres i CPR på samme måde som anført ovenfor.
Der henvises i øvrigt særskilt til Domstolsstyrelsens skrivelse om domstolenes
indberetning til CPR og punkt 2.10. i Børne- og Socialministeriets Vejledning
om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v., som omhandler Familieretshusets indberetning til CPR.
2.2. Særligt om børn født før registrering af forældremyndighed begyndte i
2004
Registrering af forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering på baggrund af domme dog først fra den 1. juli 2004. Er et barn født
før disse datoer i 2004, og er der ikke efterfølgende sket en ændring af forældremyndigheden, er der således ikke registreret forældremyndighedsforhold i
CPR.
Havde den ene forælder før 2004 forældremyndigheden alene, og fik den anden
forælder efterfølgende del i forældremyndigheden, er der frem til 1. juli 2012 i
CPR kun registreret forældremyndighed for denne anden forælder.
Er et barn født før de anførte datoer i 2004, og er der efterfølgende frem til den
1. juli 2012 sket registrering af forældremyndighed i CPR for kun den ene forælder, kan det således ikke på baggrund af oplysningerne i CPR lægges til
grund, at denne forælder har forældremyndigheden alene.
Fra den 1. juli 2012 er praksis for registrering af forældremyndighed i CPR
ændret. Er der fra den 1. juli 2012 etableret fælles forældremyndighed over et
barn, hvor der ikke er registreret forældremyndighed i CPR, skal der i CPR ske
registrering af begge forældre, også uanset om den ene forælder tidligere havde
forældremyndigheden alene.
Er der efter den 1. juli 2012 for et barn, som er født før de anførte datoer 2004,
sket registrering af kun den ene forælder som indehaver af forældremyndigheden i CPR, er det herefter udgangspunktet, at denne forælder har forældremyndigheden alene.
2.3. Bortfald af separation
I forbindelse med en separation kan den ene af ægtefællerne få forældremyndigheden alene over et fælles barn, jf. pkt. 2.1.
Som det fremgår af afsnit I, pkt. 5.2., bortfalder en separation, hvis parterne
fortsætter eller genoptager deres samliv. I så fald får de igen fælles forældremyndighed over alle deres umyndige fællesbørn, hvis den ene af forældrene
havde forældremyndigheden alene ved separationens bortfald. Genindtræden af
fælles forældremyndighed registreres automatisk i CPR i forbindelse med registrering af bortfald af en separation, som har været registreret i CPR.
Da separationer kan være bortfaldet, uden at dette fremgår af CPR, kan
også forældremyndigheden være ændret, uden at dette fremgår af CPR.
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Hvis forældremyndigheden er tillagt en anden end en af forældrene, bevirker
separationens bortfald ingen ændring af forældremyndigheden.
2.4. Ugifte forældre indgår ægteskab efter barnets fødsel
Er forældrene ikke gift med hinanden ved barnets fødsel, vil mange forældre
alligevel have fælles forældremyndighed, jf. pkt. 1.3. Hvis forældrene senere
indgår ægteskab med hinanden, bevirker dette under alle omstændigheder, at
de får fælles forældremyndighed over barnet. Dette registreres automatisk i
CPR ved registrering af vielsen.
Er forældremyndigheden ved forældrenes indgåelse af ægteskab tillagt en anden end en af forældrene, sker der ingen automatisk ændring af forældremyndigheden.
2.5. Midlertidig forældremyndighed
I følgende situationer kan der træffes afgørelse om midlertidig forældremyndighed:
1) Under en verserende forældremyndighedssag kan Familieretshuset og familieretten træffe afgørelse om, hvem der midlertidigt
skal have forældremyndigheden over et barn.
2) Hvis der er risiko for, at et barn vil blive bortført til udlandet,
kan Børne- og Socialministeriet træffe en midlertidig afgørelse
om forældremyndighed.
3) Hvis den ene eller begge indehavere af forældremyndigheden
er forhindret i at træffe bestemmelser om barnets personlige forhold, kan Familieretshuset og familieretten træffe afgørelse om
midlertidig forældremyndighed. En sådan afgørelse kan have
virkning i mange år.
Når Familieretshuset træffer afgørelse om midlertidig forældremyndighed,
overføres oplysning herom elektronisk fra Familieretshuset til CPR.
Når Børne- og Socialministeriet træffer en midlertidig afgørelse om forældremyndighed i situationer, hvor der er risiko for bortførelse til udlandet, giver
Børne- og Socialministeriet meddelelse til Familieretshuset, der overfører oplysningen elektronisk til CPR.
Når familieretten træffer en midlertidig afgørelse, giver retten barnets aktuelle
eller sidste bopælskommune meddelelse om afgørelsen, hvorefter kommunen
indrapporterer den i CPR.
Ved indrapporteringen angives det ikke, at afgørelsen er midlertidig.
Endelige afgørelser om forældremyndighed indberettes kun, hvis der sker ændringer i den midlertidige afgørelse, der er indrapporteret til CPR.
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Myndighederne sørger for, at den endelige afgørelse om forældremyndighed
registreres i CPR på samme måde som anført foran under pkt. 2.1. Herefter
bortfalder registreringen af den midlertidige forældremyndighed.
Midlertidig forældremyndighed giver de samme rettigheder og pligter i forhold
til barnet som almindelig forældremyndighed.
Midlertidige afgørelser om forældremyndighed bortfalder automatisk i følgende situationer:
1)En afgørelse om midlertidig forældremyndighed, fordi forældremyndighedsindehaveren er forhindret i at træffe bestemmelser
om barnets personlige forhold, jf. pkt. 3 ovenfor, bortfalder, når
forhindringen ikke længere består. Normalt sker dette uden inddragelse af offentlige myndigheder, og der er således ikke umiddelbart nogen myndighed, der vil kunne sørge for, at bortfaldet af
den midlertidige forældremyndighed registreres i CPR
Der er derfor mulighed for at indberette til barnets bopælskommune, at den midlertidige forældremyndighed er bortfaldet og
dermed få dette registreret i CPR.
Kommunen må ikke registrere bortfaldet, før både de(n) hidtidige
og de(n) midlertidige forældremyndighedsindehavere har erklæret sig indforståede hermed. Dette kan f.eks. ske ved den blanket,
der er vedlagt som bilag 2 til denne meddelelse. Det bemærkes, at
der ikke er blankettvang. Blanketten kan i givet fald udskrives af
den registrerende kommune fra CPR-systemet.
Det skal understreges, at parterne ikke har pligt til at foretage en
sådan ind beretning.
En midlertidig forældremyndighed på grund af forældremyndighedsindehaverens fravær/forhindring kan således være ophørt, selvom dette ikke er registreret i CPR
2) Andre afgørelser om midlertidig forældremyndighed bortfalder:
a) når der foreligger en endelig aftale eller afgørelse om forældremyndighed, der kan fuldbyrdes,
b) anmodningen om, at der træffes afgørelse om forældremyndighed, tilbagekaldes eller afvises, eller
c) forældrene genoptager samlivet.

3. Registrering af forældremyndighed i Grønland
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Der henvises til den generelle indledning til meddelelsen samt til den generelle
indledning vedrørende registrering af forældremyndighed, punkt II.
De grønlandske regler om forældremyndighed er på visse punkter forskellige
fra de danske regler:
1. Forældrene har fælles forældremyndighed, hvis de ved barnets fødsel er gift med hinanden og ikke er separeret. Hvis
forældrene er separeret ved barnets fødsel, har moderen forældremyndigheden alene.
I begge tilfælde er der siden den 27. maj 2004 sket automatisk
registrering af forældremyndigheden i CPR ved barnets fødsel.
2. Er forældrene ikke gift med hinanden ved barnets fødsel, har
moderen forældremyndigheden alene.
Registrering af forældremyndighed i CPR er siden den 27.
maj 2004 sket automatisk ved barnets fødsel.
3. Forældre, der ikke er gift med hinanden, kan aftale fælles
forældremyndighed, og en forælder, der har forældremyndigheden alene, kan overføre forældremyndigheden til den anden
forælder. Det er en gyldighedsbetingelse, at aftalen godkendes af kredsdommeren.
Kredsdommeren sender kopi af aftalen til barnets bopælskommune med henblik på registrering i CPR.
4. Afgørelser om forældremyndighed træffes af domstolene eller
Rigsombudsmanden.
Retten sender kopi af afgørelsen til barnets bopælskommune med
henblik på registrering i CPR, når afgørelsen er endelig.
Rigsombudsmanden registrerer Rigsombudsmandens afgørelser i
CPR.
Frem til den 1. juli 2015 er der alene blevet indberettet aftaler og afgørelser om
forældremyndighed i situationer omfattet af punkt 3 og 4 ovenfor, hvis forældrene har fremsat anmodning herom. Med virkning fra den 1. juli 2015 er det
bestemt, at der skal ske indberetning af alle aftaler og afgørelser omfattet af
punkt 3 og 4, såfremt der dermed sker en ændring af forældremyndigheden
over et barn. Registreringen af forældremyndighed i CPR forud for den 1. juli
2015 er således ikke komplet.
4. Registrering af forældremyndighed fra Færøerne
De færøske regler om forældremyndighed er på visse punkter forskellige fra de
danske regler:
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• Forældrene har fælles forældremyndighed, hvis de ved barnets
fødsel er gift med hinanden og ikke er separeret. Hvis forældrene
er separeret ved barnets fødsel, har moderen forældremyndigheden alene.
• Er forældrene ikke gift med hinanden ved barnets fødsel, har
moderen forældremyndigheden alene.
• Forældre, der ikke er gift med hinanden kan aftale fælles forældremyndighed, og en forælder, der har forældremyndigheden alene, kan overføre forældremyndigheden til den anden forælder.
Det er en gyldighedsbetingelse, at aftalen er anmeldt til Familieforvaltningen (tidligere Rigsombudsmanden).
• Afgørelser om forældremyndighed træffes ved dom/kendelse eller ved afgørelse fra Familieforvaltningen (tidligere Rigsombudsmanden). Sådanne afgørelser m.v. indrapporteres ikke automatisk i CPR.
Forældremyndighed fra Færøerne kan efter anmodning registreres hos barnet i
CPR efter følgende retningslinjer:
• Når et ægtepar flytter her til landet fra Færøerne med et fælles
barn, registreres begge forældre som indehavere af forældremyndigheden over barnet.
• Hvis forældrene ikke har været gift med hinanden, registreres
moderen som forældremyndighedsindehaver, hvis hun erklærer,
at der ikke efterfølgende er sket en ændring af forældremyndigheden over barnet.
• Afgørelse og aftaler om forældremyndighed truffet eller godkendt af Familieforvaltningen (tidligere Rigsombudsmanden) kan
umiddelbart registreres i CPR.
• En dom eller kendelse afsagt af domstolene på Færøerne kan
registreres, når den er endelig. Dette dokumenteres på de måder,
der er beskrevet i afsnit I, punkt 3.
Dette gælder både ved tilflytning til Danmark fra Færøerne og ved ændring af
forældremyndighed ved en færøsk afgørelse for børn, der er registreret i CPR.
Forældremyndighed over et barn, der er registreret i CPR, kan være blevet ændret på Færøerne, uden at dette fremgår af CPR.
5. Registrering af udenlandsk forældremyndighed
Når et ægtepar flytter her til landet fra udlandet med et fælles barn, registrerer
kommunen begge forældre som indehavere af forældremyndigheden over barnet.
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I andre situationer skal der fremlægges dokumentation for, hvem der har forældremyndigheden over barnet:
• Dokumentation for en udenlandsk forældremyndighedsafgørelse
sker ved fremlæggelse af det originale dokument. Der henvises til
vejledning om folkeregistrering, bilag 1, pkt. 2.
• Følger forældremyndigheden af udenlandsk lovgivning, skal der
fremlægges oplysninger herom.
Tvivlsspørgsmål om gyldigheden af en udenlandsk forældremyndighedsafgørelse eller om indholdet af udenlandsk ret kan forelægges for Familieretshuset.
Dette gælder både ved tilflytning til Danmark fra udlandet og ved ændring af
forældremyndighed ved udenlandsk afgørelse for børn, der er registreret i CPR.
Forældremyndighed, der er registreret i CPR, kan således være blevet
ændret i udlandet, uden at dette fremgår af CPR.
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Bilag 1
FÆLLES ERKLÆRING OM BORTFALD AF SEPARATION
Undertegnede……………………….. ,

personnummer ,

og……………..

personnummer , som

blev separeret den ………………(myndighed ,…………………………………………
nr………………. ),

j.

erklærer herved, at vi anser vores separation for bortfaldet, fordi vi har fortsat/genoptaget samlivet.
Vi anmoder derfor om, at det i Det Centrale Personregister bliver registreret, at separationen er
bortfaldet fra den…….
Vi er klar over, at dette indebærer, at vi igen i Det Centrale Personregister står registreret med
fælles forældremyndighed over de af vores fælles mindreårige børn, som den ene af os havde
forældremyndigheden over.
Dato og underskrift

Dato og underskrift
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Bilag 2
FÆLLES ERKLÆRING OM BORTFALD AF MIDLERTIDIG
FORÆLDREMYNDIGHED
Undertegnede

personnummer…………….

, ………………………………………………………………………………….

(og …………………………….
personnummer …………….) som
ved afgørelse af …………..fra Familieretshuset/retten/Statsforvaltningen
,

…………………………(j. nr……………… )
midlertidigt fik tildelt forældremyndigheden over følgende børn
………………….
………………….
………………….
………………….

personnummer ………………..
personnummer ………………..
personnummer…………………
personnummer…………………

mens undertegnede ………………………………
(og undertegnede………………

personnummer …………………
,

personnummer…………………,)

var forhindret i at træffe bestemmelse om barnets/børnenes forhold, erklærer herved, at forhindringerne ikke eksisterer længere, og at forældremyndigheden over børnene igen tilkommer
………………… ….. (og………………….. )
Vi anmoder derfor om, at denne ændring i forældremyndigheden bliver registreret i Det Centrale Personregister med virkning fra den ………………

Som indehaver(e)af den midlertidige forældremyndighed:
Dato og underskrift

Som indehaver(e)af den midlertidige forældremyndighed:
Dato og underskrift
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