
 

 

 

Nye regler om familieretlige sager 
 

 

Den nye lov om familieretshuset træder i kraft den 1. april 2019 sammen med ændringer i 

forældreansvarsloven og ægteskabsloven.  

 

Tanken med loven er at skabe et nyt enstrenget og sammenhængende familieretligt sy-

stem. Det sker ved at skabe samlede og helhedsorienterede forløb for familierne og med 

børnene i centrum.  

 

Med loven nedlægges Statsforvaltningerne, og der oprettes i stedet Familieretshuse.  

 

Familieretshuset 

Hensynet til børnene er et fokuspunkt i den nye lov, hvilket blandt andet udmønter sig i, at 

der etableres en ny børneenhed inden for Familieretshuset.  

 

Alle sager inden for det familieretlige område starter med en digital henvendelse til Familie-

retshuset. Det gælder, hvad enten der er tale om separation, skilsmisse, forældremyndig-

hed, ægtefælle-/børnebidrag, samvær mv.  

 

I Familieretshuset visiteres sagerne i 3 forskellige forløb, henholdsvis grøn, gul og rød. Visi-

tationen sker på baggrund af oplysningerne i ansøgningsskemaet, som bliver noget mere 

omfangsrigt end hidtil.  

 

Grønne sager er enkle sager, hvor der er enighed mellem parterne, og hvor familieretshuset 

blot skal registrere indgåede aftaler og lignende.  

 

Gule sager er de mindre enkle, hvor der blandt andet søges om midlertidig forældremyndig-

hed, kontaktbevarende samvær, tilladelse til at indgå ægteskab mv. En del af de gule sager 

afgøres i Familieretshuset. Gule sager om forældremyndighed, bopæl og indgribende sam-

vær indbringes af Familieretshuset for Familieretten.  

 

Familieretten er de domstole, som vi kender i dag.  

 

Røde sager er komplekse og konfliktfyldte sager. Det kunne f.eks. være sager, hvor der 

indgår vold, misbrug eller sociale problemer. Disse sager forbereder Familieretshuset ved at 

indhente oplysninger fra kommuner og andre myndigheder. Når sagerne er oplyst, vil Fami-

lieretshuset sende sagerne til Familieretten.  

 

Børnene tilgodeses i det nye system ved at få tilbudt rådgivning, deltagelse i børnegrupper, 

børnesamtaler, kontaktperson mv.  

 

Ændre ændringer 

På ægteskabsområdet indføres en refleksionsperiode på 3 måneder efter ansøgningen om 

skilsmisse, når der er fælles børn under 18 år. Skilsmissen træder således først i kraft efter 
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udløbet af refleksionsperioden, og efter at begge parter har tilkendegivet, at der fortsat øn-

sker skilsmisse.  

 

Det er et krav, at forældrene i refleksionsperioden gennemgår et såkaldt SES-forløb. SES er 

et digitalt læringsforløb udarbejdet af forskere på Københavns Universitet. Der er tale om 

en slags video, som tager ca. 2 timer. Videoen kan ses derhjemme.  

 

Ændringerne i forældreansvarsloven indebærer blandt andet, at forældre får delt bopæl 

over børnene de første 3 måneder efter samlivsophævelsen, medmindre de er enige om en 

anden ordning. I denne periode kan der ikke indledes sag, medmindre begge parter fraflyt-

ter den tidligere fælles adresse, eller afgørende hensyn til barnet taler imod det.  

 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte en af vores familieadvokater: Bendte 

Vassard, Louise Juul, Annette With Sørensen, Annelise Hvid, Bent Ellegård Pedersen eller 

Keld Nørreslet på tlf. 88 77 88 77 eller via mail: info@BBFadvokater.dk  
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