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Høringsparterne 
 

Høring over udkast til ændring af administrative forskrifter som følge af 

lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om 

ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Afskaffelse af 

tvungen delt bopæl og refleksionsperioden samt opfølgning på etablerin-

gen af det nye familieretlige system m.v.) 

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til ændring af en række admini-

strative forskrifter på det familieretlige område i høring, jf. vedlagte bilag. 

Forskrifterne ændres som følge af lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om Fa-

milieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Af-

skaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden samt opfølgning på etablerin-

gen af det nye familieretlige system m.v.). 

Ændringerne i de enkelte forskrifter er markeret med ændringsmarkeringer. Det be-

mærkes, at korrektur- og opsætningsmæssige ændringer og opdaterede henvisninger 

m.v. ikke er markeret.  

Der henvises endvidere til vedlagte fortegnelse over de myndigheder og organisationer 

m.v., der høres over forskrifterne. 

Et udkast til lovforslaget om afskaffelse af tvungen delt bopæl m.v. blev sendt i offent-

lig høring den 4. februar 2020. Lovforslaget er blevet fremsat i dag, jf. vedlagte.  

I forhold til høringsudgaven af lovudkastet foreslås der som følge af forslaget om af-

skaffelse af refleksionsperioden m.v. følgende ændringer af reglerne i lov om ægte-

skabs indgåelse og opløsning (ægteskabsloven) om behandlingen af sager om separa-

tion og skilsmisse: 

 Bevilling til separation og skilsmisse efter § 42, stk. 2, i ægteskabsloven med-

deles alene efter lovens § 29. De øvrige bestemmelser om separation og skils-

misse anvendes alene, når der ikke er enighed om separation eller skilsmisse. 

 § 29 i ægteskabsloven ændres således, at der i situationer, hvor parterne er 

enige om at skulle separeres eller skilles men uenige om vilkårene herfor, kan 

meddeles separation eller skilsmisse på grundlag af enigheden og samtidig 

hermed træffes afgørelse om vilkårene for separationen eller skilsmissen. 

 § 41 i ægteskabsloven om mægling ophæves. Der henvises til Familieretshu-

sets rådgivningstilbud efter § 21 i lov om Familieretshuset.  
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Ud over de ændringer, der følger af lovforslaget, er der foretaget en generel ajourføring 

af forskrifterne, der også er blevet opdateret med henblik på afklaring af en række kon-

staterede problemstillinger. 

Social- og Indenrigsministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til for-

skrifterne er ministeriet i hænde senest torsdag den 28. maj 2020.  

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til lth@sim.dk med kopi til familieret@sim.dk. 

Ministeriet anmoder i den forbindelse om, at bemærkninger ikke fremsendes både 

med brevpost og mail.  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 41 85 12 03.  

 

Med venlig hilsen 

Lars Thøgersen 

Bilag: 

A. Vejledning om Familieretshuset 

B. Vejledning om Familieretshusets forkyndelse m.v. af meddelelser i konkrete 

sager 

C. Vejledning om børne- og ægtefællebidrag  

D. Vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær  

E. Bekendtgørelse om navne 

F. Vejledning om navne 

G. Vejledning om Familieretshusets behandling af faderskabssager 

H. Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med 

anmeldelse af barnets fødsel 

I. Vejledning om adoption 

J. Vejledning om frigivelse af børn til adoption 

K. Bekendtgørelse om separation og skilsmisse   

L. Vejledning om separation og skilsmisse 

M. Vejledning om behandlingen af pensionsrettigheder ved separation, skilsmisse 

og død 

N. Høringsliste 

O. Lovforslag L 183 – forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om 

Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige an-

dre love (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden samt op-

følgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.). 
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