
Prakt isk informat ion t il dig, når din adresse ændres af Københavns Kommune 

København Kommune håber, at  denne lille orienteringsskrivelse kan give dig svar på nogle at  de 
spørgsmål, som opstår i forbindelse med, at  kommunen ændrer din adresse. Nedenfor kan du 
se hvad Københavns Kommune sørger for, hvad der sker automatisk og hvad du selv skal sørge 
for.  

Københavns Kommune sørger for at: 

 anmelde din adresseændring t il Folkeregist ret*

 best ille og opsæt te vejnavneskilte

 best ille og opsæt te husnummerskilte

Københavns Kommune sørger også for at  anmelde din nye adresse t il: 

• PostNord,
• DAO/Bladkompagniet , /FK

Distribution
• TDC, HOFOR, Ørsted (Dong)
• Hovedstadens Beredskab,
• KRAK/ ENIRO,
• Udbetaling Danmark

Dette sker automatisk:

Fra Folkeregist ret  går der automat isk besked t il alle offent lige instanser, der har din adresse 
regist reret . Det gælder f.eks. skolen, børnehaven, tv-licens eller uddannelsessted. Det  er også 
almindeligt , at  pengeinst itut ter og forsikringsselskab får direkte besked. 

Du vil modtage et nyt sundhedskort ca. to uger efter, din nye adresse er trådt i kraft. 
Sundhedskortet er gratis.

Det er dog ikke alle, der får besked om, at  du har ændret  adresse. Og der kan gå lidt tid før 
GPS-systemer og f.eks. google maps har registreret ændringen.

Du skal selv være opmærksom på at oplyse adresseændringen til: 

• din arbejdsgiver

• frit idsakt iviter

• læge, tandlæge

• venner og familie

*Hvis du har en virksomhed, skal du selv ændre adresse i:  Det centrale virksomhedsregister
(CVR).

Hvornår træder min ændrede adresse i kraft ?
Din nye adresse t ræder i kraft  samme dato, som det  nye vejnavn t ræder i kraft . Denne dato vil 
fremgå af afgørelsen, som du vil modtage, når den foreligger. Du skal derfor ikke gøre noget 
endnu.


