
 

 

 

 

 

 

 

 

Til landets kommuner 

 

Orienteringsbrev nr. 2020/4 om kommunernes indsendelse af 
klager over kommunale afgørelser om bopælsregistrering i 
CPR 

Ministeriet oplever ikke sjældent, at der i forbindelse med kommunernes indsendelse 

af klager over kommunale afgørelser om bopælsregistrering i CPR ikke sker en frem-

sendelse af alle sagens akter, at enkelte akter fremsendes i mange eksemplarer, og at 

indsendelsen ikke sker i kronologisk aktrækkefølge.  

Det ses også i indsendte klagesager, at kommunen ikke til alle sagens parter har frem-

sendt klagen og kommunens genvurderingsafgørelse med oplysning om, at eventuelle 

bemærkninger skal fremsættes over for ministeriet inden 4 uger fra det tidspunkt, 

hvor parterne har fået meddelelse om genvurderingen, jf. CPR-lovens § 56, stk. 2. 

Disse forhold indebærer, at ministeriet ofte skal bruge lang tid på enten at indhente de 

manglende sagsakter, at orientere sagens parter om fristen for fremsættelse af be-

mærkninger eller at danne sig et overblik over sagen. 

På den baggrund skal ministeriet præcisere følgende: 

 Når en klagesag indsendes til ministeriet skal alle sagens akter indsendes – 

det betyder, at også høringsbreve fremsendt til f.eks. andre kommunale for-

valtningsgrene eller institutioner, boligforeninger eller lignende skal fremsen-

des. Tilsvarende gælder notater, partshøringsbreve m.v. Det bemærkes, at alle 

sådanne breve m.v. er omfattet af pligten til journalisering efter offentligheds-

lovens § 15 og derfor skal forefindes på sagen.  

 

Baggrunden for kravet om, at alle sagens akter skal fremsendes til ministeriet 

er bl.a. hensynet til, at ministeriet som klageinstans kan foretage en fuld prø-

velse af kommunens afgørelse og sagsbehandling i den enkelte sag. 

 

 Når en klagesag fremsendes til ministeriet skal sagens akter kun fremsendes 

én gang. Det gælder også i de tilfælde, hvor f.eks. den samme akt fremsendes 

gentagne gange til sagens parter eller i øvrigt er journaliseret flere gange på 

sagen. Ministeriet har modtaget sager, hvor den samme agterskrivelse i for-

bindelse med indsendelsen til ministeriet sendes i 10 eksemplarer, hvilket er 

uhensigtsmæssigt i forhold til at skabe overblik over sagen 

Ministeriet skal endvidere anmode om, at der i forbindelse med indsendelsen af en 

klagesag altid medsendes en word-version af kommunens agterskrivelse, afgørelse og 

genvurderingsafgørelse. Baggrunden herfor er, at ministeriet ofte har brug for helt 
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eller delvist at gengive disse dokumenter i ministeriets afgørelse som led i sagens 

fremstilling, og det indebærer derfor en betydelig lettelse for ministeriet, såfremt dette 

kan ske ved direkte indsættelse af teksten fra et word-dokument. 

 

 


