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Log ind med NemID

Indtast dit Bruger-id

Guide til flytning,
adressebeskyttelse
og “Robinsonlisten”

Indtast din adgangskode
(den som du lavede,
da du oprettede NemID)

– din indgang til det offentlige
Hvis du har brug for yderligere hjælp til selvbetjeningsløsninger, er du velkommen til at kontakte:

Indtast koden fra dit nøglekort

Sønderborg Kommune
Borgerservice
Mail: folkeregister@sonderborg.dk
Tlf.: 8872 6400

Læs mere på www.nemid.nu

www.facebook.dk/sonderborgkommune

sonderborgkommune.dk

Flytning
Information:
Når du flytter, har du pligt til at melde flytning til folkeregistret
i din tilflytningskommune, og du skal også vælge, hvilken læge
du ønsker at benytte.

Trin 3
Udfyld:  • Dato for flytning
• Gade/vejnavn
• Husnr/bogstav
Trin 4
Hvis du ikke får dit navn på postkassen, skal du skrive navnet
på den person, du flytter ind hos.

Hvis du rejser til udlandet, skal du også bruge denne selvbetjeningsløsning.

Trin 5
Vælg den læge du gerne vil have, når du flytter.
Hvis der er mere end 15 km til den læge, du ønsker, så husk
at udskrive dispensationsbrevet.

Børns flytning

Trin 6
Angiv kontaktoplysninger.

Udrejse

Flytter et barn fra den ene forælder til den anden forælder,
skal den forælder, som barnet skal bo hos, melde flytning
på barnet (log ind med din NemID og vælg ”Flyt udeboende
børn hjem til anmelders adresse”). Er du under 18 år og
flytter selv, kan du ikke anvende selvbetjeningsløsningen,
kontakt da folkeregistret.

Trin 7
Opsummering af din flytning.
Trin 8
Bekræft oplysningerne og send anmeldelse.
Trin 9
Du får nu en kvittering på, at din flytteanmeldelse er sendt og
vil blive behandlet.

www.sonderborgkommune.dk
Klik på ”Alle selvbetjeningsløsninger” og vælg ”Flytning og
bolig”
Klik på ”Meld flytning og adresseskift” og vælg ”Meld flytning
her”
Nu skal du logge på med NemID – se ”Log ind med NemID”

Flytning – Trin for trin
Trin 1
Nu vises oplysninger om dig og dine tidligere flytninger.
Trin 2
Sæt  ud for de personer, som skal flytte.
Du har mulighed for at tilføje flere personer, hvis du kender
deres cpr.nr., og I flytter fra og til samme adresse.

Udfyld blanketten og tryk ”Underskriv”.
Du skal igen logge på med NemID for at bekræfte ansøg
ningen.
Du får kvittering på, at ansøgningen er afsendt.
Information:
Adressebeskyttelsen gælder ét år ad gangen.

”Robinsonlisten”
www.sonderborgkommune.dk
Hvis du ikke ønsker at få telefonopkald, breve eller reklame
tryksager stilet direkte fra erhvervsdrivende, kan du få indsat
en markering i CPR om, at du ikke ønsker henvendelser, der
sker direkte til dig i markedsføringsøjemed. Du bliver dermed
optaget på den såkaldte ”Robinsonliste”
Beskyttelsen gælder ikke for de kulørte reklamer, der hus
standsomdeles af PostDanmark eller andre.
Senest tre måneder efter registrering er beskyttelsen
fuldstændig.

Navne- og adressebeskyttelse
www.sonderborgkommune.dk
Klik på ”Alle selvbetjeningsløsninger” og vælg ”Flytning og
bolig”
Klik på ”Navne- og adressebeskyttelse” og vælg enten ”Søg
om ...” eller ”Ophæv navne- og adressebeskyttelse”

Under selvbetjening vælger du ”Robinsonliste”
Klik på ”Her kan du ansøge om optagelse på Robinsonsliste”
Vælg hvilken måde du vil ansøge
• Du kan vælge at udfylde og udskrive blanketten eller
• Logge på med NemID
– så følger du resten af vejledningen
Nu skal du logge på med NemID – se ”Log ind med NemID”

• Du kan vælge at udfylde og udskrive blanketten eller
• Logge på med NemID
– så følger du resten af vejledningen

Udfyld blanketten og tryk ”Underskriv”.

Nu skal du logge på med NemID – se ”Log ind med NemID”

Du får kvittering på, at ansøgningen er afsendt.

din adgang til det offentlige

Du skal igen logge på med NemID for at bekræfte ansøg
ningen.

