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Lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og
opløsning og forskellige andre love
(Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter
forældreansvarsloven)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1256 af 7. november 2018, foretages følgende
ændringer:
1. § 1 ophæves, og i stedet indsættes:
»§ 1. I alle forhold, som er omfattet af denne lov, skal hensynet til barnets bedste og barnets ret til triv‐
sel og beskyttelse komme i første række.
§ 1 a. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab.«
2. I § 3, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:
»Har barnet delt bopæl efter § 17, stk. 3, eller § 18 a, stk. 1, 1. pkt., kræver afgørelse om overordnede
forhold i barnets daglige liv efter 2. pkt. enighed mellem forældrene.«
3. I § 4 indsættes som 2. pkt.:
»Familieretshuset og familieretten skal have fokus på, at afgørelser skal medvirke til at sikre barnets
trivsel og beskytte barnet mod vold eller anden behandling, der udsætter barnet for skade eller fare, her‐
under at være vidne til vold.«
4. I § 7, stk. 2, ændres »retsplejelovens § 448 f« til: »§ 448 g i retsplejeloven«.
5. I § 9, 2. pkt., § 10, 2. pkt., § 13, stk. 1, 2. pkt., § 19, stk. 4, § 28, § 29 a, 1. pkt., § 33, stk. 2, overskriften
før § 35, § 35 og § 41, stk. 5, 1. pkt., ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
6. Efter § 10 indsættes:
»§ 10 a. En aftale om forældremyndighed efter §§ 9 eller 10 er ikke gyldig, hvis den er indgået inden
barnets fødsel eller aftalen er betinget eller tidsbegrænset.«
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7. I § 11, 1. pkt., ændres »afgør retten, om« til: »træffes der afgørelse om, hvorvidt«.
8. I § 11, 2. pkt., ændres »Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed« til: »Den fælles foræl‐
dremyndighed kan kun ophæves«.
9. I § 13, stk. 1, 3. pkt., ændres »retten« til: »familieretten«.
10. I § 13, stk. 2, 1. pkt., ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset eller familieretten«, og stk. 2,
3. pkt., ophæves.
11. I § 13 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. En aftale efter stk. 1 og 2 er ikke gyldig, hvis aftalen er indgået inden barnets fødsel eller afta‐
len er betinget eller tidsbegrænset. Endvidere er en aftale efter stk. 2 ikke gyldig, hvis der ydes vederlag
eller betaling for tabt arbejdsfortjeneste til forældremyndighedens indehaver.«
12. § 14 affattes således:
»§ 14. Efter anmodning fra en forælder, der ikke har forældremyndigheden, kan det bestemmes, at der
skal være fælles forældremyndighed, eller at forældremyndigheden skal overføres til denne.
Stk. 2. En aftale efter § 13, stk. 2, og en afgørelse efter §§ 15 og 15 a kan ændres.«
13. § 15, stk. 2, 2. pkt., og § 15, stk. 3, 3. pkt., ophæves.
14. I § 15 a, stk. 1, ændres »skal statsforvaltningen træffe afgørelse om« til: »træffes der afgørelse om«.
15. I § 15 a, stk. 2, udgår »1. og 2. pkt.,«.
16. § 17 affattes således:
»§ 17. Har forældre fælles forældremyndighed, og er de ikke enige om, hos hvem af dem barnet skal
have bopæl, kan der træffes afgørelse herom. Der kan herunder træffes afgørelse om, at barnet kan have
bopæl hos en forælder, der har eller ønsker at få bopæl i udlandet, i Grønland eller på Færøerne.
Stk. 2. En aftale eller afgørelse om barnets bopæl efter stk. 1 kan ændres.
Stk. 3. Et barn af samlevende forældre med fælles forældremyndighed har i de første 3 måneder efter
forældrenes samlivsophævelse delt bopæl, medmindre forældrene er enige om barnets bopæl. I denne pe‐
riode kan der indledes en sag om samvær efter § 19, men der kan ikke indledes en sag om barnets bopæl
efter stk. 1.
Stk. 4. Barnet har uanset stk. 3, 1. pkt., ikke delt bopæl, hvis afgørende hensyn til barnets bedste taler
imod dette, eller hvis begge forældre flytter fra den adresse, hvor barnet havde folkeregisteradresse på
tidspunktet for forældrenes samlivsophævelse. I tilfælde omfattet af 1. pkt. kan der indledes en sag om
barnets bopæl efter stk. 1 inden for 3 måneder efter samlivsophævelsen.«
17. Efter § 18 indsættes i kapitel 3:
»§ 18 a. Forældre, der har fælles forældremyndighed, kan aftale, at barnet har delt bopæl, jf. § 3, stk. 1,
3. pkt. Aftalen ophører, når den ene forælder meddeler ophøret til den anden forælder. Barnet har dog
efter ophør af aftalen fortsat delt bopæl, jf. § 3, stk. 1, 3. pkt., indtil forældrene har indgået en aftale om
barnets bopæl eller samvær eller der er truffet afgørelse om barnets bopæl efter §§ 17 eller 26 eller om
samvær efter §§ 21, 29 eller 29 a, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Har en forælder bragt en aftale om delt bopæl til ophør, som følge af at den anden forælder ved
en flytning af sin bopæl ikke har overholdt betingelser i aftalen om den geografiske placering af forældre‐
nes bopæle, og sker ophøret inden for 1 måned efter den anden forælders flytning, har barnet bopæl hos
den forælder, der har overholdt aftalen.
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Stk. 3. En aftale om delt bopæl efter stk. 1 kan registreres i CPR ved anmeldelse af aftalen til Familier‐
etshuset. Registreringen fjernes, hvis en forælder foretager anmeldelse herom til Familieretshuset.«
18. I § 20, stk. 1 og 2, ændres »kan statsforvaltningen efter anmodning fastsætte samvær« til: »kan der
efter anmodning fastsættes samvær«.
19. I § 20 a ændres »kan statsforvaltningen i helt særlige tilfælde efter anmodning fra barnets oprindelige
slægtninge fastsætte« til: »kan der i helt særlige tilfælde efter anmodning fra barnets oprindelige slægtnin‐
ge fastsættes«.
20. I § 21, stk. 1, ændres »kan statsforvaltningen efter anmodning træffe afgørelse herom og fastsætte« til:
»kan der efter anmodning træffes afgørelse herom og fastsættes«, og efter »i forbindelse hermed« indsæt‐
tes: », herunder vilkår om pasdeponering og vilkår til sikring af, at forælderen ikke er påvirket af alkohol
eller euforiserende stoffer under samværet«.
21. I § 21 a ændres »statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller fogedretten« til: »Familieretshuset eller fami‐
lieretten«, »eller § 29, stk. 4,« udgår, og »§ 536, stk. 4,« ændres til: »§ 456 q, stk. 4,«.
22. I § 22, stk. 1, ændres »kan statsforvaltningen træffe bestemmelse« til: »kan der træffes bestemmelse«.
23. I § 23, stk. 3, 1. pkt., ændres »Statsforvaltningen« til: »Der«, og efter »m.v.« indsættes: »træffes afgø‐
relse om at«.
24. I § 25 ændres »kan statsforvaltningen træffe« til: »kan der træffes«.
25. § 26, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 bortfalder, hvis anmodningen om, at der træffes afgørelse om forældre‐
myndighed eller barnets bopæl, tilbagekaldes eller afvises, eller hvis forældrene genoptager samlivet.«
26. I § 29, stk. 1, ændres »kan statsforvaltningen efter anmodning træffe« til: »kan der efter anmodning
træffes«.
27. § 29, stk. 4, ophæves.
28. Efter § 30 indsættes i kapitel 6 før overskriften før § 31:
»§ 30 a. Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Fa‐
milieretshuset anvendelse.
Stk. 2. Afgørelse vedrørende aftaler om forældremyndighed og afgørelse i sager om forældremyndig‐
hed, bopæl, samvær, anden kontakt, orientering om barnet og udlandsrejse træffes efter bestemmelserne i
kapitel 2 og 8-10 i lov om Familieretshuset af Familieretshuset eller familieretten. Dette gælder dog ikke
afgørelser efter § 27.«
29. § 31, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:
»Henvendelse om anmeldelse vedrørende en aftale, om anmodning om en afgørelse, om anmodning om
indbringelse af en afgørelse for familieretten og om klage efter § 41, stk. 2, skal indgives til Familierets‐
huset ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetje‐
ning). Dette gælder dog ikke anmodninger, der indgives af en offentlig myndighed, og anmodning om en
midlertidig afgørelse efter §§ 26, 27, 29 og 29 a. Henvendelser, der ikke indgives ved digital selvbetje‐
ning, afvises af Familieretshuset, jf. dog stk. 2 og 3.«
Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.
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30. I § 31, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »statsforvaltningen« to steder til: »Familieretshuset«, og »an‐
meldelsen eller anmodningen« ændres til: »henvendelsen«, »stk. 2« til: »stk. 1«, »Statsforvaltningen« til:
»Familieretshuset«, og »anmeldelse eller anmodning« til: »henvendelse«.
31. I § 31, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, »stk. 3« til: »stk.
2«, »anmeldelse eller anmodning« til: »henvendelse«, og »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, og
to steder ændres »anmeldelsen eller anmodningen« til: »henvendelsen«.
32. I § 31, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »anmeldelse eller anmodning« til: »henvendelse«, og »statsfor‐
valtningen« til: »Familieretshuset«.
33. I § 31 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »som nævnt i § 31, stk. 1,« til: »om forældremyndighed efter §§ 11, 14,
15 og 15 a, om barnets bopæl efter § 17 og om samvær m.v. efter §§ 19-21 og 25«, og »statsforvaltnin‐
gen« til: »Familieretshuset«, og », medmindre anmodningen alene vedrører en afgørelse om anden kon‐
takt som nævnt i § 22« udgår.
34. I § 31 a, stk. 1, 2. pkt., § 32, stk. 1, 2 og 3, § 32 a, 1. pkt., § 33, stk. 1, og § 46, stk. 1, ændres »Statsfor‐
valtningen« til: »Familieretshuset«.
35. I § 31 a indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. En part har ikke pligt til at deltage i mødet sammen med den anden part, hvis den anden part
har udsat parten eller partens barn for voldelig adfærd eller der er mistanke herom.«
36. To steder i § 32 a ændres »fogedretten« til: »familieretten«, og »retsplejelovens § 537, stk. 4,« ændres
til: »§ 456 r, stk. 4, i retsplejeloven«.
37. I § 33, stk. 2, ændres »retten efter § 40« til: »familieretten«.
38. I § 36, stk. 1, ændres »godkendes« til: »godkendes,«, og »statsforvaltningen indhente« til: »der ind‐
hentes«.
39. I § 36, stk. 2, ændres »statsforvaltningen indhente« til: »der indhentes«.
40. Overskriften før § 37 ophæves.
41. § 37 ophæves.
42. I § 38 ændres »Statsforvaltningen og Ankestyrelsen« til: »Familieretshuset«.
43. I § 39, stk. 1, 1. pkt., udgår »af statsforvaltningen«.
44. § 39, stk. 2, ophæves.
45. Overskriften før § 40 ophæves.
46. § 40 ophæves.
47. Overskriften før § 41 affattes således:
»Domstolsprøvelse og klage«.
48. § 41, stk. 1, affattes således:
»Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelserne i
kapitel 12 i lov om Familieretshuset.«
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49. § 41, stk. 2-4, ophæves.
Stk. 5 bliver herefter stk. 2.
50. § 41, stk. 5, 3. og 4. pkt., der bliver stk. 2, 3. og 4. pkt., ophæves.
51. § 41 a affattes således:
»§ 41 a. I sager omfattet af § 24 i lov om Familieretshuset træffer familieretten afgørelse efter §§ 11,
14, 17 og 21 efter anmodning fra Familieretshuset.«
52. I § 46, stk. 1, ændres »retsplejelovens § 448 f« til: »§ 448 g i retsplejeloven«.
53. § 46, stk. 2, ophæves.
§2
I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2018, som ændret
ved § 1 i lov nr. 1321 af 27. november 2018, foretages følgende ændringer:
1. I § 7, 1. pkt., ændres »Ankestyrelsens« til: »Familieretshusets«.
2. I § 21, stk. 2, § 23, stk. 3, 1. pkt., og § 58 b, stk. 1, ændres »Ankestyrelsen« til: »Familieretshuset«.
3. I § 23, stk. 1, § 24, stk. 1, og §§ 52 og 58 udgår »ved dom«.
4. I § 23, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:
»Anlægger Familieretshuset sag til omstødelse af et ægteskab, skal sagen anlægges mod begge ægte‐
fæller.«
5. I § 26 ændres »dommen« til: »afgørelsen«.
6. I § 29 indsættes som 2. pkt.:
»Skilsmisse kan i visse situationer først bevilges efter en refleksionsperiode, jf. § 42 a.«
7. I § 37, stk. 1, ændres »gives« til: »meddeles«, og »dom« til: »afgørelse«.
8. I § 37, stk. 2, og § 38, stk. 1, nr. 3, ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
9. I § 38, stk. 1, § 41, § 42, stk. 1, 1. pkt., og § 42, stk. 2, ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshu‐
set«.
10. I § 38 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. En ægtefælle har ikke pligt til at deltage i vilkårsforhandling sammen med den anden ægtefælle,
hvis den anden ægtefælle har udsat ægtefællen eller ægtefællens barn for voldelig adfærd eller der er mis‐
tanke herom.«
11. To steder i § 39, stk. 2, ændres »statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«.
12. I § 42, stk. 1, 2. pkt., ændres »statsforvaltningens afgørelse« til: »afgørelse efter § 50«.
13. Efter § 42 indsættes før overskriften før § 43:
»§ 42 a. For ægtefæller, som anmoder om skilsmisse efter § 29, og som har fælles børn, der ikke er
fyldt 18 år, kan bevilling til skilsmisse først udstedes efter en refleksionsperiode på 3 måneder fra Fami‐
lieretshusets modtagelse af anmodningen.
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Stk. 2. Familieretshuset udsteder bevilling til skilsmisse efter § 29, når
1) begge ægtefæller inden 1 måned efter udløbet af refleksionsperioden efter stk. 1 har bekræftet anmod‐
ningen om skilsmisse,
2) betingelserne i § 42 er opfyldt og
3) begge ægtefæller inden bekræftelsen af anmodningen efter nr. 1 har gennemført det obligatoriske di‐
gitale forløb efter § 22, stk. 1, i lov om Familieretshuset, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. En ægtefælle, der efter § 58 d, stk. 3, ikke skal anvende digital selvbetjening, skal gennemføre
det obligatoriske digitale forløb efter § 22, stk. 1, i lov om Familieretshuset på skriftligt grundlag. Ved
bekræftelsen efter stk. 2, nr. 1, af anmodningen om skilsmisse skal ægtefællen afgive erklæring om at ha‐
ve gennemført forløbet.«
14. Overskriften før § 43 ophæves.
15. § 43 ophæves.
16. § 43 a affattes således:
»§ 43 a. Familieretshuset kan behandle en sag om separation, skilsmisse, omstødelse af ægteskab eller
et ægteskabs beståen, hvis betingelserne i § 448 f i retsplejeloven er opfyldt.«
17. I § 45, 1. pkt., ændres »dom til separation, afsagt her i landet« til: »afgørelse om separation«, og i 2.
pkt. ændres »separationsdommen« til: »afgørelsen om separation«.
18. I § 50, stk. 1, 1. pkt., ændres »afgør retten spørgsmålet« til: »træffes der afgørelse«, efter »herunder«
indsættes: »om«, og », medens statsforvaltningen fastsætter« ændres til: »og«.
19. I § 50, stk. 1, 2. pkt., ændres »retten kun pålægge« til: »der kun pålægges«.
20. I § 53, stk. 1, udgår »ved dom truffet« og »ved en ny dom«.
21. I § 53, stk. 2, ændres »af statsforvaltningen truffet afgørelse om bidragets størrelse kan ændres af
statsforvaltningen« til: »afgørelse om bidragets størrelse kan ændres«.
22. I § 55, stk. 2, ændres »retten i forbindelse med dom til separation eller skilsmisse pålægge ægtefællen
at udleje lejligheden til den anden ægtefælle og fastsætte« til: »det ved afgørelse om eller bevilling til
separation eller skilsmisse pålægges ægtefællen at udleje lejligheden til den anden ægtefælle, og der kan
fastsættes«.
23. § 58 a, stk. 1-3, affattes således:
»Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Familierets‐
huset anvendelse.
Stk. 2. Familieretshuset eller familieretten træffer efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Fa‐
milieretshuset afgørelse
1) om tilladelse til at indgå ægteskab efter § 7,
2) om godkendelse af en vielse som gyldig efter § 21,
3) i sager omfattet af kapitel 3-5,
4) om klage efter § 58 b over en afgørelse truffet af den myndighed, der efter § 13, stk. 1, skal prøve
ægteskabsbetingelserne,
5) om afvisning efter § 58 d af en ansøgning eller anmodning, der ikke er indgivet til Familieretshuset
ved anvendelse af digital selvbetjening,
6) om, hvorvidt parterne er ægtefæller, og
7) i sager mellem ægtefæller om, hvorvidt en separation består.
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Stk. 3. Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelser‐
ne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset.«
24. I § 58 a, stk. 5, ændres »Statsforvaltningen og Ankestyrelsen« til: »Familieretshuset«.
25. § 58 c ophæves.
26. § 58 d, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Følgende henvendelser skal indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løs‐
ning, som Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetjening), idet henvendelsen ellers afvises af
Familieretshuset, jf. dog stk. 3 og 4:
1) Ansøgning om tilladelse til at indgå ægteskab efter § 7.
2) Anmodning om godkendelse af en vielse som gyldig efter § 21.
3) Anmodning fra en ægtefælle om omstødelse af ægteskab efter §§ 23 og 24.
4) Anmodning om godtgørelse efter § 26.
5) Anmodning om separation og skilsmisse efter § 37, stk. 2.
6) Bekræftelse af anmodning om skilsmisse efter § 29, jf. § 42 a, stk. 2.
7) Ansøgning om fastsættelse eller ændring af ægtefællebidrag efter § 50, stk. 1, og §§ 52 og 53.
8) Ansøgning om ændring efter § 58 af aftale om fordelingen af formuen, bidragspligten og andre vil‐
kår for separation og skilsmisse.
9) Klage efter § 58 b.
10) Anmodning om afgørelse om, hvorvidt parterne er ægtefæller, eller hvorvidt en separation består.
11) Anmodning om indbringelse af en afgørelse for familieretten.«
27. I § 58 d, stk. 3, 1. pkt., og § 58 d, stk. 4, ændres »ansøgningen« til: »henvendelsen«.
28. I § 58 d, stk. 3, 2. pkt., og § 58 d, stk. 4 og 5, ændres »ansøgning« til: »henvendelse«.
29. I § 58 d indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. Stk. 2 finder ikke anvendelse for anmodninger, der indgives af en offentlig myndighed.«
30. § 58 e ophæves.
§3
I lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1815 af 23. december 2015, foretages følgende
ændringer:
1. I § 13, stk. 2, ændres »statsforvaltningen pålægge ham« til: »det pålægges den pågældende forælder«.
2. I § 14, stk. 2, 2. pkt., ændres »statsforvaltningen bestemmer« til: »der bestemmes«.
3. I § 15, stk. 2, 1. pkt., og § 15, stk. 4, ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
4. I § 15, stk. 3, ændres »Statsforvaltningen afviser en ansøgning som nævnt i stk. 2« til: »En ansøgning
som nævnt i stk. 2 afvises«.
5. I § 16 ændres »Statsforvaltningen« til: »Bidrag«, og »efter ansøgning ændre et bidrag« til: »ændres
efter ansøgning«.
6. I § 17 udgår »af statsforvaltningen«.
7. I § 17 a, stk. 2, nr. 2, ændres »statsforvaltningen ikke tidligere har« til: »der ikke tidligere har været«.
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8. I § 17 a, stk. 4, ændres »statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«.
9. I § 19, stk. 1, 1. pkt., ændres »Statsforvaltningen kan pålægge« til: »Der kan pålægges«.
10. I § 19, stk. 2, ændres »kan statsforvaltningen pålægge« til: »kan der pålægges«.
11. I § 19, stk. 3, 1. pkt., ændres »af statsforvaltningen nærmere bestemte tidspunkter« til: »tidspunkter,
der er fastsat i afgørelsen om bidrag efter stk. 1«.
12. I § 19 a, stk. 1, indsættes efter »efter denne lov«: »og anmodning om indbringelse af en afgørelse for
familieretten«, »statsforvaltningen« ændres tre steder til: »Familieretshuset«, og »Ansøgninger« ændres
til: »Henvendelser«.
13. I § 19 a, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:
»Dette gælder dog ikke anmodninger, der indgives af en offentlig myndighed.«
14. I § 19 a, stk. 2, ændres »statsforvaltningen« to steder til: »Familieretshuset«, »ansøgningen« ændres
til: »henvendelsen«, »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, og »ansøgning« til: »henvendelse«.
15. I § 19 a, stk. 3, ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, »ansøgning« til: »henvendelse«,
»statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, og »ansøgningen« til: »henvendelsen«.
16. I § 19 a, stk. 4, ændres »ansøgning« til: »henvendelse«, og »statsforvaltningen« til: »Familieretshu‐
set«.
17. § 20 affattes således:
»§ 20. Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Fami‐
lieretshuset anvendelse.
Stk. 2. Afgørelse i sager om bidrag træffes efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Familier‐
etshuset af Familieretshuset eller familieretten.«
18. § 21, stk. 1, affattes således:
»Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelserne i
kapitel 12 i lov om Familieretshuset.«
19. § 21, stk. 2, ophæves.
Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.
20. I § 21, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »om klagers behandling og«.
21. I § 21, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »Statsforvaltningen og Ankestyrelsen« til: »Familieretshuset«.
§4
I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1041 af 3. august 2018, foretages følgende ændringer:
1. Overalt i loven ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, og »statsforvaltningen« til: »Fami‐
lieretshuset«.
2. I § 11, stk. 5, 1. pkt., § 25, nr. 4, og § 29 b, stk. 2, ændres »statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«.
3. I § 29 b, stk. 1, ændres »Statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«.
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§5
I lov om opkrævning af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1819 af 23. december 2015,
foretages følgende ændringer:
1. I § 2, 2. pkt., ændres »statsforvaltningen afgør« til: »afgørelse om«, og efter »krav« indsættes: »træffes
efter § 23 a, stk. 3«.
2. I § 20 ændres »Efter statsforvaltningens bestemmelse kan reglerne i § 19« til: »Reglerne i § 19 kan«,
og efter »faderskabssag« indsættes: », og en kvinde, der er part i en påbegyndt medmoderskabssag«.
3. § 23 a, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 2. Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Fa‐
milieretshuset anvendelse.
Stk. 3. Afgørelse efter § 2, 2. pkt., og § 20 træffes efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om
Familieretshuset af Familieretshuset eller familieretten.
Stk. 4. Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelser‐
ne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset.«
4. I § 23 b, nr. 3, indsættes efter »§ 1, stk. 2,«: »og«, og »og om behandling af klager over afgørelser
truffet af statsforvaltningen« udgår.
5. Efter § 23 b indsættes:
»§ 23 c. Indsigelser efter § 2, 2. pkt., anmodninger efter § 20 og anmodninger om indbringelse af en
afgørelse for familieretten skal indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løsning, som
Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetjening). Henvendelser, der ikke indgives ved digital
selvbetjening, afvises af Familieretshuset, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Hvis Familieretshuset finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må for‐
ventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal Familieretshuset tilbyde, at henvendelsen kan indgives
på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Familieretshuset bestemmer, hvordan en henven‐
delse omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.
Stk. 3. Familieretshuset kan helt ekstraordinært ud over i de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en
henvendelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering
er klare fordele for Familieretshuset ved at modtage henvendelsen på anden måde end digitalt.
Stk. 4. En digital henvendelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for Familieretshu‐
set.«
§6
I børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 7. november 2018, foretages følgende ændringer:
1. I § 1 a, stk. 1, 2. pkt., § 3 a, stk. 1, 2. pkt., § 3 b, stk. 1, 2. pkt., § 4, § 5, stk. 1, § 7, stk. 1, § 9, stk. 2, §
14, stk. 7, 2. pkt., og § 33, stk. 3, ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
2. I overskriften til kapitel 2 udgår »ved statsforvaltningen«.
3. I § 11, stk. 1, og §§ 12 og 32 ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
4. § 13 affattes således:
»§ 13. Anerkendes faderskab eller medmoderskab ikke efter § 14, træffes der afgørelse herom efter ka‐
pitel 3.«
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5. Overskriften til kapitel 3 affattes således:
»Kapitel 3
Afgørelse om faderskab og medmoderskab«.
6. Overskriften før § 15 ophæves.
7. § 15 ophæves.
8. Overskriften før § 16 affattes således:
»Familierettens behandling af sager om faderskab og medmoderskab«.
9. Overskriften før § 19 ophæves.
10. I overskriften før § 20 ændres »Dom til« til: »Afgørelse om«.
11. I § 20, stk. 1, ændres »En mand dømmes som far« til: »Der træffes afgørelse om, at en mand er far«.
12. I § 20, stk. 2, 1. pkt., ændres »dømmes en mand som far« til: »træffes der afgørelse om, at en mand er
far«.
13. I § 20, stk. 4, ændres »En kvinde kan dømmes som medmor« til: »Der kan træffes afgørelse om, at en
kvinde er medmor«.
14. I § 20, stk. 5, ændres »En mand kan dømmes som far« til: »Der kan træffes afgørelse om, at en mand
er far«.
15. I § 21, stk. 1, § 22, stk. 1 og 2, og § 24, stk. 1, ændres »dom« til: »afgørelse«.
16. § 26, stk. 1 og 2, ophæves.
Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2.
17. I § 26, stk. 3, der bliver stk. 1, ændres »Genoptages sagen,« til: »Ved genoptagelse af en sag efter §§
21-25«, og »stk. 4« til: »stk. 2«.
18. I § 26, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 2, 2. pkt., udgår »for retten«.
19. I overskriften til kapitel 7 ændres »Statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«.
20. Efter § 32 indsættes i kapitel 8:
»§ 32 a. Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Fa‐
milieretshuset anvendelse.
Stk. 2. Afgørelser om faderskab og medmoderskab og om genoptagelse af en sag om faderskab og med‐
moderskab træffes efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Familieretshuset af Familieretshuset
eller familieretten. Dette gælder dog ikke registrering af faderskab efter §§ 1, 2 og 3.
Stk. 3. Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelser‐
ne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset.«
21. To steder i § 33, stk. 1, 1. pkt., ændres »statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«.
22. § 33, stk. 1, 2. pkt., ophæves.
23. I § 33, stk. 2, 1. pkt., ændres »Ankestyrelsen« til: »Familieretshuset«.
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24. I § 33 a, stk. 2, ændres »Erklæring efter § 3 b« til: »Anmodning om registrering efter §§ 1 a, 3 a og 3
b, anmodning om indbringelse af en afgørelse for familieretten«, og tre steder ændres »statsforvaltnin‐
gen« til: »Familieretshuset«.
25. I § 33 a, stk. 3, indsættes efter »erklæringen«: »eller anmodningen«, og efter »erklæring«: »eller an‐
modning«.
26. I § 33 a, stk. 4, indsættes efter »erklæring«: »eller anmodning«, »personregisterføreren« ændres til:
»myndigheden«, og efter »erklæringen« indsættes: »eller anmodningen«.
27. I § 33 a, stk. 5, indsættes efter »erklæring«: »eller anmodning«.
28. § 35 ophæves.
§7
I navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1816 af 23. december 2015, som ændret ved § 27 i lov nr. 1533
af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:
1. I § 2, stk. 2, 2. pkt., § 6, stk. 2, 1. og 2. pkt., og § 14, stk. 1, ændres »Ankestyrelsen« til: »Familieretshu‐
set«.
2. I overskriften til kapitel 4 ændres »og klageadgang« til: », klageadgang og domstolsprøvelse«.
3. § 16, stk. 2, 2. pkt., affattes således:
»Skal afgørelse i sagen træffes i medfør af stk. 3 og 4, videresender personregisterføreren ansøgningen
til Familieretshuset.«
4. I § 16, stk. 3, ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset eller familieretten, jf. § 20 a, stk. 2,«.
5. I § 16, stk. 4, 1. pkt., ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset eller familieretten, jf. § 20 a,
stk. 2,«.
6. I § 16 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »jf. dog stk. 2 og 3« til: »jf. dog stk. 3 og 4«.
7. I § 16 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Klage over personregisterførerens afgørelser efter § 16, stk. 2, 1. pkt., og § 16, stk. 4, 2. pkt., og
anmodning om indbringelse af Familieretshusets afgørelse efter § 16, stk. 3, og § 16, stk. 4, 1. pkt., for
familieretten skal indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshu‐
set stiller til rådighed (digital selvbetjening). Henvendelser, der ikke indgives ved digital selvbetjening,
afvises af Familieretshuset, jf. dog stk. 3 og 4.«
Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.
8. I § 16 a, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »personregisterføreren« til: »myndigheden«, »ansøgningen«
til: »henvendelsen«, efter »stk. 1« indsættes: »og stk. 2«, »Personregisterføreren« ændres til: »Myndighe‐
den«, og »ansøgning« til: »henvendelse«.
9. I § 16 a, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »Personregisterføreren« til: »Myndigheden«, »stk. 2« til: »stk.
3«, »ansøgning« til: »henvendelse«, »personregisterføreren« til: »myndigheden«, og »ansøgningen« til:
»henvendelsen«.
10. I § 16 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »ansøgning« til: »henvendelse«, og »personregisterføreren«
til: »myndigheden«.
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11. I § 17 ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
12. Efter § 20 indsættes:
»§ 20 a. Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Fa‐
milieretshuset anvendelse.
Stk. 2. Afgørelse i sager om navngivning og navneændring efter § 16, stk. 3, og § 16, stk. 4, 1. pkt.,
træffes efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Familieretshuset af Familieretshuset eller fami‐
lieretten.«
13. § 21, stk. 1, affattes således:
»Personregisterførerens afgørelser efter § 16, stk. 2, 1. pkt., og § 16, stk. 4, 2. pkt., kan påklages til
Familieretshuset. Familieretshusets afgørelser efter § 16, stk. 3, og § 16, stk. 4, 1. pkt., kan indbringes for
familieretten efter bestemmelserne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset.«
14. I § 22, stk. 3, ændres »statsforvaltningens tilladelse« til: »tilladelse fra den myndighed eller ret, der
behandler sagen«.
§8
I lov nr. 548 af 30. maj 2017 om ægtefællers økonomiske forhold foretages følgende ændringer:
1. I § 1, stk. 3, 2. pkt., udgår »Statsforvaltningens«.
2. I § 4, stk. 3, ændres »Statsforvaltningen kan efter bestemmelserne i kapitel 16 pålægge« til: »Der kan
efter bestemmelserne i kapitel 16 pålægges«.
3. I § 7, stk. 1, ændres »kan Statsforvaltningen efter anmodning fra den ægtefælle, der ejer boligen, eller
fra den anden part i aftalen tillade dispositionen« til: »kan dispositionen efter anmodning fra den ægtefæl‐
le, der ejer boligen, eller fra den anden part i aftalen tillades«.
4. I § 27, stk. 1, 1. pkt., og § 43, stk. 1, ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
5. I § 27 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Er en anmodning om skilsmisse bortfaldet, fordi betingelserne for skilsmissen i § 42 a, stk. 2, i
lov om ægteskabs indgåelse og opløsning ikke er opfyldt, opretholdes ophørsdagen efter stk. 1, hvis en
ægtefælle inden 4 uger efter modtagelse af meddelelse om, at ansøgningen er bortfaldet, indgiver anmod‐
ning om separation eller skilsmisse.«
6. I overskriften til afsnit V ændres »Statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«.
7. I § 56, stk. 1, ændres »Statsforvaltningen kan efter ansøgning pålægge« til: »Der kan efter ansøgning
pålægges«.
8. I § 56, stk. 3, ændres »afsagt en endelig dom« til: »truffet en endelig afgørelse«.
9. I § 58, stk. 1, ændres »Statsforvaltningen kan efter ansøgning ændre en afgørelse efter § 56« til: »En
afgørelse efter § 56 kan efter ansøgning ændres«.
10. I § 58, stk. 2, ændres »Statsforvaltningen kan efter ansøgning ændre en aftale om bidrag efter § 56«
til: »En aftale om bidrag efter § 56 kan efter ansøgning ændres«.
11. I overskriften til kapitel 17 ændres »Statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«, og »klage« til:
»domstolsprøvelse«.
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12. I § 59, stk. 1, indsættes efter »§§ 56 og 58«: »og anmodning om indgivelse af en afgørelse for fami‐
lieretten«, og efter »Ansøgninger«: »og anmodninger«, og tre steder ændres »Statsforvaltningen« til: »Fa‐
milieretshuset«.
13. I § 59, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:
»Dette gælder dog ikke anmodninger, der indgives af en offentlig myndighed.«
14. I § 59, stk. 2, ændres »Statsforvaltningen« tre steder til: »Familieretshuset«, efter »ansøgningen« ind‐
sættes: »eller anmodningen«, og efter »ansøgning« indsættes: »eller anmodning«.
15. I § 59, stk. 3, ændres »Statsforvaltningen« to steder til: »Familieretshuset«, efter »ansøgning« indsæt‐
tes: »eller anmodning«, og efter »ansøgningen« indsættes: »eller anmodningen«.
16. I § 59, stk. 4, indsættes efter »ansøgning«: »eller anmodning«, og »Statsforvaltningen« ændres til:
»Familieretshuset«.
17. § 60, stk. 1, ophæves.
Stk. 2 bliver herefter stk. 1.
18. I § 60, stk. 2, der bliver stk. 1, ændres »Statsforvaltningen og Ankestyrelsen« til: »Familieretshuset«.
19. Efter § 60 indsættes før overskriften før § 61:
»§ 60 a. Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Fa‐
milieretshuset anvendelse.
Stk. 2. Afgørelser om afhændelse og pantsætning af fast ejendom, om dispositioner over familiens hel‐
årsbolig, om fastsættelse og ændring af ægtefællebidrag og om behandling af en ansøgning, der ikke er
indgivet digitalt, træffes efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Familieretshuset af Familier‐
etshuset eller familieretten.«
20. Overskriften før § 61 affattes således:
»Domstolsprøvelse«.
21. § 61, stk. 1, affattes således:
»Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelserne i
kapitel 12 i lov om Familieretshuset.«
22. § 61, stk. 2, ophæves.
Stk. 3 bliver herefter stk. 2.
23. § 61, stk. 3, nr. 4, der bliver stk. 2, nr. 4, ophæves.
§9
I lov nr. 275 af 27. marts 2017 om Haagerkonventionen af 2007 foretages følgende ændringer:
1. § 2, stk. 4, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»Familieretshuset er centralmyndighed, jf. konventionens artikel 4. Børne- og socialministeren kan
fastsætte regler for Familieretshusets virksomhed som centralmyndighed.«
2. I § 3, stk. 1, ændres »centralmyndigheden, jf. § 2, stk. 4, som straks videresender anmodningen til stats‐
forvaltningen« til: »Familieretshuset«.
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3. I § 3, stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
4. I § 3, stk. 3, 2. pkt., ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
5. § 3, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Familieretshuset eller familieretten træffer afgørelse om indsigelser efter stk. 3, jf. konventio‐
nens artikel 23, stk. 7 og 8. Det fastlægges efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Familierets‐
huset, om afgørelsen træffes af Familieretshuset eller familieretten. Parterne underrettes straks om afgø‐
relsen.«
6. § 3, stk. 5, 1. og 2. pkt., affattes således:
»Parterne kan appellere en afgørelse efter stk. 4. Appelanmodningen skal inden 30 dage efter underret‐
ningen efter stk. 4, 3. pkt., indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen eller afsagt dommen
efter stk. 4.«
7. I § 3, stk. 5, indsættes som 4. pkt.:
»Bestemmelserne om anke efter ankefristens udløb i § 372, stk. 2, 5. pkt., og § 399, stk. 2, i retsplejelo‐
ven finder ikke anvendelse ved anke efter 1. pkt.«
8. § 3, stk. 6, affattes således:
»Stk. 6. Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov og ved indbringelse for familieretten
af en afgørelse truffet af Familieretshuset finder bestemmelserne i lov om Familieretshuset anvendelse.«
§ 10
I lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale
børnebortførelser), jf. lovbekendtgørelse nr. 1418 af 1. december 2017, foretages følgende ændringer:
1. Overalt i loven ændres »retten« til: »familieretten«, »fogedretten« til: »familieretten«, og »Fogedret‐
ten« til: »Familieretten«.
2. I § 16 ændres »§ 537, stk. 2« til: »§ 456 r, stk. 2«.
3. I § 18, stk. 1, ændres »kapitel 45, 46 og 48 a« til: »kapitel 42 b«.
§ 11
I lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 8. september 2015,
foretages følgende ændringer:
1. I § 3, 1. pkt., ændres »Rettens« til: »Familierettens«.
2. I § 4, 1.-3. pkt., § 5, stk. 1, 1. og 2. pkt., to steder i § 5, stk. 2, 1. pkt., og i § 5, stk. 2, 2. pkt., ændres
»fogedretten« til: »familieretten«.
3. I § 6, stk. 1, 2. pkt., og § 6, stk. 2, 1. pkt., ændres »Fogedretten« til: »Familieretten«.
§ 12
I lov nr. 484 af 7. juni 2006 om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse
foretages følgende ændring:
1. I § 4, stk. 1 og 2, indsættes efter »skilsmisse ved«: »afgørelse eller«.
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§ 13
I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, som ændret ved § 1 i lov nr.
1530 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:
1. Overalt i loven ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, og »statsforvaltningen« til: »Fami‐
lieretshuset«.
2. I § 49 a, stk. 1, indsættes efter »fritidshjem«: », Familieretshuset«.
3. I overskriften før § 131, i § 131, stk. 1, 2. pkt., og § 134, stk. 1, ændres »Statsforvaltningens« til: »Fa‐
milieretshusets«.
4. I § 134, stk. 3, ændres »statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«.
§ 14
I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21.
august 2018, som ændret ved § 8 i lov nr. 1430 af 5. december 2018 og § 9 i lov nr. 1526 af 18. december
2018, foretages følgende ændringer:
1. I § 2, stk. 1, § 19, stk. 1, nr. 3, § 19, stk. 3, og § 72, stk. 5, 2. pkt., ændres »statsforvaltningen« til:
»Familieretshuset«.
2. I § 11 c, stk. 1, nr. 5, ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
3. I § 52 a, stk. 3, udgår »børneloven, forældreansvarsloven, lov om børns forsørgelse, § 23 a, stk. 2, i lov
om opkrævning af underholdsbidrag, lov om ægteskabets retsvirkninger, lov om ægteskabs indgåelse og
opløsning, navneloven og § 56 a, stk. 4, i udlændingeloven,«.
4. I § 76, 2. pkt., udgår »samt i statsforvaltningen og hos personregisterførerne«.
5. § 78 ophæves.
6. § 80, stk. 1, 2. pkt., ophæves.
Justitsministeriet
§ 15
I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14. november 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1540
af 18. december 2018, § 2 i lov nr. 1541 af 18. december 2018 og lov nr. 1544 af 18. december 2018,
foretages følgende ændringer:
1. Overalt i loven ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, »statsforvaltningens« til: »Fami‐
lieretshusets«, og »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
2. I § 23 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. I sager om meddelelse af appeltilladelse til landsretten vedrørende familierettens afgørelser be‐
står nævnet af en landsdommer (afdelingsformand), en byretsdommer og en advokat. Beskikkelsen af de
3 medlemmer sker efter indstilling til justitsministeren fra henholdsvis landsretterne, Den Danske Dom‐
merforening og Advokatrådet. Stk. 1, 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«
Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.
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3. I § 23, stk. 3, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., ændres »Stk. 1 og 2« til: »Stk. 1-3«.
4. I § 25, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »formanden«: »(afdelingsformanden)«.
5. I § 25, stk. 2, 2. pkt., ændres »anden- og tredjeinstansbevilling« til: »appeltilladelse til landsretten«, og
»en dommer, en advokat og en universitetslærer« ændres til: »en landsdommer (afdelingsformand), en
byretsdommer og en advokat«.
6. I § 41 b, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »42 a,«: »42 b,«, og »samt § 536« udgår.
7. I § 254 e, stk. 7, 3. pkt., og § 336, stk. 3, ændres »§ 327, stk. 5« til: »§ 327, stk. 6«.
8. I § 254 e, stk. 7, 3. pkt., og § 336, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 328, stk. 5« til: »§ 328, stk. 6«.
9. § 327, stk. 1, nr. 1, ophæves, og i stedet indsættes:
»1) i sager omfattet af § 139, stk. 1, og § 147 e,
2) i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, separation, skilsmisse, omstødelse af ægte‐
skab, ændring eller anfægtelse af vilkår for separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab og
om, hvorvidt parterne er ægtefæller, og i sager mellem ægtefæller om, hvorvidt en separation består,
jf. dog stk. 2,«.
Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.
10. I § 327 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Stk. 1, nr. 2, omfatter ikke:
1) Sager om prøvelse af en afgørelse truffet af Familieretshuset.
2) Sager, der behandles i den forenklede familiesagsproces.
3) Sagsøgeren i sager om ændring af en aftale eller afgørelse efter § 14 eller § 17, stk. 2, i forældrean‐
svarsloven.«
Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.
11. I § 327, stk. 4, der bliver stk. 5, og § 327, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »stk. 1-3« til:
»stk. 1, 3 og 4«.
12. I § 328 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
»Stk. 5. Fri proces efter stk. 1-3 kan ikke gives i sager, der behandles i den forenklede familiesagspro‐
ces.«
Stk. 5 bliver herefter stk. 6.
13. I § 372, stk. 2, 3. pkt., ændres »eller § 371« til: »§ 371 eller § 453, stk. 2«.
14. I § 394, stk. 2, 1. pkt., ændres »eller § 392 a, stk. 2« til: », § 392 a, stk. 2, eller § 453, stk. 3, jf. stk. 2«.
15. Kapitel 42 affattes således:
»Kapitel 42
Familieretlige sager
Anvendelsesområde
§ 448. Efter reglerne i dette kapitel behandler familieretten de sager, som Familieretshuset indbringer
for familieretten efter kapitel 13 i lov om Familieretshuset. En sag anses for indbragt for familieretten, når
retten har modtaget den fra Familieretshuset.

16

Stk. 2. For sager om faderskab og medmoderskab til børn, herunder spørgsmål om genoptagelse af så‐
danne sager, finder reglerne i kapitel 42 a tillige anvendelse.
Kompetenceregler
§ 448 a. I sager, som Familieretshuset indbringer for familieretten til afgørelse efter §§ 27 og 32 i lov
om Familieretshuset, anses den part, der indgav anmodningen eller ansøgningen til Familieretshuset, som
sagsøger under familierettens behandling af sagen.
Stk. 2. Den part, der anmoder om, at en afgørelse truffet af Familieretshuset indbringes for familieretten
efter § 39 i lov om Familieretshuset, anses som sagsøger under familierettens behandling af sagen.
Stk. 3. Vedrører sagen eller afgørelsen en tvist mellem Familieretshuset og en part, anses parten som
sagsøger og Familieretshuset som sagsøgte under familierettens behandling af sagen, jf. dog stk. 4 og 5.
Stk. 4. Indbringer Familieretshuset en sag omfattet af § 24 i lov om Familieretshuset for familieretten til
afgørelse efter § 32 i lov om Familieretshuset, anses Familieretshuset som sagsøger og forældrene som
sagsøgte under familierettens behandling af sagen.
Stk. 5. I en sag om omstødelse af ægteskab efter § 23 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, der
anlægges af Familieretshuset, anses Familieretshuset som sagsøger og ægtefællerne som sagsøgte under
familierettens behandling af sagen.
Stk. 6. I andre situationer bestemmer Familieretshuset, hvem der anses som sagsøger under familieret‐
tens behandling af sagen.
§ 448 b. Familieretshuset indbringer en sag eller afgørelse for familieretten ved sagsøgtes hjemting. Har
sagsøgte ikke hjemting her i landet, indbringes sagen for familieretten ved sagsøgerens hjemting. 1. og 2.
pkt. finder ikke anvendelse, hvis sagen er omfattet af stk. 2-4.
Stk. 2. Familieretshuset indbringer en sag eller afgørelse efter forældreansvarsloven for familieretten i
den retskreds, hvor barnet har bopæl. Har barnet ikke bopæl her i landet, indbringes sagen for familieret‐
ten ved sagsøgtes hjemting. Har sagsøgte ikke hjemting her i landet, indbringes sagen for familieretten
ved sagsøgerens hjemting.
Stk. 3. Familieretshuset indbringer en sag eller afgørelse efter børneloven for familieretten i den rets‐
kreds, hvor barnets mor har hjemting. Har barnets mor ikke hjemting her i landet, indbringes sagen for
familieretten i den retskreds, hvor den, der efter § 17 i børneloven er part i sagen, har hjemting. Er der
flere parter, bestemmer Familieretshuset, hvilken familieret sagen skal indbringes for.
Stk. 4. Familieretshuset indbringer en sag eller afgørelse, hvor Familieretshuset er part, for familieretten
ved modpartens hjemting.
Stk. 5. Uanset stk. 1-4 kan Familieretshuset bestemme, hvilken familieret en sag eller afgørelse skal ind‐
bringes for.
Stk. 6. Den familieret, som en sag er indbragt for, kan henvise sagen til behandling ved familieretten i
en anden retskreds, hvis det er mest hensigtsmæssigt, at sagen behandles der.
§ 448 c. I forbindelse med familierettens behandling af en sag efter forældreansvarsloven, der er ind‐
bragt for familieretten til afgørelse efter § 27, stk. 1, eller § 32 i lov om Familieretshuset, kan familieret‐
ten efter anmodning fra en part træffe afgørelse i andre sager omfattet af § 2, nr. 1-11, i lov om Familier‐
etshuset, der har nær sammenhæng med den sag, der er indbragt af Familieretshuset.
Stk. 2. I forbindelse med familierettens behandling af en sag, der er indbragt for familieretten til afgørel‐
se efter § 27, stk. 2, i lov om Familieretshuset, kan familieretten efter anmodning fra en part også træffe
afgørelse i andre sager omfattet af § 2, nr. 2-11, i lov om Familieretshuset, der har nær sammenhæng med
den sag, der er indbragt af Familieretshuset.
Stk. 3. Til brug for behandlingen af en anmodning efter stk. 1 og 2 kan familieretten anmode Familier‐
etshuset om en udtalelse om anmodningen og om akterne fra eventuelle tidligere sager af betydning for
behandlingen af anmodningen.
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§ 448 d. Familieretten kan i særlige tilfælde behandle en anmodning om at få indbragt en afgørelse truf‐
fet af Familieretshuset, selv om anmodningen er indgivet efter udløbet af fristen i § 41, stk. 1, i lov om
Familieretshuset. Dette gælder dog ikke for afgørelser, der går ud på separation, skilsmisse eller omstø‐
delse af ægteskab, eller hvorved et ægteskab er kendt ikkebestående, og for afgørelser om eksigibilitet
efter § 3, stk. 2, i lov om Haagerkonventionen af 2007 eller efter artikel 30 i forordning (EF) nr. 4/2009 af
18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbej‐
de vedrørende underholdspligt. Familierettens afgørelse efter 1. pkt. kan ikke indbringes for højere ret.
Stk. 2. Familieretten kan ved kendelse afvise at behandle en sag om en afgørelse, som Familieretshuset
har truffet som klageinstans efter § 41, stk. 2, i forældreansvarsloven, § 58 b, stk. 1, i lov om ægteskabs
indgåelse og opløsning eller § 21, stk. 1, 1. pkt., i navneloven, hvis sagen ikke er principiel eller har gene‐
rel betydning.
§ 448 e. Efter en parts død kan der ikke indledes sag om separation, skilsmisse og omstødelse af ægte‐
skab eller sag efter forældreansvarsloven.
Stk. 2. Dør en af parterne, inden familieretten har afgjort sagen, hæves sagen.
International kompetence
§ 448 f. En sag om separation, skilsmisse, omstødelse af ægteskab eller et ægteskabs beståen kan be‐
handles her i riget, hvis
1) sagsøgte har bopæl her,
2) sagsøgeren har bopæl her og enten har boet her i de seneste 2 år eller tidligere har haft bopæl her,
3) sagsøgeren er dansk statsborger og det godtgøres, at sagsøgeren på grund af sit statsborgerskab ikke
vil kunne anlægge sag i det land, hvor sagsøgeren har bopæl,
4) begge parter er danske statsborgere og sagsøgte ikke modsætter sig, at sagen behandles i Danmark,
eller
5) skilsmisse søges på grundlag af separation meddelt her i landet inden for de seneste 5 år.
Stk. 2. Endvidere kan en sag om separation og skilsmisse mellem to personer af samme køn behandles
her i riget, når ægteskabet er indgået her og ingen af ægtefællerne bor i et land med en lovgivning om
ægteskab mellem to personer af samme køn, der svarer til den danske.
Stk. 3. En sag om omstødelse af et ægteskab eller et ægteskabs beståen kan også behandles her i riget,
når ægteskabet er indgået her.
Stk. 4. Stk. 1-3 kan fraviges ved overenskomst med fremmed stat.
§ 448 g. En sag om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær og anden kontakt kan behandles her i
riget, når barnet
1) har bopæl her,
2) ulovligt er ført til udlandet eller ulovligt tilbageholdes i udlandet og barnet umiddelbart før bortførel‐
sen eller tilbageholdelsen havde bopæl her,
3) opholder sig her og som følge af uroligheder eller lignende er fordrevet fra sit hjemland,
4) opholder sig her og barnets bopæl ikke kendes eller
5) opholder sig her og sagen er så hastende, at en afgørelse fra myndighederne i det land, hvor barnet
har bopæl, ikke kan afventes.
Stk. 2. Stk. 1, nr. 2, gælder ikke, hvis
1) barnet har haft bopæl i udlandet, i mere end 1 år efter at indehaveren af forældremyndigheden har fået
eller burde have fået kendskab til barnets bopæl,
2) der inden for dette tidsrum ikke er indgivet en anmodning om tilbagegivelse af barnet, som stadig er
under behandling, og
3) barnet er faldet til i sine nye omgivelser.
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Stk. 3. Stk. 1, nr. 1 og 4, gælder ikke, hvis barnet ulovligt er ført her til landet eller ulovligt tilbagehol‐
des her, medmindre
1) barnet har haft bopæl her, i mere end 1 år efter at indehaveren af forældremyndigheden har fået eller
burde have fået kendskab til barnets bopæl og der ikke inden for dette tidsrum er indgivet en anmod‐
ning om tilbagegivelse af barnet eller
2) en anmodning om tilbagegivelse af barnet er blevet afslået.
Stk. 4. Stk. 1-3 kan fraviges ved overenskomst med fremmed stat.
Sagsbehandling
§ 449. Finder familieretten det ikke muligt at behandle en sag på forsvarlig måde, uden at sagsøgte har
advokatbistand, kan retten beskikke den pågældende part en advokat. Familieretten pålægger samtidig
med sagens afslutning parten at erstatte statskassens udgifter i forbindelse med beskikkelsen.
§ 449 a. Familieretten kan opfordre en part til at føre bevis og kan pålægge en part at afgive forklaring.
Stk. 2. I sager om omstødelse af ægteskab, der anlægges af Familieretshuset, skal de sagsøgte give mø‐
de efter de regler, som gælder for vidner.
§ 449 b. Udebliver en part uden lovligt forfald fra et retsmøde, hvortil parten er indkaldt for at afgive
forklaring, eller vægrer parten sig uden lovlig grund ved at svare, eller har svaret ikke tilstrækkelig be‐
stemthed, finder § 344, stk. 2, anvendelse. Det samme gælder, hvis en part undlader at efterkomme fami‐
lierettens opfordring til at føre bevis.
Stk. 2. Familieretten kan afvise sagen, hvis sagsøger udebliver eller vægrer sig ved at svare.
§ 449 c. Retsmøder foregår for lukkede døre. Ved offentlig gengivelse af rettens afgørelser må der ikke
ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for nogen af de personer, der er nævnt i afgørelsen, eller
på anden måde offentliggørelse af de pågældendes identitet. Overtrædelse af de nævnte forbud straffes
med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 måneder.
Stk. 2. For sager om faderskab og medmoderskab finder § 456 m, stk. 1 og 2, dog anvendelse.
§ 449 d. Statskassen afholder udgifter ved bevisførelse, ved børnesagkyndig deltagelse i sagsforbere‐
delsen, ved samtaler med børn og ved udpegning af en person til at bistå barnet, jf. §§ 450-450 c. Fami‐
lieretten kan pålægge en part at erstatte disse udgifter helt eller delvis, hvis det i øvrigt pålægges parten at
betale sagsomkostninger.
Stk. 2. For sager om faderskab og medmoderskab finder § 456 l dog anvendelse.
§ 449 e. Når en sag afsluttes, sender familieretten afgørelsen med sagens akter til Familieretshuset.
Særlig om behandlingen af sager efter forældreansvarsloven og om separation, skilsmisse og omstødelse
af ægteskab
§ 450. Familieretten kan i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær udpege en børnesag‐
kyndig til at deltage i forberedende møder. Familieretten kan med henblik på at opnå forlig anmode den
børnesagkyndige om at afholde en samtale med parterne eller barnet og om at indhente oplysninger, med‐
mindre en part modsætter sig dette.
§ 450 a. Familieretten kan i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær træffe bestemmel‐
se om bevisførelse, herunder om at tilvejebringe børnesagkyndige erklæringer og sagkyndige erklæringer
om forældre. Om nødvendigt kan familieretten pålægge en part at give møde og afgive forklaring efter de
regler, som gælder for vidner.
§ 450 b. Samtaler med børn efter § 34 i forældreansvarsloven i sager om forældremyndighed, barnets
bopæl og samvær afholdes, uden at parterne er til stede, medmindre familieretten bestemmer andet. Par‐
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terne skal forud for afholdelsen af samtalen orienteres om samtalens karakter og betydning, medmindre
det vurderes at være unødvendigt.
Stk. 2. Familieretten anmoder en børnesagkyndig fra Børneenheden i Familieretshuset om at afholde
samtalen. Familieretten kan dog anmode en anden børnesagkyndig om at afholde samtalen, hvis det kon‐
kret vurderes at være nødvendigt.
Stk. 3. Inden sagen afgøres, skal parterne gøres bekendt med hovedindholdet af samtalen, medmindre
afgørende hensyn til barnet taler imod det.
§ 450 c. Familieretten kan udpege en person til at bistå barnet under behandlingen af en sag om foræl‐
dremyndighed, barnets bopæl og samvær. Den, der udpeges, har adgang til sagens akter og mulighed for
at være til stede under retsmøder og samtaler efter §§ 450 og 450 b.
§ 450 d. Omstændigheder, som er eller kunne være gjort gældende i en tidligere sag om separation,
skilsmisse eller omstødelse af ægteskab eller i en tidligere sag om forældremyndighed eller barnets bo‐
pæl, der har været realitetsbehandlet, kan ikke benyttes som søgsmålsgrundlag i en ny sag.
Den forenklede familiesagsproces
§ 451. Familieretten kan bestemme, at en sag, der er indbragt for familieretten til afgørelse efter § 27 i
lov om familieretshuset, og en sag om prøvelse af en afgørelse truffet af Familieretshuset skal behandles i
den forenklede familiesagsproces, jf. § 452.
Stk. 2. Familieretten kan af egen drift eller efter anmodning fra en part bestemme, at en sag ikke fortsat
skal behandles i den forenklede familiesagsproces.
Stk. 3. Familierettens afgørelse efter stk. 1 om, hvordan sagen skal behandles, kan ikke indbringes for
højere ret.
§ 452. En sag i den forenklede familiesagsproces behandles som udgangspunkt på det grundlag, som
familieretten har modtaget fra Familieretshuset. Familieretten kan træffe bestemmelse om yderligere op‐
lysning af sagen.
Stk. 2. Sagen afgøres på skriftligt grundlag, hvis familieretten finder det ubetænkeligt at undlade mundt‐
lig forhandling.
Stk. 3. Familieretten kan pålægge en part at svare på en henvendelse fra familieretten inden for en nær‐
mere angiven frist.
Stk. 4. Familieretten kan bestemme, at der i forbindelse med behandlingen af sagen skal afholdes en
samtale med barnet efter § 450 b.
Stk. 5. Reglerne i §§ 353-355 og 357 finder ikke anvendelse.
Stk. 6. Retsmægling efter kapitel 27 kan alene finde sted, hvis der foreligger særlige omstændigheder.
Stk. 7. Familieretten kan give en part, der opfylder de økonomiske betingelser efter § 325, fri proces,
hvis parten undtagelsesvis har behov for advokatbistand.
Stk. 8. Familieretten udarbejder en fortegnelse over parternes påstande, anbringender og beviser. Fami‐
lieretten kan bestemme, at der ikke skal udarbejdes en fortegnelse, hvis sagen behandles på skriftligt
grundlag eller det findes forsvarligt at afholde hovedforhandlingen på det foreliggende grundlag.
Anke og kære
§ 453. En dom afsagt af familieretten i en sag, hvor en afgørelse truffet af Familieretshuset er indbragt
for familieretten, kan kun ankes med Procesbevillingsnævnets tilladelse.
Stk. 2. Procesbevillingsnævnet kan give tilladelse til anke af en dom efter stk. 1, hvis sagen er af princi‐
piel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Ansøgning om tilladelse skal indgives til nævnet
inden 4 uger efter afsigelsen af dommen. Nævnet kan dog undtagelsesvis meddele tilladelse, hvis ansøg‐
ning indgives senere, men inden 1 år efter afsigelsen.
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Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for kendelser, dog således at ansøgningsfristerne i stk. 2
er henholdsvis 2 uger og 6 måneder.
§ 454. Ankefristen er 4 uger, jf. § 372, stk. 1. Der kan ikke i medfør af § 372, stk. 2, meddeles tilladelse
til efter ankefristens udløb at anke en dom, der går ud på separation, skilsmisse eller omstødelse af ægte‐
skab, eller hvorved et ægteskab er kendt ikkebestående. Tilladelse kan dog meddeles til særskilt anke af
vilkår, jf. stk. 2.
Stk. 2. Domme, der går ud på separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab, kan ankes særskilt,
for så vidt angår vilkårene eller enkelte af disse. Angår anken kun vilkårene, kan den ret, hvortil anke er
sket, kun ændre dommens bestemmelse om separation, skilsmisse eller omstødelse, hvis påstand herom
fremsættes i et processkrift, der indleveres til retten inden ankefristens udløb.
Stk. 3. For sager om faderskab og medmoderskab finder § 456 o dog anvendelse.
§ 454 a. Ved anke til landsretten finder § 410, stk. 1-6, tilsvarende anvendelse, når sagen har været be‐
handlet i den forenklede familiesagsproces.
§ 455. Under anke og kære sker sagsbehandlingen i landsretten med de fornødne lempelser efter samme
regler, som er fastsat i dette kapitel for behandlingen ved familieretten og i øvrigt efter reglerne i kapitel
36 og 37.
Stk. 2. Skal der under landsrettens behandling af en sag om forældremyndighed, barnets bopæl og sam‐
vær afholdes samtale med barnet efter § 450 b, afholdes samtalen af en børnesagkyndig fra Børneenheden
i Familieretshuset, medmindre landsretten bestemmer, at samtalen skal afholdes af en anden børnesagkyn‐
dig.
§ 456. Afvises en sag, hvor anmodning om skilsmisse blev indgivet til Familieretshuset inden udløbet
af en frist herfor, som er fastsat i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, eller hæves en sådan sag uden
anmodning herom fra sagsøgeren, kan sagsøgeren, selv om fristen i mellemtiden er udløbet, inden 4 uger
efter at sagen blev afvist eller hævet, anmode familieretten om at genoptage behandlingen af sagen.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis en sag om omstødelse af ægteskab, der
er anlagt inden udløbet af en frist for sagsanlæg, som er fastsat i lov om ægteskabs indgåelse og opløs‐
ning, afvises eller hæves uden anmodning herom fra sagsøgeren.«
16. Overalt i kapitel 42 a ændres »retten« til: »familieretten«, »rettens« til: »familierettens«, »Retten« til:
»Familieretten«, og »byret« til: »familieret«.
17. § 456 c, stk. 1-3, ophæves.
Stk. 4 bliver herefter stk. 1.
18. § 456 d ophæves.
19. I § 456 o, stk. 1, 1. pkt., og § 456 o, stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »byretten« til: »familieretten«.
20. Efter § 456 o indsættes:
»Kapitel 42 b
Særregler om tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl og samvær
§ 456 p. Fuldbyrdelse efter reglerne i dette kapitel kan kun ske under hensyn til barnet og skal varetage
barnets bedste. Fuldbyrdelse kan endvidere kun ske, hvis der ikke er behov for af hensyn til barnet at hen‐
vise sagen til Familieretshuset til vurdering af, om den aftale eller afgørelse, der søges fuldbyrdet, skal
ændres eller ophæves.
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§ 456 q. Domme og kendelser om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær samt retsforlig, afgø‐
relser og aftaler, der kan fuldbyrdes efter § 478, stk. 1, nr. 1-3, fuldbyrdes af familieretten efter reglerne i
dette kapitel. Det samme gælder anmodninger om udlevering af et barn til forældremyndighedsindehave‐
ren eller bopælsforælderen efter § 596, stk. 2. § 449 c og kapitel 45, 46 og 53 gælder også for sager efter
1. og 2. pkt., dog således at familieretten træder i stedet for fogedretten.
Stk. 2. De domme, kendelser, retsforlig, afgørelser, aftaler og anmodninger, der er nævnt i stk. 1, kan
fuldbyrdes ved anvendelse af tvangsbøder, jf. § 456 r, stk. 3, eller ved anvendelse af umiddelbar magt ved
tilbageholdelse af den forælder, der har barnet, et andet sted end barnets opholdssted eller ved afhentning
af barnet, jf. § 456 r, stk. 5. Familieretten er ikke bundet af rekvirentens anmodning ved valg af fuldbyr‐
delsesmåde. Samvær med andre end barnets forældre kan kun fuldbyrdes ved anvendelse af tvangsbøder.
Stk. 3. Familieretten kan i tvivlstilfælde udsætte fuldbyrdelsen på indhentelse af en børnesagkyndig er‐
klæring.
Stk. 4. Familieretten kan ændre omfang, tid og sted for samværet og vilkårene herfor under fuldbyrdel‐
sessagen.
Stk. 5. Familieretten kan fastsætte erstatningssamvær for et samvær, der ikke har kunnet udøves under
fuldbyrdelsessagen.
§ 456 r. Familieretten kan tilkalde en repræsentant fra kommunen til at varetage barnets interesser
under sagen. Familieretten kan efter omstændighederne give en kortere udsættelse af tidspunktet for bar‐
nets udlevering eller samværets udøvelse.
Stk. 2. Et barn, som har den fornødne alder og modenhed, skal under en samtale have mulighed for at
give udtryk for sine egne synspunkter, medmindre det er til skade for barnet. Afholdes en samtale med
barnet, skal der deltage en børnesagkyndig eller en repræsentant fra kommunen. § 450 b, stk. 1, 1. pkt., og
stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Den børnesagkyndige skal komme fra Børneenheden i Familierets‐
huset, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.
Stk. 3. Tvangsbøder fastsættes som daglige eller ugentlige bøder, der løber, indtil barnet udleveres. Ved
fuldbyrdelsen af bestemmelser om udøvelse af samvær kan der dog fastsættes en enkelt bøde, der forfal‐
der, når en bestemmelse om udøvelse af samvær på et nærmere angivet tidspunkt ikke efterkommes. Bø‐
dens størrelse fastlægges i forhold til indkomsten hos den forælder, der har barnet, og bøden fastsættes
som minimum til 1.500 kr.
Stk. 4. Inden fuldbyrdelse ved anvendelse af umiddelbar magt gennem afhentning af barnet, jf. stk. 5,
udsætter familieretten kortvarigt sagen med henblik på gennemførelse af børnesagkyndig rådgivning efter
§ 32 a i forældreansvarsloven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.
Stk. 5. Skal der anvendes umiddelbar magt, skal dette som udgangspunkt ske ved tilbageholdelse af den
forælder, der har barnet, et andet sted end barnets opholdssted. Er dette ikke muligt, skal familieretten
vurdere, om der er grundlag for at gennemføre fuldbyrdelsen ved afhentning af barnet. Gennemføres fuld‐
byrdelsen ved afhentning af barnet, skal der deltage en børnesagkyndig fra Børneenheden i Familieretshu‐
set og en repræsentant fra kommunen til at varetage barnets interesser, medmindre der foreligger ganske
særlige omstændigheder. Den børnesagkyndige skal til brug for familierettens afgørelse foretage en vur‐
dering af, om fuldbyrdelsen sker af hensyn til barnet og varetager barnets bedste.«
21. I § 478, stk. 1, nr. 3, ændres »retten« til: »familieretten«.
22. I § 480, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:
»Domme om samvær og om betaling af børne- eller ægtefællebidrag kan fuldbyrdes straks, medmindre
andet er bestemt i dommen.«
23. § 483 ophæves.
24. I § 488, stk. 2, 1. pkt., udgår »statsforvaltningens afgørelse,«.
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25. Kapitel 48 a ophæves.
26. I § 596, stk. 2, 1. pkt., ændres »fogedrettens« til: »familierettens«, og i 2. pkt. ændres »bestemmelsen i
§ 537« til: »bestemmelserne i kapitel 42 b«.
27. I § 996 a, 1. pkt., ændres »Ankestyrelsen« til: »Familieretshuset«.
§ 16
I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1252 af 27. november 2014, som ændret ved § 3 i lov nr.
1867 af 29. december 2015 og § 9 i lov nr. 670 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:
1. I § 1, stk. 4, 2. pkt., og § 2, stk. 3, 2. pkt., ændres »nr. 2 eller 3« til: »nr. 3 eller 4«.
2. § 12, stk. 1, nr. 3 og 4, affattes således:
»3) familieretlige spørgsmål, der behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 42,
4) fuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl og samvær,«.
3. § 20, nr. 7, ophæves.
Nr. 8 og 9 bliver herefter nr. 7 og 8.
4. I § 49, stk. 1, nr. 1, ændres »nr. 1-6« til: »nr. 1-3, 5 og 6«.
5. I § 51, stk. 1, ændres »nr. 1-6 og 8« til: »nr. 1-3, 5, 6 og 8«.
6. I § 55, nr. 1, ændres »nr. 1-8« til: »nr. 1-3 og 5-8«.
§ 17
I værgemålsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr.
647 af 12. juni 2013 og § 32 i lov nr. 618 af 8. juni 2016 og senest ved § 10 i lov nr. 550 af 30. maj 2017,
foretages følgende ændringer:
1. Overalt i loven ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, »Statsforvaltningen« til: »Fami‐
lieretshuset«, og »statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«.
2. I § 13, stk. 4, § 21, stk. 4, og § 22, stk. 1, ændres »Statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«.
3. Efter § 22 indsættes før overskriften før § 23:
»Klage over øvrige værgemålsafgørelser
§ 22 a. Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan påklages til Civilstyrelsen. Dette gælder dog
ikke afgørelser efter §§ 21 og 22.«
4. I § 25, stk. 2, 2. pkt., ændres »lov om forældremyndighed og samvær § 2, stk. 3« til: »§ 2, stk. 3, i
forældreansvarsloven«.
§ 18
I lov nr. 594 af 14. juni 2011 om ægtefælleskifte m.v., som ændret ved § 2 i lov nr. 550 af 30. maj 2017,
foretages følgende ændringer:
1. I § 10 og § 66, stk. 1, ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
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2. I § 10 ændres »eller skilsmisse eller anlagt sag om ægteskabets omstødelse« til: », skilsmisse eller om‐
stødelse af ægteskabet«.
§ 19
I arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 550 af 30. maj 2017,
foretages følgende ændringer:
1. I § 37, stk. 2, 2. pkt., og § 37, stk. 3, ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
2. Efter § 58 indsættes i kapitel 9:
»§ 58 a. Afgørelser efter § 53, stk. 2, og §§ 56 og 57 kan påklages til Civilstyrelsen.«
3. I § 68, stk. 2, 2. pkt., ændres »statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«.
4. I § 68 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Familieretshusets afgørelser efter stk. 2, 2. pkt., kan påklages til Civilstyrelsen.«
§ 20
I lov nr. 618 af 8. juni 2016 om fremtidsfuldmagter foretages følgende ændring:
1. Overalt i loven ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, og »Statsforvaltningens« til: »Fa‐
milieretshusets«.
§ 21
I lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895, jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 10. august 2009,
som ændret ved § 2 i lov nr. 1384 af 23. december 2012, foretages følgende ændring:
1. I § 10, stk. 1-3, ændres »statsforvaltningen (politidirektøren)« til: »Rigspolitiet«.
§ 22
I midlertidig lov om landboforeningers og husmandsforeningers auktioner m.m., jf. lovbekendtgørelse
nr. 564 af 28. august 1986, som ændret ved § 18 i lov nr. 542 af 24. juni 2005 og § 10 i lov nr. 647 af 12.
juni 2013, foretages følgende ændring:
1. I § 1, stk. 3, og § 2, stk. 1, 2. pkt., ændres »statsforvaltningen« til: »Justitsministeriet«.
§ 23
I strandingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 619 af 15. september 1986, som ændret ved § 13 i lov nr.
433 af 31. maj 2000, § 16 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, § 20 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og § 9 i lov nr.
647 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:
1. Overalt i loven ændres »statsforvaltningen« til: »Rigspolitiet«.
2. I § 12, stk. 2, 2. pkt., ændres »statsforvaltningens« til: »Rigspolitiets«.
§ 24
I forordning af 2. december 1825 ang. Strandings-Commissionaires Sallarium, som ændret ved § 19 i
lov nr. 542 af 24. juni 2005 og § 11 i lov nr. 647 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:
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1. I §§ 1 og 3, § 4, 2. pkt., og §§ 5 og 6 ændres »statsforvaltningen« til: »Rigspolitiet«.
2. I § 2 ændres »statsforvaltningens« til: »Rigspolitiets«.
§ 25
I forordning af 16. marts 1842 ang. Dykkervæsenet m.v., som ændret ved § 20 i lov nr. 542 af 14. juni
2005 og § 12 i lov nr. 647 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:
1. Overalt i forordningen ændres »statsforvaltningen« til: »Rigspolitiet«.
2. I § 2, 3. pkt., ændres »Statsforvaltningen« til: »Rigspolitiet«.
3. I § 4, 2. pkt., ændres »statsforvaltningens« til: »Rigspolitiets«.
Beskæftigelsesministeriet
§ 26
I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 7.
oktober 2014, som ændret ved § 4 i lov nr. 574 af 10. juni 2014, § 1 i lov nr. 999 af 30. august 2015, § 11 i
lov nr. 674 af 8. juni 2017 og § 3 i lov nr. 1402 af 5. december 2017, foretages følgende ændring:
1. I § 15, stk. 2, ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset eller familieretten«.
§ 27
I lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 24.
august 2017, foretages følgende ændring:
1. I § 11, stk. 1, ændres », i København og på Frederiksberg af Arbejdsretten, i det øvrige land af direktø‐
ren for statsforvaltningen« til: »af Arbejdsretten«.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
§ 28
I lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 7. juni 2018,
foretages følgende ændringer:
1. I § 40, stk. 1, 1. pkt., ændres »statsforvaltningen« til: »Geodatastyrelsen«.
2. § 40, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Geodatastyrelsens beslutning kan påklages til energi-, forsynings- og klimaministeren.«
§ 29
I lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004, som ændret ved § 35 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, § 26 i lov
nr. 484 af 11. maj 2010, § 26 i lov nr. 1231 af 18. december 2012 og § 18 i lov nr. 1658 af 20. december
2016, foretages følgende ændringer:
1. I § 1 a, stk. 4, og § 1 b, stk. 2, ændres »statsforvaltningerne« til: »energi-, forsynings- og klimaministe‐
ren«.
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2. I § 23, stk. 1, ændres »statsforvaltningen« til: »energi-, forsynings- og klimaministeren«.
3. I § 23, stk. 2, § 23, stk. 3, 1. og 2. pkt., og § 23, stk. 4, ændres »Statsforvaltningen« til: »Energi-, forsy‐
nings- og klimaministeren«.
4. I § 23, stk. 5, ændres »Statsforvaltningens« til: »Energi-, forsynings- og klimaministerens«.
Kirkeministeriet
§ 30
I lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014, foretages følgende
ændring:
1. I § 9 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »statsforvaltningen« til: »Ankestyrelsen«, og i 2. pkt. ændres »ved stats‐
forvaltningen på kontorchefsniveau« til: »i Ankestyrelsen på ankechefsniveau«.
Miljø- og Fødevareministeriet
§ 31
I hegnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1746 af 14. december 2015, foretages følgende ændring:
1. I § 46, stk. 4, ændres »Statsforvaltningen« til: »Miljø- og fødevareministeren«.
Sundheds- og Ældreministeriet
§ 32
I lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1160 af 29. september 2015,
som ændret ved § 7 i lov nr. 656 af 8. juni 2016 og § 1 i lov nr. 691 af 8. juni 2017, foretages følgende
ændring:
1. Overalt i loven ændres »Statsforvaltningen« til: »Nævnenes Hus«.
§ 33
I lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 93 af 19. januar 2015, som ændret ved lov nr. 264 af 16. marts 2016 og § 1 i lov nr.
1688 af 26. december 2017, foretages følgende ændringer:
1. To steder i § 6 a, stk. 1, 1. pkt., i § 6 a, stk. 1, 2. pkt., og § 6 a, stk. 2, 3. pkt., ændres »statsforvaltnin‐
gen« til: »regionsrådet«.
2. I § 6 a, stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres »Statsforvaltningen« til: »Regionsrådet«.
3. I § 6 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Et regionsråd kan samarbejde med et eller flere regionsråd om opgaverne forbundet med stk. 1
og 2.«
Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.
4. I § 6 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1, 2 og 4«.
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Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
§ 34
I lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, som
ændret ved lov nr. 1562 af 19. december 2017 og § 3 i lov nr. 555 af 29. maj 2018, foretages følgende
ændringer:
1. I § 84, stk. 2, 1. pkt., ændres »direktøren for statsforvaltningen« til: »Erhvervsministeriet«.
2. I § 86, 1. og 2. pkt., ændres »Statsforvaltningen« til: »Erhvervsministeriet«.
§ 35
I byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, som ændret ved lov nr. 734 af 8.
juni 2018, foretages følgende ændringer:
1. I § 23, stk. 1, og § 24, stk. 1, ændres »statsforvaltningen« til: »Nævnenes Hus«.
2. I § 23, stk. 2, 2. pkt., ændres »Statsforvaltningens« til: »Nævnenes Hus«.
§ 36
I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016, som ændret senest ved
§ 2 i lov nr. 1322 af 27. november 2018, foretages følgende ændring:
1. I § 97, stk. 2, 1. pkt., ændres »direktøren for statsforvaltningen« til: »Transport-, Bygnings- og Boligmi‐
nisteriet«.
§ 37
I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 1. juli 2015, som
ændret ved § 2 i lov nr. 1879 af 29. december 2015, § 21 i lov nr. 688 af 8. juni 2017 og § 4 i lov nr. 555
af 29. maj 2018, foretages følgende ændring:
1. I § 36, stk. 2, 1. pkt., ændres »direktøren for statsforvaltningen« til: »Transport-, Bygnings- og Boligmi‐
nisteriet«.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
§ 38
I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr.
572 af 31. maj 2010 og lov nr. 742 af 8. juni 2018 og senest ved lov nr. 1572 af 18. december 2018,
foretages følgende ændringer:
1. I § 46, stk. 1, ændres »§ 56 a, stk. 1-4« til: »§ 56 a, stk. 1-5«.
2. § 56 a, stk. 1, 5. pkt., ophæves.
3. I § 56 a, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:
»Samtalen efter 1. og 3. pkt. kan gennemføres af den i stk. 1, 3. pkt., nævnte organisation.«
4. I § 56 a, stk. 3, ændres »Statsforvaltningen kan ændre en afgørelse efter stk. 1« til: »En afgørelse efter
stk. 1 kan ændres«.
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5. I § 56 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. Anmodning om udpegning eller ændring af udpegningen af en repræsentant efter stk. 1 og 3
indgives til Familieretshuset, der behandler anmodningen efter reglerne i lov om Familieretshuset. Afgø‐
relse om anmodningen træffes efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Familieretshuset af Fa‐
milieretshuset eller familieretten.«
Stk. 4-11 bliver herefter stk. 5-12.
6. § 56 a, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. Familieretshusets afgørelser efter stk. 1 og 4, jf. stk. 2, kan indbringes for familieretten efter
bestemmelserne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset.«
7. I § 56 a, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-4, herunder om klagers behandling« til: »stk. 1-5«.
8. I § 56 a, stk. 6, nr. 6, der bliver stk. 7, nr. 6, ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset eller
familieretten«.
9. I § 56 a, stk. 10, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 11, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 9« til: »stk. 10«.
10. I § 56 a, stk. 11, 1. pkt., der bliver stk. 12, 1. pkt., ændres »stk. 10« til: »stk. 11«.
11. I § 58 ændres »§ 56 a, stk. 7 og 8« til: »§ 56 a, stk. 8 og 9«.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
§ 39
I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 2. juni 2017, som ændret ved § 25
i lov nr. 503 af 23. maj 2018 og lov nr. 747 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:
1. I § 8, stk. 3, nr. 2, ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
2. I § 8, stk. 3, nr. 4, ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset eller familieretten«, og efter »sam‐
værsforælder« indsættes: », dog ikke når barnet har delt bopæl efter § 17, stk. 3, i forældreansvarsloven«.
3. I § 8, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »forældreansvarslovens § 17, stk. 1,«: »§ 18 a, stk. 2,«.
4. I § 8, stk. 4, 2. pkt., og § 8, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »§ 26, stk. 1,«: »og er barnets bopæl ikke
fastlagt i medfør af forældreansvarslovens § 18 a, stk. 2,«.
5. I § 8, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »§ 26, stk. 1,«: »barnets bopæl er fastlagt i medfør af forældrean‐
svarslovens § 18 a, stk. 2,«.
6. I bilag 1, nr. 7, ændres »samt« til: »,«, og efter »mindreårige« indsættes: »og oplysning om delt bopæl
efter § 18 a i forældreansvarsloven«.
Ikrafttræden
§ 40
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2019, jf. dog stk. 2-4.
Stk. 2. § 35 træder i kraft den 1. januar 2019.
Stk. 3. Børne- og socialministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 9.
Stk. 4. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 15, nr. 2 og 3.

28

Stk. 5. Regler fastsat i medfør af § 21, stk. 3, i lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1815
af 23. december 2015, § 25 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1041 af 3. august 2018, § 61, stk.
3, i lov nr. 548 af 30. maj 2017 om ægtefællers økonomiske forhold, § 23 b i lov om opkrævning af un‐
derholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1819 af 23. december 2015, § 33 i børneloven, jf. lovbekendtgø‐
relse nr. 1817 af 23. december 2015, § 8 i lov nr. 618 af 8. juni 2016 om fremtidsfuldmagter, § 56 a, stk.
5, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017 med senere ændringer, og § 6 a,
stk. 4, i lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., jf. lov‐
bekendtgørelse nr. 93 af 19. januar 2015 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller
afløses af nye regler.
Overgangsbestemmelser
§ 41
Stk. 1. § 29 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved denne lovs § 2, nr. 6, og § 42 a
i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning som affattet ved denne lovs § 2, nr. 13, finder ikke anvendelse
for anmodninger om skilsmisse, som Statsforvaltningen har modtaget før lovens ikrafttræden. For sådan‐
ne anmodninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.
Stk. 2. § 58 a, stk. 3, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning som affattet ved denne lovs § 2, nr. 23,
ophævelsen af § 21, stk. 2, i lov om børns forsørgelse ved denne lovs § 3, nr. 19, og ophævelsen af § 61,
stk. 2, i lov om ægtefællers økonomiske forhold ved denne lovs § 8, nr. 22, finder ikke anvendelse for
afgørelser, som Statsforvaltningen har truffet før lovens ikrafttræden. For sådanne afgørelser finder de
hidtil gældende bestemmelser i § 58 a, stk. 2, 2. pkt., i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lov‐
bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2018, § 21, stk. 2, 2. pkt., i lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgø‐
relse nr. 1815 af 23. december 2015, og § 61, stk. 2, 2. pkt., i lov nr. 548 af 30. maj 2017 om ægtefællers
økonomiske forhold anvendelse. Afgørelse i sager omfattet af 2. pkt. træffes af familieretten, hvis afgørel‐
se ikke kan indbringes for højere ret.
Stk. 3. § 37, § 39, stk. 2, og § 46, stk. 2, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1417 af 1.
december 2017, og § 43 a, stk. 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 54
af 23. januar 2018, finder anvendelse på afgørelser, som Statsforvaltningen har truffet før lovens ikraft‐
træden.
Stk. 4. § 17, stk. 3, i forældreansvarsloven som affattet ved denne lovs § 1, nr. 16, finder ikke anvendel‐
se, når forældrene har ophævet samlivet før lovens ikrafttræden.
Stk. 5. Sager omfattet af § 7, § 21, stk. 2, eller § 58 b, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning,
jf. lovbekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2018, og af § 21, stk. 1, i navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
1816 af 23. december 2015, der ved lovens ikrafttræden er under behandling af Ankestyrelsen, færdigbe‐
handles af Familieretshuset. § 14, stk. 1, nr. 1-5, i lov om Familieretshuset finder ikke anvendelse på sager
omfattet af 1. pkt.
Stk. 6. Familieretten kan kun optage en klage over en afgørelse, som Statsforvaltningen før lovens
ikrafttræden har truffet efter § 41, stk. 5, 1. pkt., i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1417 af
1. december 2017, hvis familieretten skønner, at sagen har principiel eller generel betydning.
Stk. 7. Har Statsforvaltningen før lovens ikrafttræden afsluttet behandlingen af en sag om separation el‐
ler skilsmisse efter § 43, stk. 1, 1. pkt., i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse
nr. 54 af 23. januar 2018, og indgiver en ægtefælle efter lovens ikrafttræden anmodning om separation og
skilsmisse under henvisning til § 43, stk. 1, 2. pkt., i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbe‐
kendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2018, inden den frist, der er angivet i denne bestemmelse, betales der
ikke gebyr efter § 39 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning som ændret ved denne lovs § 2, nr. 11.
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Stk. 8. Familieretshuset indtræder i Ankestyrelsens sted i en sag om omstødelse af ægteskab, som Anke‐
styrelsen har indbragt for retten efter § 23, stk. 3, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbe‐
kendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2018, og som ikke er afsluttet før lovens ikrafttræden.
Stk. 9. Familieretshuset indtræder i Statsforvaltningens sted i en sag om adoption uden samtykke, som
Statsforvaltningen har indbragt for retten efter § 11, stk. 4, i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
1041 af 3. august 2018, og som ikke er afsluttet før lovens ikrafttræden.
§ 42
Stk. 1. De ændringer af retsplejeloven, der følger af denne lovs § 15, nr. 1 og 7-19, og de ændringer af
lov om retsafgifter, der følger af denne lovs § 16, finder ikke anvendelse for sager, som er indbragt for
retten før lovens ikrafttræden. For sådanne sager finder de hidtil gældende regler anvendelse.
Stk. 2. For aftaler anmeldt til, godkendt af eller indgået over for Statsforvaltningen og for afgørelser
truffet af Statsforvaltningen før lovens ikrafttræden finder den hidtil gældende § 478, stk. 1, nr. 3, i rets‐
plejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22. september 2017 med senere ændringer, anvendelse.
Stk. 3. Kapitel 42 b i retsplejeloven som affattet ved denne lovs § 15, nr. 20, finder ikke anvendelse for
behandlingen af anmodninger om fuldbyrdelse, som fogedretten har modtaget før lovens ikrafttræden,
hvis anvendelse af disse regler findes uhensigtsmæssigt. I disse tilfælde finder det hidtil gældende kapitel
48 a i retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22. september 2017 med senere ændringer, anven‐
delse.
Stk. 4. Første gang der beskikkes medlemmer til Procesbevillingsnævnet i medfør af § 23, stk. 2, i rets‐
plejeloven som affattet ved denne lovs § 15, nr. 2, sker beskikkelsen af landsdommeren og dennes supple‐
ant eller suppleanter for en periode på 2 år og 6 måneder. Dette medlem og dets suppleant eller supplean‐
ter har ret til genbeskikkelse for yderligere 2 år.
§ 43
Stk. 1. Sager efter strandingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 619 af 15. september 1986 med senere æn‐
dringer, lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895, jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 10. august
2009 med senere ændringer, forordning af 2. december 1825 ang. Strandings-Commissionaires Sallarium
med senere ændringer og forordning af 16. marts 1842 ang. Dykkervæsenet med senere ændringer, der
ved lovens ikrafttræden behandles af Statsforvaltningen, færdigbehandles af Rigspolitiet.
Stk. 2. Sager efter lov om landboforeningers og husmandsforeningers auktioner m.m., jf. lovbekendtgø‐
relse nr. 564 af 28. august 1986 med senere ændringer, der ved lovens ikrafttræden behandles af Statsfor‐
valtningen, færdigbehandles af Justitsministeriet.
Stk. 3. Sager om beskikkelse af mæglingsmænd efter lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og
funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 24. august 2017, der ved lovens ikrafttræden behandles af
Statsforvaltningen, færdigbehandles af Arbejdsretten.
Stk. 4. Sager om omkostninger ved skelforretning efter § 40, stk. 1, i lov om udstykning og anden regi‐
strering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 7. juni 2018, der ved lovens ikrafttræden behandles af
Statsforvaltningen, færdigbehandles af Geodatastyrelsen.
Stk. 5. Sager om klage over bygningsmyndighedernes afgørelse efter § 23 i lov om etablering og fælles
udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004
med senere ændringer, der ved lovens ikrafttræden behandles af Statsforvaltningen, færdigbehandles af
energi-, forsynings- og klimaministeren.
Stk. 6. Sager om omkostninger ved hegnssyn efter § 46, stk. 4, i hegnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
1746 af 14. december 2015, der ved lovens ikrafttræden behandles af Statsforvaltningen, færdigbehandles
af miljø- og fødevareministeren.
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Stk. 7. Sager vedrørende beskikkelse af patientrådgivere efter § 25, stk. 3 og 4, i lov om anvendelse af
tvang i psykiatrien m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1160 af 29. september 2015 med senere ændringer, der
ved lovens ikrafttræden behandles af Statsforvaltningen, færdigbehandles af Nævnenes Hus.
Stk. 8. Sager vedrørende assisteret reproduktion efter § 6 a i lov om assisteret reproduktion i forbindelse
med behandling, diagnostik og forskning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 93 af 19. januar 2015 med senere
ændringer, der ved lovens ikrafttræden behandles af Statsforvaltningen, færdigbehandles af regionsrådet.
Stk. 9. Sager vedrørende klage efter § 23, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23.
september 2016, der ved lovens ikrafttræden behandles af Statsforvaltningen, færdigbehandles af Nævne‐
nes Hus.
Territorial anvendelse
§ 44
Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2-4.
Stk. 2. § 38 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de
ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.
Stk. 3. §§ 32 og 33 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de æn‐
dringer, som de færøske forhold tilsiger.
Stk. 4. §§ 1-4, 6-12, 17-20, 27 og 39 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for
Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.
Stk. 5. De ændringer, der følger af de love, der er omfattet af stk. 2-4, kan sættes i kraft på forskellige
tidspunkter.
Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2018
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Mai Mercado
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