
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgørelse vedrørende sager om juridisk kønsskifte 
 
Ved lov nr. 752 af 25. juni 2014 om ændring af lov om Det Centrale Personregister, der 
trådte i kraft den 1. september 2014, blev det muligt at tildele nyt personnummer til 
personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn. 
 
Indenrigs- og Boligministeriet har i perioden fra den 1. september 2014 til og med den 
31. august 2022 modtaget i alt 2423 ansøgninger om juridisk kønsskifte. 
 
Ansøgningerne fordeler sig således:  
   
1. september 2014 til 31. august 2015: 391   
1. september 2015 til 31. august 2016: 183   
1. september 2016 til 31. august 2017: 171   
1. september 2017 til 31. august 2018: 235 
1. september 2018 til 31. august 2019: 269 
1. september 2019 til 31. august 2020: 326  
1. september 2020 til 31. august 2021: 423 
1. september 2021 til 31. august 2022: 425 
 
I alt:                          2423 
 
Indenrigs- og Boligministeriet har i perioden fra den 1. september 2014 til og med den 
31. august 2022 tildelt nyt personnummer i i alt 1920 sager om juridisk kønsskifte. 
 
Tildelingerne fordeler sig således:  
    
1. september 2014 til 31. august 2015: 263   
1. september 2015 til 31. august 2016: 162   
1. september 2016 til 31. august 2017: 151   
1. september 2017 til 31. august 2018: 186 
1. september 2018 til 31. august 2019:  187 
1. september 2019 til 31. august 2020: 280 
1. september 2020 til 31. august 2021: 321 
1. september 2021 til 31. august 2022: 370 
 
I alt:   1920 
 
* Opgørelserne er baseret på ministeriets elektroniske sagssystem for antal modtagne 
ansøgninger og afgørelser. Dermed er opgørelsen baseret på manuel sagsbehandling 
i forbindelse med oprettelse af akter m.v. Det vil derfor kunne forekomme, at der i forhold 
til tidligere offentliggjorte opgørelser er enkelte korrektioner som følge af rettelse af fejl 
eller justeringer. 
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