
Bidragssager  B-01 

Ansøgning om fastsættelse eller ændring af bidrag 
 

 

Ansøger (forælder/plejeforælder) 

Navn  
Cpr. Nr.  
Adresse  
Post nr. & By  
Tlf.- eller mobil  E-mail:  

Såfremt du via kommunen er plejeforældre til det omhandlede barn, skal du vedligge dokumentation for det. 

 
Der søger om  (OBS: Der skal sættes kun et kryds)  

Børne bidrag: 

� Normal 

� Forhøjelse 

� Nedsættelse  

� Fritagelse 

Ægtefælle bidrag: 

� Fastsættelse  

� Forhøjelse 

� Nedsættelse  

� Fritagelse  

Andre bidrag:  

� Uddannelse  

� Konfirmation  

� Dåb  

� Fødsel 
Der søges fra (dato):                           
Såfremt du ansøger bagud, skal du begrunde, 
hvorfor du søger om den startdato for bidrag. 

 

 
Den bidragspligtige  
Navn   
Cpr. Nr.  
Adresse  
Post nr. & By  
Tlf.- eller mobil nr.  E-mail:  

 
Som De: 

� Er gift med � Er separeret fra � Er skilt fra 

� Har været samboende med, hvornår ophørte samlivet?  

Har bidragspligtige efter samlivets ophør betalt til deres underhold? Ja: Nej: 
Hvis ja, hvor meget?   
Har bidragspligtide efter samlivets ophør betalt til barnets underhold? Ja: Nej: 
Hvis ja, hvor meget?  

 
Barnet 
Modtager barnet SU? Ja: Nej: 
Er der tidligere udfærdiget en afgørelse om bidrag? Hvis ja, vedlægges afgørelse. Ja: Nej: 

 
Der søges bidrag til: 
Navn  
Cpr. Nr.  
Adresse  
Post nr. & By  

 
Dato: Ansøgers underskrift 
 
 

 
 
 



Bidragssager  B-01 

 

Til bidragsansøgeren 

Sammen med ansøgningen skal man aflevere følgende: 
 
Ved ønske om normal bidrag: 

→ Dåbsattest for barnet, hvor der står begge forældres navne, eller 
→ Retsbog med faderskabsanerkendelse, eller 
→ Dom om faderskab 

 
Ved ønske om forhøjet bidrag: 

→ Eventuel tidligere resolution eller retsbog om normal bidrag. 
→ Seneste årsopgørelse fra Skattestyrelsen på begge parter. 
→ De 3 seneste lønsedler, hvis der er sket væsentlige ændringer i indkomsten. 

 
Ved ønske om nedsættelse af forhøjet bidrag: 

→ Retsbog med beslutning om forhøjet resolution. 
→ Seneste årsopgørelse fra Skattestyrelsen. 
→ De 3 seneste lønsedler, hvis der er sket væsentlige ændringer i indkomsten. 

 
Ved ønske om fritagelse: 

→ Tidligere retsbog. 
→ Dokumentation form at man ikke længere har pligt til at betale bidrag. 

 
Ved ønske om uddannelses bidrag: 

→ Bekræftelse fra den skole som barnet skal starte på. 
→ Dåbsattest for barnet, med begge forældres navne, eller 
→ Retsbog med faderskabsanerkendelse, eller 
→ Dom om faderskab. 

 
Ved ønske om konfirmations- eller beklædningsbidrag: 

→ Bekræftelse fra præsten. 
→ Faderskabs anerkendelse, eller 
→ Dom om faderskab. 

 
Ved ønske om særbidrag: 

→ Kvitteringer for udgifter til begravelse eller udgifter til behandling af sygdom med videre. 
 
Såfremt ovenstående er vedlagt i ansøgningen, vil bidragsresolutionen blive udfærdiget efter dato af frist for 
indlevering af indsigelse – indsigelse er 4 uger efter brev dato til bidragspligtige. 
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