
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

FolketingetsSundheds- og Forebyggelsesudvalg har den30. oktober 2013 stillet føl-
gende spørgsmål nr. 97(alm. del) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed 
besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Louise Schack Elholm (V).

Spørgsmålnr. 97:

Ministeren bedes redegøre for kriterierne for, at transkønnede kan få ændret CPR-
nummer.

Svar:

Nærmere regler om personnummerets opbygning er fastsat i bekendtgørelse om fol-
keregistrering m.v. (bekendtgørelse nr. 1153 af 23. november 2006 med senere æn-
dringer). Det fremgår af bekendtgørelsens §1, stk. 2, at de sidste 4 cifre i personnum-
meret er et løbenummer, hvis sidste ciffer er lige for kvinder og ulige for mænd. 

Efter § 3, stk. 5, i CPR-loven (lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 2013) tildeler Øko-
nomi- og Indenrigsministeriet nyt personnummer til personer ved fejl i de oplysninger, 
der indgår i deres personnummer. Sådanne fejl kan bl.a. vedrøre køn.

Af bemærkningerne til CPR-lovens § 3, stk. 5, jf. lovforslag nr. L 3, Folketingstidende 
1999-2000, tillæg A, side 21, fremgår bl.a. følgende:

”Bestemmelsen i stk. 5 vil i overensstemmelse med hidtidig fast praksis også betyde, 
at personer, der har gennemgået en kønsskifteoperation, får tildelt et nyt personnum-
mer, når Indenrigsministeriet fra Civilretsdirektoratet har fået meddelelse om, at køns-
skiftet er helt afsluttet. Derimod kan ændring af personnummeret ikke foretages alene 
på grundlag af en persons angivelse af at føle sig mere som en person af det modsat-
te køn i forhold til det registrerede.”

Personer, der har gennemgået en kønsskifteoperation, får i overensstemmelse her-
med tildelt et nyt personnummer, når Økonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor 
fra Sundhedsstyrelsen har fået meddelelse om, at kønsskiftet er helt afsluttet, uanset 
om behandlingen har fundet sted i Danmark eller i udlandet.

Der er som opfølgning på regeringsgrundlaget fra 2011 under Justitsministeriets for-
mandskab nedsat en arbejdsgruppe, der inden udgangen af året skal opstille og vur-
dere modeller for juridisk kønsskifte uden krav om kastration. Det indgår i dette arbej-
de, på hvilket grundlag nyt personnummer kan tildeles.

Med venlig hilsen
Margrethe Vestager
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