
 

 

Tema 18. Delt bopæl og ro om barnet i brudsituationer 

Titel Delt bopæl og ro om barnet i brudsituationer 

Initiativets formål For at imødekomme ønsket om anerkendelse af et ligeværdigt forældreskab indføres 

mulighed for, at enige forældre kan aftale, at barnet har bopæl hos dem begge – ”delt 

bopæl”. Samtidig kan forældrene sammen definere, hvilken geografisk nærhed der for 

dem er en forudsætning for at have delt bopæl. En sådan aftale kan understøttes af 

en registrering af en ekstra adresse for barnet i CPR-registret. 

 

Er forældrene i brudsituationen uenige om, hvor barnet skal bo, bør barnet i 

udgangspunktet forblive i sin vante rammer i en vis periode. Samtidig med at der 

sikres en vis form for status quo af hensyn til barnet, udskydes beslutningen om 

barnets endelige bopæl efter udløbet af perioden ved, at forældrene pålægges at dele 

barnets bopæl. 

 

Beskrivelse af 

initiativet  

Delt bopæl – en ekstra adressemarkering på barnet 

 

Forældrene kan registrere delt bopæl for barnet, hvis de er enige om det. Da 

hensynet er at anerkende det enkelte forældrepars opfattelse af at være ligeværdige 

forældre, opstilles ikke andre forudsætninger. Det vil være forskelligt fra forældrepar til 

forældrepar, hvordan det fælles ansvar for barnet gribes an. Der opstilles således ikke 

forudsætninger for en delt bopæl ud over forældrenes enighed. Men forældrene kan 

selv definere den geografiske forudsætning for deres aftale. Hvad der opfattes som 

den nødvendige nærhed – umiddelbar nærhed – vil således ikke meningsfuldt kunne 

defineres som en fast geografisk grænse, som gælder alle familier, da familier og 

deres forhold er forskellige.  

 

Der er tale om en familieretlig beslutning, der kun har betydning mellem forældrene. 

Virkningen af den delte bopæl mellem forældrene er, at de skal være enige om alle 

beslutninger vedrørende barnet og ikke kun de væsentlige beslutninger, såsom 

skolevalg, pasudstedelse og religion. Der er således ikke en forælder, der på egen 

hånd kan beslutte, hvilken daginstitution barnet skal gå i, eller hvor i landet barnet skal 

bo. Det forudsættes, at forældrene forud for, at barnet af den ene forælder skrives op 

til en daginstitution, har aftalt, hvilken institution i kommunen barnet skal skrives op til. 

 

Da den delte bopæl kun har betydning mellem forældrene, tillægges den ikke 

betydning ved administrationen af anden lovgivning.  

 

Barnet får derfor med den delte bopæl en ekstra adresse, som alene har betydning for 

forældrene og for forholdet imellem dem, men ikke to bopæle i CPR-lovens forstand. 

Barnet vil stadig kun have én folkeregisteradresse, og løsningen er således i 

overensstemmelse med principperne i CPR-loven, hvorefter man kun kan have én 

folkeregisteradresse. Myndigheder m.v. vil ikke være forpligtede til at anvende 

oplysningen om delt bopæl i administrationen af regler på myndighedens område. 

 

Det vil således også fortsat være barnets folkeregisteradresse, der er afgørende for, 

om dansk lovgivning finder anvendelse, hvis forældrene bor i hver sit land, fx i en 

situation hvor familien bor tæt på en landegrænse. 

 

Hvis forældrene på et tidspunkt bliver uenige om den delte bopæl, kan registreringen 

fjernes, og barnet vil så have bopæl hos den forælder, der har folkeregisteradressen. 

Hvis den anden forælder er uenig heri, skal vedkommende søge om at få ændret 

barnets bopæl.  

 

Da der er tale om et familieretligt begreb, vil registreringen skulle ske i 



 

 

Familieretshuset.  

 

Det bemærkes afsluttende, at det ikke er en forudsætning for at udøve et delt og 

samarbejdende forældreskab, og således have en gensidig forståelse af, at alle 

beslutninger om barnet træffes af begge forældre, at der er sket en registrering, som 

beskrevet ovenfor. 

 

Ro om barnet i brudsituationer 

 

Når forældre – gifte som ugifte – bryder med hinanden, skal der træffes en række 

beslutninger – ikke mindst skal de forholde sig til, hvor barnet skal bo.  

 

Der er følelsesmæssige aspekter knyttet til beslutningen om barnets bopæl, og dertil 

kommer, at man som bopælsforælder har en selvstændig beslutningsret om en række 

forhold – fx om barnets daginstitution og hvor i landet barnet skal bo. Der kan således 

både være en frygt for at miste kontakten til barnet og en modstand mod at opgive 

det, der indtil bruddet er opfattet som et ligeværdigt forældreskab. Derfor kan 

beslutningen om barnets bopæl skabe yderligere konflikt.  

 

Hvis forældrene er uenige om barnets bopæl i forbindelse med bruddet, skabes 

denne ro om barnet bopælsforhold gennem en kortere overgangsperiode på 3 

måneder, hvor: 

 

 Barnets bliver hos den forælder, der bliver boende i det tidligere fælles hjem.  

 Der etableres delt bopæl for barnet i perioden, og forældrene kan ikke søge 

om at få bopælen tillagt. 

 Forældrenes beslutning om barnets endelige bopæl udskydes til efter 

udløbet af perioden.  

 

Set fra barnets perspektiv betyder det, at barnet helt konkret kan blive i sine vante 

omgivelser og sit vante nærmiljø og dermed også i højere grad bevare velkendte 

rutiner.  

 

Hvis begge forældre flytter, kan dette hensyn ikke varetages, og det vil derfor være 

nødvendigt at tage stilling til barnets bopæl på normal vis. Det samme gælder, hvis 

det konkret ikke er bedst for barnet at være hos den forælder, der bliver boende, fx i 

tilfælde af vold. 

 


