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Offentlige og private aftagere af data fra CPR skal kunne håndtere skift af personnummer i egne 

systemer 

Siden CPR-systemets oprettelse i 1968 er der blevet tildelt nyt personnummer til personer, som 
allerede tidligere er tildelt et personnummer. Det gælder i de tilfælde, hvor der er fejl i de 
oplysninger, som indgår i personnummeret – dvs. fejl i oplysninger om fødselsdato og køn. 
Bestemmelsen herom findes i dag i CPR-lovens § 3, stk. 5, hvorefter social- og 
indenrigsministeren tildeler nyt personnummer til personer ved fejl i de oplysninger, der indgår i 
deres personnummer. 

Efterfølgende er det også i andre tilfælde blevet muligt at tildele nyt personnummer til borgere. 
Efter CPR-lovens § 3, stk. 6, tildeler Social- og Indenrigsministeriet således nyt personnummer 
til personer, der oplever at tilhøre det andet køn, når visse nærmere betingelser er opfyldt – såkaldt 
juridisk kønsskifte. Efter CPR-lovens § 3, stk. 7, tildeler Social- og Indenrigsministeriet endvidere 
nyt personnummer i særlige tilfælde af identitetsmisbrug, hvori personnummeret indgår eller har 
indgået. (§ 3, stk. 6 og 7 bliver pr. 1. januar 2020, hvor en ændring af CPR-loven træder i kraft, til 
§ 3, stk. 7 og 8.) 

Tildeling af nyt personnummer forekommer således i dag i et ikke ubetydeligt omfang. 

Social- og Indenrigsministeriet, CPR-kontoret, modtager i stigende omfang henvendelser fra 
borgere, der har fået tildelt nyt personnummer, og som oplever praktiske og it-mæssige 
udfordringer forbundet med personnummerskift i de systemer, som aftager data fra CPR som følge 
af, at der i forskellige systemer ikke foretages en koblingen mellem det nye og det tidligere tildelte 
personnummer. 

Det gælder f.eks. tilfælde, hvor det nye personnummer bliver afvist som ugyldigt, tilfælde, hvor 
borgeren i øvrigt afvises fra at benytte en tjeneste og tilfælde, hvor det ikke er muligt at tilgå 
oplysninger under det nye personnummer. 

På den baggrund skal CPR-kontoret indskærpe, at alle systemer, der aftager data fra CPR, 
skal kunne håndtere, at borgere får tildelt et nyt personnummer. CPR-kontoret skal i den 
forbindelse bemærke følgende: 

CPR-systemet er indrettet således, at når en person tildeles nyt personnummer, kobles det nye og 
det tidligere tildelte personnummer sammen, ligesom oplysningerne fra det tidligere tildelte 
personnummer overføres til det nye, hvorunder nye oplysninger fremover registreres. Dette 
indebærer, at oplysninger om det nye personnummer og aktuelle persondata altid er tilgængelige 
i CPR, uanset hvordan en bruger tilgår systemet. 
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Når en person tildeles nyt personnummer i CPR-systemet, sendes der endvidere samme dag 
besked til de offentlige og private it-systemer, der aftager data fra CPR. 

Der henvises i den forbindelse både til det nye personnummer og det tidligere tildelte 
personnummer. Det sker, for at de modtagende systemer kan foretage den nødvendige kobling 
mellem de to personnumre og sikre, at allerede registrerede oplysninger overføres til det nye 
personnummer.  

CPR-kontoret kan oplyse, at oplysningerne udsendes i de daglige ændringsudtræk. Oplysningerne 
vil fremgå i udtrækket i recordtype 001 (personoplysninger) samt i recordtype 009 (hændelser) 
med hændelseskoden P03. 

Opståede systemudfordringer i de systemer, som aftager data fra CPR, skal løses lokalt i disse 
systemers opsætning. Det er således nødvendigt i aftager-systemet at foretage den nødvendige 
kobling mellem de to personnumre og drage omsorg for, at allerede registrerede oplysninger 
overføres til det nye personnummer. 
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