
PERMANENT FLYTNING

Folkeregisternavn på alle der skifter adresse, inkl. evt. firmanavn og CVR-nr. (Benyt venligst blokbogstaver) 

Du kan give besked om flytning og få eftersendt din post ved at udfylde denne blanket og sende den med kopi af billed- 
legitimation* til Post Danmark, Kundelinjen, Kundeservice Privat, Carsten Niebuhrs Gade 4, 1577 København V.
Du kan også scanne den udfyldte blanket samt billedlegitimation og sende dem pr. e-mail til flyt@post.dk. Husk underskrift.

Send blanketten i god tid, før du skifter adresse. Vi skal bruge 5 hverdage til at få din flytning på plads. Breve, magasinpost, 
blindeforsendelser og dagblade vil blive eftersendt til den ny adresse i 6 måneder. Derefter vil brevpost med den gamle adresse 
blive sendt tilbage til afsenderen. 

Når du skifter adresse, ophører tilmeldingen til ordningerne ”Reklamer – Nej Tak”, ”Reklamer og gratisaviser – Nej Tak” og 
Modtagerflex. Ønsker du at blive tilmeldt på den nye adresse, kan du gøre det via www.postdanmark.dk/privat/selvbetjening. 

VEJLEDNING

NAVN (person eller firma)

Gade/vej, nr., bogstav, etage, th/tv, lejlighedsnummer

Postnr. og by (og evt. land)

JEG ØNSKER BREVE EFTERSENDT FRA DEN (Vi skal bruge 5 hverdage til at få registreret din flytning)

Dato

I henhold til lov nr. 1536 af 21/12/2010 skal Post Danmark give andre postvirksomheder inden for disses geografiske dækningsområde adgang til 
oplysninger om adresser med henblik på levering af post til ny adresse eller postboks. Post Danmark giver endvidere oplysning om din nye 
adresse til de af Post Danmarks kunder, der vil sende post til dig, og som anvender produktet »Elektronisk flytteoplysning« eller »Adressevask«. 
Hvis du ønsker, at Post Danmark ikke videregiver oplysningerne om din flytning, skal du have hemmelig adresse. Dette indebærer, at post leveret 
af andre postvirksomheder ikke bliver omadresseret til den nye adresse, men derimod returneret til afsenderen. Hemmelig adresse gælder kun de 
personer, der har bedt om hemmelig adresse og ikke for adressen som sådan. Hvis hemmelig adresse ønskes for hele husstanden, skal alle 
personer i husstanden derfor udfylde en blanket hver. 

HEMMELIG ADRESSE

  Jeg ønsker ikke, at min adresse videregives til andre. Adressen skal derfor være hemmelig. 

Post Danmark er i henhold til §10, stk. 2, i CPR-loven forpligtet til på begæring fra en kommunalbestyrelse at give oplysning om adressen, også 
når du har bedt om hemmelig adresse over for Post Danmark. Hvis du ønsker, at din adresse også skal være hemmelig i Folkeregisteret (adresse-
beskyttelse), må du selv rette henvendelse til din bopælskommune herom. Virksomheder kan ikke have hemmelig adresse. 

UNDERSKRIFT

Dato Underskrift Telefonnummer / e-mail

*Legitimation:
Kopi af legitimation med dit billede på, f.eks. pas eller kørekort (såkaldt 1. klasses legitimation). Har du ikke legitimation af denne type, kan du sende 
kopi af 2 stk. anden form for legitimation, f.eks. sundhedskort, dåbsattest/navnebevis eller personnummerbevis (såkaldt 2. klasses legitimation).

Fuldmagt:
Hvis du sender meddelse om flytning for andre, som ikke er en del af din husstand, skal du også medsende kopi af fuldmagt fra den person, der flytter.

HUSK AT MEDSENDE KOPI AF BILLEDLEGITIMATION

SKIFTER ADRESSE FRA
Gade/vej, nr., bogstav, etage, th/tv, lejlighedsnummer

Postnr. og by

SKIFTER ADRESSE TIL

Vigtigt, så vi evt. kan kontakte dig vedr. din flytning

Ved spørgsmål kontakt kundeservice på 70 10 00 54

Evt. C/O navn
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