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Kære Ole Berg 

Du har den 25. november 2021 skrevet til mig om bopælsregistrering i CPR af perso-

ner, der har valgt at bo i en autocamper, og de problemer der opleves i den forbin-

delse. 

Jeg har forelagt din henvendelse for mit CPR-kontor, der varetager den daglige admi-

nistration af CPR-lovens regler om bopælsregistrering. CPR-kontoret har oplyst føl-

gende: 

”I CPR-lovens § 9, 1. pkt. er bestemt, at kommunalbestyrelsen skal registrere en per-

son, hvis eneste bolig er en båd, en campingvogn eller lignende bevægelig bolig, med 

adresse dér, hvis båden, campingvognen eller lignende fast befinder sig et bestemt 

sted.  

AutoCamperRådet anfører i henvendelsen af 25. november 2021, at en del kommuner 

accepterer, at autocampere er omfattet af bestemmelsen, men først efter lange og 

mange undersøgelser. AutoCamperRådet foreslår på den baggrund, at det præciseres i 

loven, at bestemmelsen omfatter autocampere.  

Begrebet ”bevægelig bolig” er ikke beskrevet udtømmende i CPR-lovens § 9. Henset 

dertil og henset til, at kommunerne allerede i dag anvender bestemmelsen til registre-

ring af personer, der vælger at bo i en autocamper, vurderes der ikke at være behov for 

at ændre CPR-lovens § 9. 

AutoCamperRådet ønsker herudover klarhed over mulighederne i 2. pkt. i CPR-lovens 

§ 9, hvor det er bestemt, at hvis en bevægelig bolig ikke ligger fast, kan kommunalbe-

styrelsen registrere personen med bopæl dér, såfremt kommunalbestyrelsen ikke er i 

tvivl om, at vedkommendes adresse er dér. 

Det anføres i den forbindelse af AutoCamperRådet, at nogle kommuner kræver rap-

portering om, hvor de pågældende personer har holdt parkeret, men at det er svært at 

se formålet hermed, da næste nat formentlig er et nyt sted. 

Der kan i den forbindelse henvises til vejledning nr. 9273 af 14. juni 2013 om folkeregi-

strering, hvor det under pkt. 3.6. er anført, at det er en betingelse, at den bevægelige 

bolig ligger fast på ét sted i en vis periode eller alene flyttes i meget begrænset omfang. 

Det er herudover anført, at det afhænger af en konkret vurdering, i hvor stort omfang 
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boligen må flyttes, men at det vil som hovedregel være i et omfang, som svarer til fra-

vær i normale ferieperioder og weekender.  

Personer, der bor i en bevægelig bolig, f.eks. en båd eller autocamper, og som hele ti-

den flytter sig fra sted til sted, er således ikke omfattet af CPR-lovens § 9, men skal re-

gistreres efter de almindelige regler for registrering af bopæl i CPR dvs. som værende 

uden fast bopæl i den sidste bopælskommune eller ved ophold i udlandet, eventuel 

som udrejst. 

Kommunerne skal således i hver enkelt sag forholde sig konkret til, hvorvidt kravene 

til registrering i en bevægelig bolig er opfyldte, og kommunerne skal i den forbindelse 

oplyse sagen for at kunne tage stilling dertil. 

I forbindelse med den kommende revidering af vejledning om folkeregistrering kan 

det overvejes at uddybe afsnittet om bevægelige boliger. ”  

Jeg er opmærksom på, at din henvendelse tillige er rettet til skatteministeren vedrø-

rende kravet om oplysning af en kontaktadresse til brug for registreringen af en auto-

camper for personer, der er registreret som værende uden fast bopæl i CPR. Du vil 

modtage svar herpå fra Skatteministeriet.  

 

Med venlig hilsen 

Kaare Dybvad Bek 

 


