
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014

Forslag
til

Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn)

§ 1

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 5 af 9. januar 2013, som ændret ved § 10 i lov nr.
494 af 21. maj 2013, § 1 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, lov
nr. 311 af 29. marts 2014 og § 15 i lov nr. 552 af 2. juni
2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:
»Stk. 6. Økonomi- og Indenrigsministeriet tildeler efter

skriftlig ansøgning nyt personnummer til en person, som op-
lever sig som tilhørende det andet køn. Tildeling af nyt per-
sonnummer er betinget af, at den pågældende afgiver en
skriftlig erklæring om, at ønsket om nyt personnummer er
begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn, og at
den pågældende efter en refleksionsperiode på 6 måneder
fra ansøgningstidspunktet skriftligt bekræfter sin ansøgning.
Det er endvidere en betingelse, at den pågældende på ansøg-
ningstidspunktet er fyldt 18 år.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.

2. I § 26, stk. 4, ændres »§ 3, stk. 6« til: »§ 3, stk. 8«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2014.
Stk. 2. For personer, som inden lovens ikrafttræden efter

de hidtil gældende regler har ansøgt om tilladelse til at bære
et fornavn, der betegner det modsatte køn, om tilladelse til at
få kønsbetegnelsen X i passet eller om tilladelse til kastra-
tion med henblik på kønsskifte, regnes den periode, der er
nævnt i § 3, stk. 6, 2. pkt., i lov om Det Centrale Personregi-
ster som indsat ved denne lovs § 1, nr. 1, fra tidspunktet for
indgivelse af ansøgning herom. Har en person indgivet an-
søgning om flere af de nævnte tilladelser, regnes den nævnte
periode fra tidspunktet for den først indgivne ansøgning.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan
ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de
ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.
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