Omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab (medfører fælles
forældremyndighed)
blanket 1

Personregistrering

Indgivelse over for sognet/kommunen i forbindelse med barnets fødsel skal ske digitalt via www.borger.dk/faderskab. Denne blanket kan kun benyttes til
registrering af faderskabet hos sogn/kommune i det omfang, I er undtaget fra at indgive blanketterne digitalt i henhold til børnelovens § 33, stk. 2.

Oplysninger om faren

Fornavn(e)

CPR-nummer

Mellemnavn(e)

Efternavn

Vej og nummer

Postnummer

Land

Statsborgerskab

By

Oplysninger om moren
Fornavn(e)

CPR-nummer

Mellemnavn(e)

Efternavn

Vej og nummer

Postnummer

By

Land

Oplysninger om barnet

Barnets fødselsdato/forventet fødsel/eventuelt cpr. nummer

Kontaktoplysninger
Telefon i dagtimerne

Telefon i aftentimerne

E-post

Vi erklærer herved, at vi sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for vores barn. Vi erklærer endvidere, at vi er bekendt med retsvirkningen af at afgive denne
erklæring om faderskabet til vores barn. Vi oplyser, at ingen af os er under værgemål. Moren erklærer samtidig ved sin underskrift, at hun ikke inden for de sidste 10
måneder før barnets fødsel har været gift (uden at være separeret).
Dato/md/år

Morens underskrift

Dato/md/år

Farens underskrift

Underskrift vitterlighedsvidner (2 stk.)
Det bevidnes, at underskriften er ægte og at dateringen er rigtig. Blanketten underskrives af en advokat eller to vitterlighedsvidner (vitterlighedsvidnerne skal
underskrive samme dag som jer). Hvis erklæringen underskrives ved personligt møde for sognet, kommunen, Familieretshuset, retten eller en dansk
repræsentation, er vidner ikke nødvendige.
Fulde navn

Telefonnummer

Vej og nummer

Fulde navn

Telefonnummer

Vej og nummer

Postnummer og by

Land

Postnummer og by

Land

Det bevidnes, at uunderskriften er ægte, og at dateringen er rigtig.

Det bevidnes, at underskriften er ægte, og at dateringen er rigtig.

Dato/md/ år

Dato/md/ år

Underskrift

Underskrift

Udfyldes af myndighederne
Erklæringer
Indsendt
Udfyldt ved personligt fremmøde

Godkendt af Familieretshuset 2019

Myndighedens kvittering (stempel) for modtagelsen (dato+underskrift)

Omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab
(medfører fælles forældremyndighed)
blanket 1

Personregistrering
Vejledning
Omsorgs- og ansvarserklæring
Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, kan I erklære det via blanketten
”Omsorgs- og ansvarserklæring”. Når barnet er født, og myndighederne har modtaget omsorgs- og ansvarserklæringen, er faderskabet
fastslået. I får automatisk fælles forældremyndighed over jeres barn.
I skal sende blanketten til:
Indgivelse over for sognet/kommunen i forbindelse med barnets fødsel
skal ske digitalt via www.borger.dk.
I kan ikke benytte denne blanket til at afgive omsorgs- og
ansvarserklæring over for sognet/kommunen, med mindre der
foreligger særlige forhold, der gør, at I kan fritages fra at indgive
blanketterne digitalt.
Ønsker I at afgive omsorgs- og ansvarserklæringen, inden barnet er født,
kan dette ske digitalt til Familieretshuset via www.borger.dk.
Hvis I ikke ønsker fælles forældremyndighed, kan denne blanket ikke
anvendes.
Vedlæg følgende bilag:
• Hvis en af jer – eller I begge – er født før 1960 eller i udlandet:
Fødsels- og dåbsattest(er), fødsels- og navneattest(er) eller lignende
dokumentation.
• Hvis morens civilstand er ændret af en udenlandsk myndighed:
Attest eller lignende dokumentation.
Når faderskabet er fastslået
Bliver et faderskab fastslået, betyder det blandt andet:
• At faren har forsørgelsespligt over for jeres barn
• At faren og barnet har ret til at arve efter hinanden
• At faren kan få samvær med jeres barn
• At faren kan få del i forældremyndigheden
• At barnet kan få farens efternavn
• At barnet kan få samme statsborgerskab som faren, hvis
betingelserne herfor er opfyldt
• At forældremyndigheden kan ændres ved aftale eller dom

Anerkendelse af faderskabet er bindende
Hvis faderskabet er anerkendt, kan det i almindelighed ikke
ændres. Kun i særlige situationer kan sagen blive behandlet igen.
Regler for sager om faderskab
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 Familieretshuset kan I få yderligere vejledning om reglerne og
retsvirkningerne af faderskab samt om udfyldelse af denne blanket.
Der kan endvidere søges information på Familieretshusets hjemmeside www.familieretshuset.dk.
Persondata
Som led i sagsbehandlingen indsamler, behandler og
videregiver sognet/kommunen personoplysninger.
Hvis sognet/kommunen under sagens behandling forelægger
eller videresender sagen til Familieretshuset, vil Familieretshuset
også kunne foretage behandling m.v. af personoplysninger.
Efter databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) 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 I nærmere oplysninger om lovgrundlaget for
personoplysninger og databeskyttelse, kan vi henvise til Datatilsynets
hjemmeside www.datatilsynet.dk.

