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Sager om registrering af udrejse i CPR
1. Gennem Økonomi- og Indenrigsministeriets behandling af klagesager er ministeriet
blevet opmærksomt på, at beregning af længden af et udlandsophold og fastlæggelse
af udrejsedato giver anledning til tvivl ved behandlingen af sager om registrering af
udrejse i CPR.
Hovedreglen for registrering af udrejse er CPR-lovens § 24, stk. 1 og 2, jf.
lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 2013 med senere ændringer.
§ 24. Enhver, som fraflytter til udlandet, skal registreres i CPR som udrejst, jf. dog stk. 5-9 og §
25, stk. 2. Vedkommende skal anmelde fraflytningen til bopælskommunen inden udrejsen. Ophold i
udlandet over 6 måneder skal altid anmeldes som en fraflytning til udlandet. Hvis opholdet i udlandet
varer 6 måneder eller derunder og den hidtidige bolig opretholdes til fuld rådighed, har
vedkommende efter anmodning ret til at forblive registreret med bopæl dér, jf. dog § 25, stk. 1.
Opretholdes den hidtidige bolig ikke til fuld rådighed under et ophold i udlandet på 6 måneder eller
derunder, skal kommunalbestyrelsen foretage en konkret vurdering af, om der er tale om en
fraflytning til udlandet eller ej.
Stk. 2. Korte besøg her i landet skal ikke betragtes som en afbrydelse af opholdet i udlandet, så
længe vedkommende i det anførte tidsrum sover flest gange i udlandet.

I tilknytning hertil kan følgende oplyses:
1.1. Kommunen skal under behandlingen af en sag om registrering af udrejse gøre sig
klart, hvad der er hjemlen for afgørelsen, og det skal fremgå af afgørelsen, om
afgørelsen er truffet efter f.eks. CPR-lovens § 24, stk. 1, 3. pkt., eller § 24, stk. 1, 5.
pkt.
1.2. Det skal fremgå af afgørelsen, hvorfor kommunen har truffet afgørelse om den
fastsatte udrejsedato. Kommunen skal derfor nøje overveje, fra hvilken dato det på
baggrund af sagens oplysninger kan lægges til grund, at vedkommende er udrejst.
Ministeriet ser ofte afgørelser, hvor der som udrejsedato er fastsat den dato, hvor
vedkommende med sikkerhed sidst har været i Danmark f.eks. ved dokumentation i
sagen for en konsultation ved læge i Danmark eller for personligt fremmøde på
kommunen.
Ministeriet skal dertil oplyse, at det ikke kan lægges til grund, at en person er udrejst
på en dato, hvor denne beviseligt har været til stede her i landet, medmindre der er

objektiv dokumentation for, at vedkommende er udrejst senere samme dag, f.eks. ved
passtempler eller lignende.
1.3. Efter CPR-lovens § 24, stk. 1, 3. pkt., skal ophold i udlandet på over 6 måneder
altid anmeldes som en fraflytning til udlandet. Sagens oplysninger om vedkommendes
ophold i Danmark henholdsvis i udlandet skal derfor være dækkende for perioden fra
den valgte udrejsedato og de efterfølgende 6 måneder.
Hvis en person registreres som udrejst i CPR med virkning fra f.eks. den 1. januar
2013, skal det derfor fremgå af afgørelsen, dels på hvilke tidspunkter kommunen
finder at kunne lægge til grund, at vedkommende fra den 1. januar 2013 og i den
efterfølgende periode på over 6 måneder fra denne dato har opholdt sig i udlandet
henholdsvis i Dannmark, dels på baggrund af hvilke oplysninger, dette lægges til
grund.
1.4. Baggrunden for beregningen af udlandsopholdets længde fra den fastsatte
udrejsedato skal fremgå af afgørelsen.
Efter CPR-lovens § 24, stk. 2, afbryder korte ophold her i landet ikke et ophold i
udlandet, så længe vedkommende sover flest gange i udlandet. Også udlandsophold,
der i sig selv er under 6 måneder, kan derfor medføre en registrering som udrejst i
CPR, hvis et efterfølgende ophold her i landet betragtes som et ”kort besøg” efter §
24, stk. 2, idet et såkaldt ”kort besøg” ikke afbryder det forudgående udlandsophold og
derfor skal medregnes som en del af det forudgående udlandsophold.
Beregningen af 6 månedersperioden kan derfor ikke ske ved for en periode på f.eks.
et år først at sammenlægge alle udlandsophold og dernæst alle ophold her i landet for
derefter at konkludere, at vedkommende skal registreres som udrejst, alene fordi
vedkommende samlet har opholdt sig mest i udlandet i løbet af dette år.
Der skal i stedet foretages en konkret vurdering af, om et ophold her i landet efter det
først påbegyndte udlandsophold har:
1. været af en sådan varighed og karakter, at det ikke kan betragtes som et kort
besøg efter CPR-lovens § 24, stk. 2, hvilket betyder, at det tidligere
påbegyndte udlandsophold kan betragtes som afbrudt og ikke i sig selv kan
medføre en registrering som udrejst, eller
2. været af en sådan varighed og karakter, at det kan betragtes som et kort
besøg efter CPR-lovens § 24, stk. 2, hvilket betyder, at det ikke afbryder det
tidligere påbegyndte udlandsophold og derfor skal medregnes som en del af
dette udlandsophold.
For hvert enkelt ophold her i landet skal det fremgå af afgørelsen, hvorvidt og i givet
fald hvorfor kommunen lægger til grund, at et ophold har været af en sådan varighed
og karakter, at det efter CPR-lovens § 24, stk. 2, betragtes som et kort besøg, der ikke
afbryder det påbegyndte udlandsophold.
Kommunen skal derfor oplyse sagen bedst muligt for at kunne belyse varigheden af
hvert enkelt ophold, bl.a. ved at anmode vedkommende om at redegøre detaljeret for
hvert ophold i ind- og udland, fremvise pas m.v.
Som et eksempel kan anføres, at en person opholder sig således:
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Vedkommende har fra den 1. januar 2014 og i en periode på over 6 måneder fra
denne dato samlet opholdt sig mest i udlandet, men kommunen kan, som ovenfor
anført, ikke blot lægge udlandsopholdene sammen og derved beslutte, at
vedkommende skal registreres som udrejst fra den 1. januar 2014.
Kommunen skal derimod for hvert enkelt ophold her i landet vurdere, om opholdet har
afbrudt det forudgående udlandsophold, jf. CPR-lovens § 24, stk. 2.
Kommunen skal således først vurdere, om udlandsopholdet fra den 1. januar 2014
skal medgå i beregningen af vedkommendes udlandsophold.
Efterfølges et udlandsophold på 14 dage af et ophold her i landet på 2 måneder
betragtes opholdet her i landet efter ministeriets praksis ikke som et kort besøg efter §
24, stk. 2. Udlandsopholdet fra den 1. januar 2014 er således blevet afbrudt af
opholdet her i landet fra den 15. januar 2014 til den 15. marts 2014, og vedkommende
skal ikke registreres som udrejst fra den 1. januar 2014.
Udlandsopholdet fra den 1. januar 2014 til den 15. januar 2014 kan derfor ikke indgå i
den videre vurdering af, hvorvidt vedkommende skal registreres som udrejst.
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Kommunen skal derefter vurdere, om det næste udlandsophold, som blev påbegyndt
den 15. marts 2014, kan siges at have en varighed på over 6 måneder og dermed skal
medføre, at personen skal registreres som udrejst i CPR fra denne dato. Kommunen
skal derfor vurdere, om opholdet her i landet fra den 25. juni 2014 til 5. juli 2014 er at
betragte som et kort besøg, jf. CPR-lovens § 24, stk. 2, set i forhold til længden af det
efterfølgende ophold i udlandet osv.
Det skal bemærkes, at det ved vurderingen efter CPR-lovens § 24, stk. 2, ikke kan
kræves, at et ophold her i landet opfylder indrejsebetingelsen i lovens § 16, stk. 1, før
det kan afbryde et forudgående udlandsophold. Det kan således ikke kræves, at et
ophold her i landet skal vare over 3 måneder for ikke at blive betragtet som et kort
besøg efter § 24, stk. 2. Det forudgående udlandsophold skal i stedet vurderes i
forhold til længden af og formål med opholdet her i landet. Er der tale om skiftevise
ophold i udlandet og her i landet, skal man vurdere de enkelte ophold i forhold til
hinanden og i forhold til den samlede periode. Der henvises til afsnit 6.1 i vejledning
nr. 9273 af 14. juni 2013 om folkeregistrering.
Ministeriet kan herudover oplyse, at der som et bilag til Orientering vedrørende
folkeregistrering 2002-1 er vedlagt to anonymiserede afgørelser vedrørende
vurderingen af, om at ophold her i landet betragtes som et kort besøg efter CPRlovens § 24, stk. 2. Orienteringsbrevet kan findes på www.cpr.dk under lovgivning.
2. For så vidt angår sager om registrering af udrejse ved ophold i udlandet på under 6
måneder, hvor vedkommende ikke bevarer rådigheden over den hidtidige bolig, skal
ministeriet henlede opmærksomheden på, at kommunen skal træffe en konkret
afgørelse om, hvorvidt vedkommende skal registreres som udrejst i CPR, jf. CPRlovens § 24, stk. 1, 5. pkt. Det forhold, at vedkommende under udlandsopholdet ikke
har bevaret rådigheden over sin bolig, medfører således ikke automatisk, at
vedkommende skal registreres som udrejst i CPR. Der henvises til afsnit 6.1 i
vejledning om folkeregistrering.
3. Vedrørende selve sagsbehandlingen af sager om registrering i CPR skal ministeriet
henlede opmærksomheden på afsnit 3.7. om tvangsflytninger i vejledning om
folkeregistrering og bilag 3 til vejledningen om de forvaltningsretlige regler og
sagsbehandlingen.
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4. For så vidt angår anmeldelse af udrejse til andre nordiske lande, skal ministeriet
efter anmodning fra de øvrige nordiske lande indskærpe, at efter CPR-lovens § 25,
stk. 2, kan kommunalbestyrelsen først registrere personer, som har anmeldt fraflytning
til et andet nordisk land, som udrejst, når den lokale registreringsmyndighed i
tilflytningslandet har meddelt, at vedkommende er registreret som bosat der. I alle
andre tilfælde forbliver vedkommende registreret i sin hidtidige kommune, eventuelt
som fraflyttet den tidligere adresse.
Når kommunen modtager en anmeldelse af udrejse til udlandet, skal kommunen
således være opmærksom på, om det er en anmeldelse af flytning til et andet nordisk
land og i givet fald behandle anmeldelsen efter CPR-lovens § 25, samt kapitel 8 i
bekendtgørelse om folkeregistrering (bekendtgørelse nr. 1153 af 23. november 2006
med senere ændringer).
Dette orienteringsbrev kan i lighed med tidligere udsendte orienteringer om
folkeregistrering findes på CPR-kontorets hjemmeside på adressen www.cpr.dk.
Med venlig hilsen
Birgitte Mikkelsen
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