
 

 

 

 

 

 

 

 

Til landets kommuner 

 

Orienteringsbrev nr. 2020/3 om registrering af børn på krise-
centre henholdsvis udlevering af oplysninger om el-
leverandør hos Energinet 

1. Om registrering af børn på krisecentre  

I en henvendelse til social- og indenrigsministeren fra et krisecenter gøres opmærk-

som på, at det er krisecentrets erfaring, at i tilfælde, hvor en mor indskrives på krise-

centret sammen med et barn, og hvor barnets mor og far har haft fælles bopæl forud 

for ankomsten til krisecentret, går der ofte 2-3 måneder inden barnet bopælsregistre-

res på krisecentrets adresse, hvis barnets far i den beskrevne situation modsætter sig 

flytningen. I den periode vil barnet ikke kunne indskrives i skole og dagtilbud, og det 

er lang tid for et barn at vente i en sådan situation. 

På den baggrund skal Social- og Indenrigsministeriet oplyse følgende: 

Hvis der ikke er tvivl om, at barnet rent faktisk er flyttet med f.eks. mor på et krisecen-

ter, kan flytningen af børnenes adresse i CPR gennemføres umiddelbart efter partshø-

ringen af far, uanset om faren er enig heri eller ej.  

Kun i sager, hvor der er tvivl om, hvorvidt et barn har taget ophold på et krisecenter, 

eller hvor der er tvivl om, hvorvidt barnets ophold på krisecentret er midlertidigt i 

CPR-lovgivningens forstand– altså om der er sket en flytning efter CPR-loven - skal 

kommunen undersøge sagen nærmere, før der træffes en afgørelse, og barnets bopæls-

registrering ændres i CPR.  

Det er således vigtigt, at det kun er sager, hvor der reelt er tvivl om, hvorvidt der er 

sket en flytning, som gøres til genstand for en længere sagsbehandling i kommunen.  

I et svar til det pågældende krisecenter har social- og indenrigsministeren peget på, at 

et krisecenter, som ikke er i tvivl om, at f.eks. en mor og et barn er flyttet til et krise-

center - og altså ikke alene har et midlertidigt ophold dér – kan indsende en udtalelse 

herom til kommunen med henblik på at understøtte flytteanmeldelsen for mor og bar-

net. Uanset om der foreligger en sådan udtalelse, vil der stadig skulle ske partshøring 

af en ikke medflyttende forælder. 

Om vurderingen af, hvornår et barns ophold kan danne grundlag for en flytning, hen-

visestil afsnit 3.5.2. i vejledning om folkeregistrering, som kan tilgås her: 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9273 
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Den offentlige virksomhed, Energinet, har kendskab til el-leverandør for den enkelte 

bopæl. Energinet har over for en række kommuner tilkendegivet, at Energinet ikke 

finder, at der er hjemmel til at udlevere oplysninger herom til kommunerne. 

Det er imidlertid CPR-kontorets vurdering, at Energinet efter gældende ret er både 

berettiget og forpligtet til på kommunernes forespørgsel at videregive oplysninger om 

elleverandør på en given adresse til brug for kommunernes stillingtagen til, om en 

person er korrekt bopælsregistreret i CPR.  Energinet og Energistyrelsen har nu erklæ-

ret sig enig i denne retsopfattelse. 

Om grundlaget for denne retsopfattelse bemærkes følgende: 

Det fremgår af § 17 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2020 om Energinet (tidli-

gere Energinet Danmark), at lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og 

lov om Folketingets Ombudsmand gælder for Energinet og virksomhedens helejede 

datterselskaber. Energinet er således en del af den offentlige forvaltning og omfattet af 

bl.a. forvaltningsloven. 

Efter § 28, stk. 2, nr. 7, 1. pkt. i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. 

februar 2020, skal Energinet etablere og varetage driften af en datahub til håndtering 

af måledata m.v. og til varetagelse af nødvendige funktioner og kommunikation til 

brug for elhandelsvirksomhedernes fakturering, herunder formidling af information 

om elafgifter. Det er således en del af Energinets lovbestemte opgaver, at Energinet 

skal etablere og drive en såkaldt datahub. Til datahub’en indsamles oplysninger om 

kunder, forbrug, el-leverandør på en given adresse m.v. 

Efter § 2, stk. 1, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med 

senere ændringer, gælder loven for behandling af sager, hvor der er eller vil blive truf-

fet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Efter § 2, stk. 3, gælder lovens kapitel 8 og 8 

a for al virksomhed, der udøves inden for den offentlige forvaltning. I forvaltningslo-

vens kapitel 8 er bl.a. fastsat bestemmelser om videregivelse af oplysninger til en an-

den forvaltningsmyndighed., jf. herved forvaltningslovens §§ 28 -32. 

Forvaltningslovens § 28, stk. 1 har følgende ordlyd: 

”§ 28. For manuel videregivelse af oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger) 

til en anden forvaltningsmyndighed gælder reglerne i databeskyttelseslovens §§ 6-8 og 

10 og § 11, stk. 1, og i artikel 5, stk. 1, litra a-c, artikel 6, artikel 7, stk. 3, 1. og 2. pkt., 

artikel 9 og 10 og artikel 77, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 

2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med be-

handling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, jf. databe-

skyttelseslovens § 2, stk. 1. For videregivelse af personoplysninger til en anden forvalt-

ningsmyndighed, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk databehand-

ling, finder reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. 

april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af person-

oplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven 

anvendelse, medmindre videregivelsen er reguleret af lov om retshåndhævende myn-

digheders behandling af personoplysninger.« 

Videregivelse af oplysninger om elleverandør fra Energinet til kommunerne foretages 

helt eller delvist foretages ved hjælp af automatisk databehandling. I sådanne tilfælde 

finder reglerne i databeskyttelsesforordningen anvendelse.  
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Efter artikel 6, stk. 1, litra e, kan behandling, herunder videregivelse ske, hvis det er 

nødvendigt af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, eller som hen-

hører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.  

På baggrund af den forvaltningsretlige litteratur (Forvaltningsret, 1. udg, 2018, af Ni-

els Fenger (red.))   antages det, at forordningens artikel 6, stk. 1, litra e også kan udgø-

re hjemmelsgrundlaget, når en forvaltningsmyndighed videregiver personoplysninger, 

når videregivelsen er et nødvendigt led i behandlingen af andre myndigheders sager 

eller i øvrigt for udførelsen af andre myndigheders opgaver, der kan betegnes som 

myndighedsudøvelse. 

Det følger af forvaltningslovens § 31, at i det omfang en forvaltningsmyndighed er 

berettiget til at videregive en oplysning, skal myndigheden på begæring af en anden 

forvaltningsmyndighed videregive oplysningen, hvis den er af betydning for myndig-

hedens virksomhed eller for en afgørelse, som myndigheden skal træffe. 

Kommunerne vil således kunne anmode Energinet om at udlevere oplysninger om el-

leverandør på en given adresse under henvisning til ovenstående retsgrundlag. 

 

 

 


