Morens oplysninger til sagen om faderskab
eller medmoderskab

Blanket 3
Send blanketten til Statsforvaltningen.

Oplysninger om moren
Fulde navn:

CPR-nr.:
Postnr.:

Adresse:

By:

Civilstand:

Land:

Oplysninger om barnet
Er barnet født?
Ja, oplys barnets cpr.nr./fødselsdato:

Nej, oplys barnets forventede fødselsdato:

Erklæring fra moren
Jeg erklærer hermed, at
Jeg kun har haft seksuelt forhold
til én mand i den periode, hvor
jeg blev gravid

Jeg har haft seksuelt forhold til
mere end én mand i den periode,
hvor jeg blev gravid

Jeg ikke har haft seksuelt forhold
til én mand i den periode, hvor
jeg blev gravid
Sættes kryds her skal du sætte
kryds i nedenstående:
Jeg er som enlig blevet behandlet
ved assisteret reproduktion.
En far/medmoder skal registreres
som barnets anden forælder efter
behandling ved assisteret
reproduktion

Oplysninger om barnets mulige far/medmor
1
CPR-nr.:

Fulde navn:
Adresse:

Land:

Postnr.:

By:

Eventuelt telefonnummer:

2
Fulde navn:
Adresse:

CPR-nr.:

Postnr.:

Land:

By:

Eventuelt telefonnummer:

3
CPR-nr.:

Fulde navn:
Adresse:

Postnr.:

Land:

Eventuelt telefonnummer:

4

CPR-nr.:

Fulde navn:
Adresse:

By:

Postnr.:

Land:

By:

Eventuelt telefonnummer:

Børnebidrag

Du kan søge om fastsættelse af børnebidrag. Ansøgningsskemaet findes på Statsforvaltningens hjemmeside.
Du skal bruge blanketten der hedder: "Ansøgning om børnebidrag og bidrag til udgifterne ved fødsel m.v."
Statsforvaltningen kan ikke fastsætte et bidrag, før fader- eller medmoderskabet er anerkendt/fastslået. Hvis
fader-/medmoderskabet endnu ikke er fastslået, kan du derfor vente med at indsende ansøgningen om
bidrag, til det er fastslået, hvem der far/medmor til barnet. Du skal blot indsende ansøgningen om bidrag
senest 2 måneder efter faderskabs-/medmoderskabssagens afslutning, for at bidraget kan fastsættes fra
fødslen.
Det er en forudsætning, at faderskabs- eller medmoderskabssagen er afsluttet inden 2 år efter barnets
fødsel. Er den ikke det, kan du først få bidrag fra faderskabs- eller medmoderskabssagens afslutning.

Kontaktoplysninger
Telefonnr. i dagtimerne:

Telefonnr. i aftentimerne:

E-mail:

Underskrift barnets mor

Afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens § 162.
Jeg giver Statsforvaltningen fuldmagt til at indhente udviklingsskema vedrørende min graviditet, hvis kopi af denne ikke
er medsendt
Underskrift
Dato

Se vejledning på næste side

Vejledning
Morens oplysninger til sagen om faderskab eller medmoderskab
Blanketten skal kun udfyldes, hvis du og faren/medmoren ikke afgiver en omsorgs- og ansvarserklæring.
Får du barn med en person, du ikke er gift med, eller er der tvivl om, hvem faren eller medmoren til dit barn er, skal det
fastslås hvem der er barnets anden forælder. For at sikre barnets rettigheder i forhold til faren/medmoren, har du pligt
til at oplyse, hvem der er eller kan være far/medmor til barnet.
Anerkender faren/medmoren faderskabet medfører det fælles forældremyndighed i følgende situationer:
• Forældrene har eller har haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel
• Forældrene har været gift med hinanden inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel (det vil sige, de er skilt ved
barnets fødsel) eller
• Forældrene er separeret på tidspunktet for barnets fødsel.
I øvrige situationer medfører anerkendelse af faderskabet eller medmoderskabet ikke fælles forældremyndighed.
Du og faren/medmoren vil kunne aftale fælles forældremyndighed.
Du skal sende blanketten til:
Send blanketten til Statsforvaltningen.
Du kan finde adresse og telefonnummer på www.statsforvaltningen.dk.
Vedlæg eventuelt følgende relevante bilag:
• Hvis du er blevet gravid ved assisteret reproduktion med en sæddonor, vedlæg dokumentation for hvilken type donor
der er anvendt.
• Dokumentation fra klinikken i form af samtykkeskema om behandling ved assisteret reproduktion.
Når du som ugift kvinde får barn
Får du barn med en person, du ikke er gift med, kan du indlede sagen om faderskab/medmoderskab allerede inden, dit
barn er født.
Statsforvaltningen kan indkalde den eller de – som ifølge dine oplysninger er eller kan være barnets forælder – til et
møde. Oplyser du, at kun én person kan være faren/medmoren, kan Statsforvaltningen opfordre vedkommende til at
anerkende faderskabet/medmoderskabet skriftligt. Statsforvaltningen kan også opfordre både dig og faren til at
gennemgå retsgenetiske undersøgelser, hvis det kan have betydning for sagen.
Oplyser du, at du har haft seksuelt forhold til mere end én mand i den periode, du blev gravid, kan faderskabet
anerkendes af den mand, der ifølge retsgenetiske undersøgelser er barnets far. Udgifterne til retsgenetiske
undersøgelser betales af Statsforvaltningen.
Kan Statsforvaltningen ikke afslutte sagen med en anerkendelse af fader-/medmoderskabet, vil den normalt blive
indbragt for retten. Som mor kan du når som helst – mens sagen bliver behandlet ved Statsforvaltningen – bede om at
få den indbragt for retten.
Når faderskabet er fastslået
Bliver et faderskab/medmoderskab fastslået, betyder det blandt andet:
• At faren/medmoren har forsørgelsespligt over for jeres barn
• At faren/medmoren og barnet har ret til at arve efter hinanden
• At faren/medmoren kan få samvær med jeres barn
• At faren/medmoren kan få del i forældremyndigheden
• At barnet kan få farens/medmorens efternavn
• At barnet kan få samme statsborgerskab som faren/moren, hvis betingelserne herfor er opfyldt
• At faren/medmoren kan få forældremyndigheden ved aftale eller dom
Er faderskabet/medmoderskabet anerkendt, kan det normalt ikke ændres. Kun i særlige situationer kan sagen
behandles igen.

Børnebidrag
Når faderskabet/medmoderskabet er fastslået, tager Statsforvaltningen stilling til din eventuelle ansøgning om
børnebidrag. Hvis du ønsker det løbende børnebidrag fastsat fra fødslen, skal ansøgningen indleveres til
Statsforvaltningen inden to måneder efter faderskabs-/ medmoderskabssagens afslutning. Du vil i samme forbindelse
skulle søge om de særlige bidrag fastsat.
Du kan søge om børnebidrag til:
• Barnets forsørgelse
• Morens underhold i to måneder før og en måned efter fødslen
• Udgifter i forbindelse med fødslen
• Barnets dåb/navngivning

Regler for sager om faderskab/medmoderskab
Den 1. juli 2002 trådte børneloven i kraft (lov nr. 460 af 7. juni 2001). Loven indeholder nye regler for behandling af
sager om faderskab. Børnelovens regler gælder for børn født den 1. juli 2002 eller senere.
For børn født før den 1. juli 2002 gælder de tidligere faderskabsregler fortsat. Den 1. december 2013 trådte der særlige
regler i kraft om medmoderskab (lov nr. 652 af 12. juni 2013).

Yderligere vejledning
I Statsforvaltningen kan du få yderligere vejledning om reglerne og retsvirkningerne af faderskab og medmoderskab
samt om udfyldelse af denne blanket. Der kan endvidere søges information på Statsforvaltningens hjemmeside www.
statsforvaltningen.dk og Ankestyrelsens hjemmeside www.ankestyrelsen.dk.

Persondataloven
Som led i sagsbehandlingen indsamler, behandler og videregiver Statsforvaltningen personoplysninger. Hvis
Statsforvaltningen under sagens behandling forelægger eller videresender sagen til Ankestyrelsen, vil Ankestyrelsen
også kunne foretage behandling m.v. af personoplysninger.
Efter persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) har registrerede personer følgende rettigheder:
• Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles
• Ret til at gøre indsigelse mod at, oplysningerne behandles
• Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger der er urigtige, vildledende eller på anden måde
er behandlet i strid med lovgivningen
Ønsker du nærmere oplysninger om lovgrundlaget for persondataloven, kan vi henvise til Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk.

