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Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har d. 17. januar 2017 stillet følgende 

spørgsmål nr. 362 (alm. del) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besva-

res. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL). 

Spørgsmål nr. 362: 

”Kan ministeren oplyse om L 182 Lov om ændring af lov om det Centrale Per-
sonregister (Tildeling af nyt personnummer til personer der føler sig som tilhørende 
det andet køn) (folketingsåret 2013-14) samt den opfølgende L 189 Forslag til lov om 
ændring af Sundhedsloven og Lov om assisteret reproduktion (Kriterier for kastration 
og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v) (folketingsåret 2013-
14) indebærer undtagelser til muligheden for et komplet juridisk kønsskifte, herunder 
særligt om lovgivningen konkret forhindrer, at en person efter et juridisk kønsskifte 
påtager sig forældreskab i overensstemmelse med det gældende juridiske køn? Mini-
steren bedes samtidig oplyse, om loven skal fortolkes således, at personer som har 
skiftet juridisk køn ikke kan godkendes som forældre i det køn de har skiftet til og som 
alle juridiske dokumenter, herunder pas, er ændret i henhold til?” 

Svar: 

Ved lov nr. 752 af 25. juni 2014 om ændring af lov om Det Centrale Personregister 
blev der indført hjemmel i lovens § 3, stk. 6, til, at personer, som oplever at tilhøre det 
andet køn efter nærmere fastsatte betingelser af Økonomi- og Indenrigsministeriet kan 
tildeles nyt personnummer svarende til det oplevede køn.  
 
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (L 182), at det ved forslaget bliver mu-
ligt for transkønnede at opnå juridisk kønsskifte først og fremmest i form af tildeling af 
nyt personnummer uden krav om kastration eller andre kirurgiske indgreb eller anden 
form for behandling, f.eks. hormonbehandling. Det fremgår ligeledes af bemærknin-
gerne, at når en person har fået tildelt nyt personnummer i overensstemmelse med 
det oplevede køn, vil den pågældende automatisk modtage nyt sundhedskort med 
oplysning om det nye personnummer. Det fremgår også, at det nye personnummer 
giver adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter som f.eks. pas, kørekort og 
fødselsattest i overensstemmelse med det nye køn. Den pågældendes fornavn skal 
om nødvendigt ændres, så det bliver kønskorrekt i forhold til det nye køn, jf. § 13, stk. 
2, i navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 1.maj 2012 med senere ændringer. 
Der henvises til afsnit 1 i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 182 (Folke-
tingstidende 2013-14, 1. samling, Tillæg A, side 2). 
 
Forældrebegrebet er fastlagt i børneloven. Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har 
Økonomi- og Indenrigsministeriet derfor indhentet et bidrag fra Børne- og Socialmini-
steriet, som har oplyst følgende:  
 
”I børnelovens forstand er det forældrenes biologiske køn ved barnets undfangelse, 
der bestemmer, om de i retlig henseende efter loven betegnes som far, mor eller 
medmor. En person, der føder et barn, vil således efter loven være barnets mor, og en 
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person, der biologisk er mand, og som har gjort moren gravid på naturlig vis, vil efter 
loven være barnets far.”  
 
Dette betyder, at et juridisk kønsskifte ikke ændrer på, om man i børnelovens retlige 
forstand betragtes som mor eller far. 
 
 

 

Med venlig hilsen 

Simon Emil Ammitzbøll 
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