
 

 

Til offentlige myndigheder, der anvender CPR 
 
 
Alle offentlige brugere i CPR-systemet inaktiveres natten mellem den 15. og 16. juni 2016 
 
 
Verifikation af offentlige brugere 
Som led i det løbende sikkerhedsarbejde har CPR-kontoret besluttet, at der skal foretages en 
verifikation af alle offentlige brugere i CPR-systemet. 
 
Derfor inaktiveres alle offentlige brugere natten mellem den 15. og 16. juni 2016, hvorefter den 
enkelte myndighed kan genaktivere de af myndigheden verificerede brugere enkeltvis fra om 
morgenen den 16. juni 2016. 
 
Myndighedens genaktivering af verificerede brugere (personkoder) foretages af myndighedens 
såkaldte DAP-administrator, som er en af myndigheden udpeget person, der har rettigheder til at 
administrere myndighedens CPR brugere.  
 
Myndighedens CPR DAP-administratorer inaktiveres også. CPR-kontoret genaktiverer én af 
myndigheden udpeget DAP-administrator, hvorfor myndigheden skal rette henvendelse til CPR-
kontoret og meddele hvilken DAP-administrator, der skal genaktiveres. Der må påregnes travlhed i 
CPR-kontorets kundecenter den 16. juni 2016, hvorfor vi opfordrer alle myndigheder til at 
henvende sig før den 16. juni 2016. 
 
Myndigheden kan rette telefonisk henvendelse til CPR-kontorets Kundecenter på telefon 72 26 97 
45 og meddele hvilken af myndighedens DAP-administratorer, der skal genaktiveres.  
 
Ved henvendelsen skal myndighedens navn, kundenummer, DAP-administrators personkode 
(brugernavn) og verifikationskode oplyses. 
 
CVR: «CVR» 
Kundenummer: «Kundenr» 
Verifikationskode: «Verifikationskode» 
 
Verifikationsprocessen trin for trin 
 
Før den 16. juni 2016. 
0) Myndigheden kan rette henvendelse til CPR-kontorets Kundecenter og meddele hvilken DAP-

administrator, der skal genaktiveres den 16. juni 2016. 
 
Den 16. juni 2016. 
1) Myndighedens brugere inaktiveres natten mellem den 15. og 16. juni 2016. 

 
2) CPR-kontorets Kundecenter genaktiverer myndighedens DAP-administrator fra den 16. juni kl. 

8:00: 
a) Hvis myndigheden forud (jf. trin 0) for den 16. juni 2016 har oplyst DAP-administrators 

personkode til CPR-kontoret genaktiveres myndighedens DAP-administrator inden kl 8:00 
den 16. juni. 
 

b) Myndigheder, der ikke forud for den 16. juni 2016 har været i telefonisk kontakt med CPR-
kontorets Kundecenter om genaktivering af myndighedens DAP-administrator, kan fra den 
16. juni 2016 kl 8:00 rette henvendelse CPR-kontorets Kundecenter på telefon 72 26 97 45.  



 

 

Herefter genaktiveres myndighedens DAP-administrator af CPR-kontorets Kundecenter. 
 
 
3) Myndighedens DAP-administrator verificerer, genaktiverer og tildeler nyt password (kendeord) 

til relevante brugere (personkoder) i egen institution. 
 
Systembrugere er ikke omfattet 
Systembrugere, der anvendes til integration mellem myndighedens it-systemer og CPR-systemet, 
inaktiveres ikke. Imidlertid har CPR-kontoret erfaret, at brugerkonti (personkoder), der er beregnet 
til brug for myndighedens medarbejdere, til tider også anvendes som systembrugere. Den enkelte 
myndighed bør være opmærksom herpå. 
 
 
CPR-kontoret henviser i øvrigt til Standardvilkår for offentlige myndigheders adgang til CPR, 
herunder særligt afsnittet ”Regler for autorisation og adgangskontrol”. 
 

 

Med venlig hilsen 

Carsten Grage 

Kontorchef 

 


