
Orientering vedrørende folkeregistrering – 2006/3 

Den 4. december 2006  

Hermed fremsender Indenrigs- og Sundhedsministeriet orienteringsbrev – 2006/3 om folkeregistrering med 

orientering om, at der er udstedt: 

1.       Ny lovbekendtgørelse nr. 1134 af 20. november 2006 af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) 

2.       Ny bekendtgørelse nr. 1153 af 23. november 2006 om folkeregistrering 

3.       Ny vejledning nr. 85 af 23. november 2006 om folkeregistrering 

Lovbekendtgørelsen, bekendtgørelsen og vejledningen er vedhæftet dette orienteringsbrev. 

  

1. Lovbekendtgørelse nr. 1134 af 20. november 2006 af lov om Det Centrale Personregister 

Ministeriet har udarbejdet en ny lovbekendtgørelse af CPR-loven. 

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af en hovedlov og senere lovændringer. Den nye lovbekendtgørelse 

indeholder således alle ændringer af CPR-loven siden lovbekendtgørelse nr. 140 af 3. marts 2004. 

1.1. Lov nr. 1394 af 21. december 2005 om ændring af CPR-loven. 

I ministeriets orienteringsbrev 2006/1 om folkeregistrering beskrev ministeriet de ændringer af CPR-loven, som blev 

vedtaget med lov nr. 1394 af 21. december 2005 om ændring af CPR-loven, samt oplyste, at lovændringen kun trådte 

delvist i kraft den 23. december 2005. Orienteringsbrevet kan findes på ministeriets hjemmeside www.im.dk. 

Ministeriet orienterede endvidere om, at hovedformålet med denne ændring af CPR-loven var at ændre de 

bestemmelser i loven, der specielt vedrørte internordiske flytninger. Baggrunden herfor var vedtagelsen af en ny 

internordisk overenskomst om folkeregistrering. På tidspunktet for vedtagelsen af ændringen af CPR-loven var der 

ikke sikkerhed for tidspunktet for overenskomstens ikrafttræden. Overenskomsten er nu tiltrådt af samtlige nordiske 

lande samt Færøerne og Grønland, således at overenskomsten træder i kraft den 1. januar 2007. 

De dele af lov nr. 1394 af 21. december 2005 om ændring af CPR-loven, som ikke trådte i kraft den 23. december 

2005, er derfor ved bekendtgørelse nr. 1138 af 20. november 2006 sat i kraft med virkning fra den 1. januar 2007. 

Det er med den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering, som hidtil, formålet at bevare Norden som ét 

registreringsområde i folkeregistreringsmæssig forstand, og der er hermed ikke sket en ændring af de grundlæggende 

principper i den gældende overenskomst om,at en person kun er bopælsregistreret ét sted i Norden, at det er 

indflytningslandets regler, der er afgørende for, om en person skal anses for bosat i tilflytningslandet, og at det er den 

lokale registreringsmyndighed i tilflytningslandet, der tager stilling hertil. 

Den væsentligste ændring i forhold til den gældende overenskomst er afskaffelsen af de internordiske flyttepapirer. 

Den flyttende skal efter den nye overenskomst ikke afhente papirerne hos den lokale registreringsmyndighed i 

fraflytningslandet, der således også fritages for at udstede disse. Registreringen af en flytning til et andet nordisk land 

skal heller ikke afvente rekvisition af sådanne papirer i de situationer, hvor borgeren ikke selv medbringer disse. 

Såfremt betingelserne for registrering som tilflyttet er til stede, kan folkeregistrering og tildeling af personnummer i 

tilflytningslandet således foretages straks – på samme måde som ved tilflytninger fra ikke-nordiske lande. Når der er 

truffet afgørelse om, hvorvidt der skal ske en registrering eller ej i tilflytningslandet, skal registreringsmyndigheden i 

tilflytningslandet som hidtil underrette fraflytningslandet herom. 

Den nødvendige udveksling af oplysninger mellem de nordiske lande samt Færøerne vil - i stedet for som hidtil at ske 

via internordiske flyttepapirer - fremover som hovedregel ske elektronisk mellem de centrale 

registreringsmyndigheder, dvs. CPR-kontoret i Danmark, Befolkningsregistercentralen i Finland, Nationalregistret på 

Island, Skattedirektoratet i Norge og Skatteverket i Sverige samt landsfolkeregistreret på Færøerne. 

Der henvises til ”Meddelelser fra CPR-kontoret” om retningslinierne for registrering af internordiske flytninger fra den 

http://www.im.dk/


1. januar 2007, som vil blive lagt på CPR-kontorets hjemmesidewww.cpr.dk, og som er vedhæftet dette 

orienteringsbrev. 

Der henvises endvidere til bestemmelserne om internordiske flytninger i den nye bekendtgørelse om folkeregistrering, 

samt afsnittene herom i den nye vejledning om folkeregistrering, se nedenfor. 

Det skal fremhæves, at de ændringer af CPR-loven, der vedrører internordiske flytninger, først træder i 

kraft den 1. januar 2007, se note 1 i lovbekendtgørelsen. Der skal derfor fortsat udveksles internordiske 

flyttepapirer til og med den 31. december 2006. 

1.2. Konsekvensændringer af CPR-loven som følge af anden lovgivning 

1.2.1. Bøder, udstedt efter CPR-lovens § 57, er tillagt udpantningsret, jf. lovens § 58, stk. 4. Som en 

konsekvensændring i lovgivningen om omlægningen af inddrivelsessystemet, hvorved inddrivelsen af fordringer blev 

samlet i Skatteministeriet, er CPR-lovens § 58, stk. 4, blevet ændret således, at det med virkning fra den 1. november 

2005 ikke længere er kommunalbestyrelsen, men restanceinddrivelsesmyndigheden (under Skatteministeriet), der kan 

inddrive en bøde, som en person har vedtaget efter lovens § 58, stk. 1. Det blev ligeledes bestemt, at der kan 

foretages lønindeholdelse, jf. lovens § 58, stk. 4. Herudover blev det i et nyt § 58, stk. 5, bestemt, at 

restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven. 

1.2.2. CPR-lovens § 5, stk. 8, vedrørende registrering af adresseringsmellemnavne i CPR blev - som en følge af den ny 

navnelov - ophævet med virkning fra den 1. april 2006. I ministeriets orienteringsbrev 2006/2 orienterede ministeriet 

herom. Der henvises til orienteringsbrevet på ministeriets hjemmeside www.im.dk. 

1.2.3. Henvisningerne i CPR-lovens § 58, stk. 2, til retsplejelovens bestemmelser om indholdet af anklageskrifter 

ændres med virkning fra den 1. januar 2007 som en konsekvens af ændringer af retsplejeloven. Ændringen er uden 

indholdsmæssig betydning. 

2. Bekendtgørelse om folkeregistrering nr. 1153 af 23. november 2006 

Ministeriet har udarbejdet en ny bekendtgørelse om folkeregistrering, som i hovedtræk er en sammenskrivning af 

bekendtgørelse nr. 110 af 21. februar 2006 om folkeregistrering og cirkulære nr. 80 af 6. juni 2000 om 

folkeregistrering, der begge ophæves pr. 1. januar 2007. 

Den væsentligste ændring i forhold til nugældende bekendtgørelse og cirkulære er, at afsnittene om internordiske 

flytninger er tilpasset den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering.Bekendtgørelsen træder i kraft den 

1. januar 2007- samtidig med den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering. 

Udover en redigering af afsnittene om internordiske flytninger er kommunernes pligt til at orientere borgerne om 

rækkevidden af beskyttet navn og adresse i CPR præciseret i bekendtgørelsens § 13. 

3. Vejledning om folkeregistrering nr. 85 af 23. november 2006 

Vejledning nr. 51 af 13. juni 2002 om folkeregistrering trådte i kraft den 1. juli 2002. Gennem ministeriets behandling 

af klagesager efter loven, samt daglig vejledning af kommuner og borgere, er ministeriet blevet opmærksom på en 

række områder, hvor der har vist sig behov for at præcisere og udbygge folkeregistreringsvejledningen. 

Herudover er CPR-loven siden 1. juli 2002 blevet ændret flere gange, senest, som ovenfor nævnt, ved lov nr. 1394 af 

21. december 2005, hvilken ændring, herunder særligt afskaffelsen af de internordiske flyttepapirer, ligeledes har 

medført et behov for at revidere vejledningen. 

Den nye vejledning træder i kraft den 1. januar 2007- samtidig med den nye internordiske overenskomst om 

folkeregistrering. 

Opmærksomheden henledes på, at vejledningens bilag 5 er indholdsfortegnelsen. 

Dette orienteringsbrev kan i lighed med tidligere udsendte orienteringer om folkeregistrering findes på Indenrigs- og 

Sundhedsministeriets hjemmeside på adressen: www.im.dk 

 

http://www.cpr.dk/
http://www.im.dk/
http://www.im.dk/

