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Nyt fra Familieretshuset/navne – statsborgerret ved fødselsregistrering – 
ny medarbejder i P-Supporten – spørgekasse til Nyborg Strand 
 
 
 
 
Vi er af Familieretshusets navnekontor blevet bedt om at give følgende informationer 
videre: 
 
Sagsbehandlingstider i navnekontoret: 
Navnekontorets aktuelle sagsbehandlingstider er: 

• Navngivninger: 3 måneder 
• Navneændringer: 9 måneder 

  
Alle aktuelle sagsbehandlingstider kan ses på vores hjemmeside.   
Vi har fortsat ikke mulighed for at fremme behandlingen af sager, fordi der skal laves pas. 
 
Forelæggelsessager (Bekendtgørelse om navne § 17, stk. 2) 
 
Det er personregisterførerens opgave at træffe afgørelse i de sager, der hører under 
personregisterførernes kompetence. 
  
Familieretshuset overtog den 1.4.2019 rollen som klagemyndighed for afgørelser truffet af 
personregisterførerne i navnesager.  
Vi har som følge deraf ikke lov til aktivt at tage stilling i disse sager. Familieretshuset må således 
ikke komme med nogen konklusion i navnesager, hvor afgørelsen skal træffes af 
personregisterføreren, men vi hjælper gerne med tvivlsspørgsmål om sagsbehandlingen, 
spørgsmål om lovgivningen, samt en snak om hvad der skal vægtes i den pågældende sag. Send 
en mail til os på nykn-i@familieretshuset.dk, hvis du har en sag, du gerne vil drøfte, så ringer vi 
til dig. 
 
Unavngivet barn – 6 måneder 
Når du sender en sag om manglende navngivning til Navnekontoret via 
post@familieretshuset.dk, skal vi ikke bruge barnets fødselsoplysninger, hvis barnets 
CPRnummer fremgår af henvendelsen. Husk at medsende den korrespondance du har haft med 
dem/den, som har forældremyndigheden. 
Hvis der verserer en sag om navngivning af barnet i Familieretshuset, skal du ikke foretage dig 
noget i forhold til den manglende navngivning, før der er svar fra os. 
   
E-mails til Navnekontoret 
Navnekontoret i Familieretshuset benytter 2 e-mail adresser. 
Der ligger info om disse på P-Supportforum. Hvis du skal bruge hjælp til en sag, du selv skal 
behandle, eller du har generelle spørgsmål: nykn-i@familieretshuset.dk 

Folkekirkens IT 
 
Dato: 17. maj 2021 

Sagsbehandler: LMPO 

 

https://familieretshuset.dk/om-familieretshuset/sagsbehandling-og-moeder/sagsbehandling-sagsbehandlingstider
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/365
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360013768560-Kontaktoplysninger
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Hvis du skriver i anledning af en sag, som Familieretshuset skal behandle: 
post@familieretshuset.dk 
   
”PERSON” 
Vi får ofte spørgsmål til jeres system ”PERSON”, f.eks. spørgsmål om genåbning af sager, 
eller hvor man skal slå op/skrive/trykke i ”PERSON”. 
Familieretshuset arbejder ikke i ”PERSON”, og vi kender ikke systemet. Vi kan derfor ikke svare 
på spørgsmål, som vedrører systemet. 
 
(P-supporten vejleder i funktionaliteten i PERSON, hvis du ikke kan finde svaret på P-
supportforum) 
 
Statsborgerret i forbindelse med fødsel, når far bliver ændret 
 
Hvis mor ikke er dansk statsborger, når hun føder, får barnet dansk statsborgerskab, hvis far 
har dansk statsborgerskab. Dette sker automatisk, når du registrerer fødslen. Men nogle 
gange er det den forkerte far, der bliver registreret – f.eks. hvis forældrenes separation eller 
skilsmisse ikke er registreret på fødselstidspunktet. Hvis du efterfølgende skal fjerne 
ægtefællen som far til barnet, er det vigtigt, at du er opmærksom på statsborgerretten, hvis 
mor IKKE er dansk statsborger. For selvom der bliver indsat en ny far, ændrer 
statsborgerretten på barnet sig IKKE automatisk.  
Derfor skal du altid kontrollere barnets og forældrenes statsborgerret, når du skal fjerne en 
forkert far i forbindelse med en fødselsregistrering. Du kan se statsborgerskabet i CPR-web 
under fanen ”statsborgerret”. Hvis barnet er registreret med dansk statsborgerskab, men 
ingen af de korrekte forældre er danske statsborgere, så kontakt P-supporten. Du kan læse 
mere på P-supportforum. 
 
Ny kollega i P-supporten 
 
Vi har måttet konstatere, at flere og flere af vores arbejdsopgaver er af en sådan juridisk 
karakter, så selv vi skabsjurister må give op. Vi har derfor pr. 15. februar ansat Louise 
Hennings, der er jurist, i P-supporten. Louise kommer fra en anden stilling i staten og har også 
taget uddannelsen i personregistrering. Hun har siden sin ansættelse arbejdet målrettet med 
vores opdatering af retsregler. På længere sigt er det også meningen, at Louise ind imellem 
skal deltage i de mere almindelige supportopgaver. 
 
Spørgekasse til Nyborg Strand 
 
Vi åbner vores postkasse, hvortil I kan sende spørgsmål med ønsker og forslag til emner, som 
I ønsker, vi gennemgår på ajourføringskurset på Nyborg Strand den 15.6. Spørgsmålene skal 
være af generel karakter og omhandle personregistrering. Spørgsmål, der indeholder konkret 
sagsbehandling vil vi ikke tage op. Adressen er spoergekasse@km.dk, og postkassen er åben 
for spørgsmål fra mandag d. 24. maj og til og med mandag d. 7. juni. Vi vil prøve at nå rundt  

https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360017366279-Mors-skilsmisse-er-ikke-registreret-i-CPR-OBS-p%C3%A5-statsborgerskab-hos-barn-og-ny-far
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om så mange spørgsmål og emner som muligt men vil ikke på forhånd garantere, at 
alle spørgsmål bliver besvaret. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Personsupporten 


