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Orienteringsbrev nr. 2020/1 om bopælsregistrering af 
børn i CPR 
 

1. Midlertidigt fravær under efterskoleophold 

 

Ministeriet har behandlet en række klagesager, hvor der er anmeldt flytning for et 

barn, mens barnet er på efterskole, og hvor det ses at være lagt til grund, at et fravær, 

der skyldes et barns efterskoleophold, kun kan betragtes som midlertidigt fravær, hvis 

barnet bor hos sine forældre.  

 

Ministeriet skal i den anledning oplyse følgende: 

 

Efter CPR-lovens § 6, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen i CPR registrere enhver på 

dennes bopæl i kommunen, hvis vedkommende efter lovens kapitel 4-6 skal være 

registreret her i landet. Ved bopæl forstås det sted (bolig), hvor en person regelmæs-

sigt sover, når denne ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrej-

se, sygdom eller lignende, og hvor denne har sine ejendele. 

 

Et barn skal som udgangspunkt registreres efter samme regler som voksne, dvs. det 

sted, hvor barnet regelmæssigt sover, når barnet ikke er midlertidigt fraværende på 

grund af ferie, sygdom og lignende, og hvor barnet har sine ejendele. Det afgørende 

for registreringen af barnets bopæl er således, hvor barnet rent faktisk opholder sig. 

 

I vejledning nr. 9273 af 14. juni 2013 om folkeregistrering m.v. er der i afsnit 3.5.1. 

anført således: 

 

”Såfremt et barn bor sammen med begge forældre, dvs. har sit hovedophold hos disse, finder 

CPR-lovens § 6 anvendelse. Lovens § 6 finder også anvendelse i de tilfælde, hvor et barn ikke 

bor sammen med nogen af forældrene. Et barn, der har afbrudt forbindelsen med hjemmet, skal 

derfor som udgangspunkt registreres der, hvor barnet faktisk opholder sig, jf. lovens § 6, stk. 1 

eller 2, hvis det må formodes, at barnet ikke vil vende tilbage til forældrenes bopæl. 

 

For så vidt angår et barn, som regelmæssigt sover et andet sted her i landet end hos forældre-

ne på grund af efterskoleophold eller lignende, men som tilbringer weekender, ferier og lignen-

de hos forældrene med bopæl i Danmark, er der dog en formodning for, at der er tale om et 

midlertidigt fravær fra forældrene, jf. også lovens § 6, stk. 1, 2. pkt. Barnet vil derfor i denne 

situation som hovedregel skulle forblive registreret hos forældrene. Denne formodningsregel 

gælder dog ikke for et barn, som fra Grønland tager til den øvrige del af riget. I disse tilfælde må 

spørgsmålet om fortsat registrering på forældrenes adresse eller registrering på skolen afgøres 
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efter en konkret vurdering. Formodningsreglen gælder endvidere ikke, hvis der er tale om et 

længere ophold uden for hjemmet, der skyldes lønnet beskæftigelse, uddannelse, privat pleje-

forhold eller offentlig (frivillig eller tvangsmæssig) anbringelse uden for hjemmet. Som et ek-

sempel kan nævnes studerende, som har egen lejlighed eller eget værelse, f.eks. gymnasieele-

ver, der bor på kollegieværelse.” 

 

Det er imidlertid ministeriets opfattelse, at der også i en situation, hvor et barn ikke bor 

hos sine forældre, men f.eks. en bedsteforælder, kan være tale om at betragte et op-

hold på en efterskole som midlertidigt fravær fra barnets bopæl, jf. § 6, stk. 1. 

 

Såfremt det på baggrund af oplysningerne i en sag kan lægges til grund, at et barn 

under et efterskoleophold reelt er fraflyttet sine forældres adresse, vil barnets ophold 

på efterskolen således kunne betragtes som midlertidigt fravær fra barnets nye bopæl. 

Anmeldelser om flytning for et barn, der opholder sig på en efterskole, skal derfor op-

lyses i tilstrækkelig grad til, at det kan vurderes, om der er tale om en reel flytning. 

 

2. Ændring af CPR-lovens § 8, stk. 3, nr. 4, med virkning fra den 1. juli 2020. 

 

I Orienteringsbrev 2019/2 om bopælsregistrering af børn i CPR af 27. marts 2019 blev 

der orienteret om visse mindre ændringer af CPR-lovens § 8 vedrørende registrering 

af børn. Ændringerne skete med virkning fra den 1. april 2019. 

 

Ændringerne af CPR-lovens § 8 var en konsekvens af, at der med virkning fra den 1. 

april 2019 blev indført et nyt familieretligt begreb ”delt bopæl” i forældreansvarsloven, 

som betyder, at forældre i nogle situationer begge er bopælsforældre efter forældre-

ansvarsloven, og at de derfor skal være enige om de beslutninger om overordnede 

forhold i barnets daglige liv, som en bopælsforælder normalt selv kan træffe. 

 

Forældre med fælles forældremyndighed kunne således med virkning fra den 1. april 

2019 efter forældreansvarslovens § 18a, stk. 1, aftale, at barnet skal have delt bopæl 

efter forældreansvarsloven. Herudover blev det ved forældreansvarslovens § 17, stk. 

3, bestemt, at der automatisk var delt bopæl efter forældreansvarsloven i tre måne-

der efter forældrenes samlivsophævelse, hvis der er fælles forældremyndighed, og 

forældrene på tidspunktet for samlivsophævelsen er uenige om barnets bopæl. 

 

Det kan oplyses, at forældreansvarslovens § 17, stk. 3, om automatisk delt bopæl er 

ophævet med virkning fra den 1. juli 2020. Der er således fra denne dato ikke automa-

tisk delt bopæl efter forældreansvarsloven i tre måneder efter forældrenes samlivsop-

hævelse, selv om forældrene på tidspunktet for samlivsophævelsen er uenige om 

barnets bopæl. (Lov nr. 962 af 26. juni 2020 om ændring af forældreansvarsloven, lov 

om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre 

love). 

 

CPR-lovens § 8, stk. 3 nr. 4, er som en konsekvens heraf ved samme lov ændret med 

virkning fra den 1. juli 2020. Der kan således med virkning fra den 1. juli 2020 ses bort 

fra sidste afsnit i punkt 2 og hele punkt 4.1. i ministeriets Orienteringsbrev 2019/2 om 

bopælsregistrering af børn i CPR. Orienteringsbrevet kan findes her: 

https://cpr.dk/media/37806/orienteringsbrev-2019-2-bopaelsregistrering-af-

boern_tilg.pdf 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Birgitte Mikkelsen 

https://cpr.dk/media/37806/orienteringsbrev-2019-2-bopaelsregistrering-af-boern_tilg.pdf
https://cpr.dk/media/37806/orienteringsbrev-2019-2-bopaelsregistrering-af-boern_tilg.pdf
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Fra den 1. juli 2020 har CPR-lovens § 8, stk. 3, følgende ordlyd: 

 
§ 8, Stk. 3. Opholder barnet sig lige længe ad gangen hos hver af forældrene, og har forældrene 

fælles forældremyndighed, skal kommunalbestyrelsen registrere barnet med bopæl hos den af foræl-
drene, som forældrene over for kommunen erklærer sig enige om. Enighed anses ligeledes for at 
foreligge ved dokumentation over for kommunen af 

1) indgåelse af et retsforlig om barnets bopæl, 
2) indgåelse af en aftale om barnets bopæl over for Familieretshuset, 
3) indgåelse af en aftale om barnets bopæl, når det i aftalen udtrykkeligt er bestemt, at aftalen 
kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse, eller 
4) at den ene forælder over for Familieretshuset eller familieretten har accepteret at være sam-
værsforælder. 

 


