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Attestguide 

Sådan læser du attestguiden: 

Overskriften henviser til det forhold attestguiden omhandler. 

Situation beskriver omstændigheden for den person der anmodes om attest for. 

Hvem må rekvirere beskriver de personer der må få udleveret attesten. 

Attest beskriver hvilken attest der må udleveres. Står der KUN HVIS MEDLEM! (se 

skemaet), må Fødsels- og Dåbsattest ikke udleveres, uanset om dåben er registreret 

i PERSON. Nej betyder, at ingen attest må udleveres. 

Anden dokumentation beskriver om du må udlevere noget andet end en attest, og 

hvad du må udlevere. 

Nej betyder, at ingenting kan udleveres. 

Beskrivelse beskriver huskeregler, noget om registrering o.a. 

1), 2), osv. Henviser til direkte links, som ligger under skemaerne. 

*) Henviser til forklaring, som står under skemaerne. 

Fuldmagter: 
Alle attester kan rekvireres med fuldmagt. Personen som anmoder om 

fuldmagten (fuldmagtsgiver), skal naturligvis have adkomst til attesten, ellers 

må den ikke udleveres. 

Personen, som henter attesten på baggrund af fuldmagten (fuldmagtshaver), skal 

vise ID ved afhentning. 

En fuldmagt skal indeholde fuldt navn og fødselsdato (ikke cpr) for den der giver 
fuldmagten og fuldt navn og fødselsdato (ikke cpr) på den person, som skal hente 
attesten/udskriften. Det skal fremgå af fuldmagten hvilken attest/udskrift, der skal 
hentes. 
Der er påkrævet signatur på en fuldmagt, og den skal sognet have i original. 
Fuldmagten må derfor ikke scannes og vedhæftes til en mail. 
En mail, hvor ovenstående oplysninger står, kan ikke gælde som fuldmagt – der 
mangler signatur.  
 

Fødselsoplysninger 

Er et internt dokument myndigheder imellem, som KUN må udleveres til 

myndigheder - Familieretshuset mv, og til anerkendte trossamfund, Grønlandske 
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præstegæld mv. 

Den må IKKE udleveres til borgerne. 

Registerindsigt 

Registerindsigt er en oversigt over borgerens aktuelle og historiske registreringer i 

PERSON. Oplysningerne er dels hentet fra CPR og er dels oplysninger om kirkelige 

handlinger. 
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Registerindsigten må kun udleveres til borgeren selv. Den kan ikke udleveres på 

baggrund af en fuldmagt. 

Borgeren kan selv printe registerindsigten på borger.dk. 

Du må udlevere en registerindsigt, selvom der ikke er adkomst til attester. Der er 

ikke krav om at en person skal være verificeret for at få en registerindsigt. 

Registerindsigten printes på alm. papir og skal ikke have hverken stempel eller 

underskrift. 

 
Registerindsigten må rekvireres af forældremyndighedsindehavere til børn under 18 

år. 

Udlevering af attester til andre myndigheder og bobestyrer mm. 

Andre danske myndigheder og bobestyrere kan rekvirere attester uden, at 

der behøver være fuldmagt. 

(f.eks. hvis et plejebarn skal have nyt pas, kan sagsbehandleren hos Kommunen 

rekvirere attesten.) 

Udlevering af attester til advokater 

Advokater skal på lige fod med andre have en fuldmagt for at kunne rekvirere en 

attest, og de skal legitimere sig. 
 

Udlevering af attester til andre end familie i lige linje 

Skal en bedemand have en attest udleveret, skal der foreligge en særskilt fuldmagt 

til dette. Den fuldmagt, som familien skriver under på, så bedemanden varetager 

det praktiske i forbindelse med dødsfald og bisættelse/begravelse, er IKKE nok. 

Ønsker et andet familiemedlem, f.eks. søskende, niece mv. attest på en afdød, skal 

sagen forelægges Biskoppen/Stiftet, som tager stilling til om attesten kan udleveres. 

Læs mere i cirkulære om førelse af folkekirkens ministerialbøger i den elektroniske 

kirkebog og om udfærdigelse af attester og udskrifter: 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=11628 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=11628
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=11628
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=11628
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Født i Danmark 
Før du udleverer attest, skal du tage stilling til følgende: 
Er personen berettiget til en attest – find svar i denne attestguide 
Skal personen verificeres  Verificeringsnøgler – P-Supportforum (kirkenettet.dk) 

Er personen verificeret tilstrækkeligt til at få en attest Er personen verificeret? – P-Supportforum (kirkenettet.dk) 

 
Attestguiden er et hjælpeværktøj til dig som personregisterfører. Den er underopdelt efter emner. 
Du skal først finde den guide og overskrift, som passer på den person, du skal lave attest til (f.eks. guiden Født i Danmark og overskriften Døbt i udlandet) for 
at finde de korrekte regler. 
Den endelige beslutning om at udlevere attest ligger hos dig. 
Læs attestguiden grundigt igennem herunder eller download og udskriv skemaet. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at skrive til P-
supporten. 

 
Situation Hvem må rekvirere Attest Anden 

dokumen-
tation 

Beskrivelse 

Født i Danmark udenfor 
Sønderjylland, ikke døbt 

Forældre til barn under 
18 år.  
Personen selv (myndig) 

Personattest Nej Personen skal være verificeret, herunder: 
forældreforhold, medlemskab og navne. 
Tjek ALTID verificeringen - også selv om der står 
'Personen er verificeret'. Hvis både første og 
aktuelle navnerække er verificeret, må der 
udstedes attest og foretages registreringer. 

Født i Danmark uden for 
Sønderjylland, døbt i 
Folkekirken 

Forældre til barn under 
18 år.  
Personen selv (myndig) 

Fødsels- og 
dåbsattest 
Personattest 

Nej Personen skal være verificeret, herunder: 
forældreforhold, medlemskab og navne. 
Tjek ALTID verificeringen - også selv om der står 
'Personen er verificeret'. Hvis både første og 
aktuelle navnerække er verificeret, må der 
udstedes attest og foretages registreringer. 

https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/sections/360005962799-Verificeringsn%C3%B8gler
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360015646440-Er-personen-verificeret-
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Født i Danmark uden for 
Sønderjylland, døbt i 
Valgmenighed 

Forældre til barn under 
18 år. 
Personen selv (myndig) 

Fødsels- og 
dåbsattest 
Personattest 

Nej Dåben registreres som ’Anden dåb’. 
 
Personen skal være verificeret, herunder: 
forældreforhold, medlemskab og navne. 
Tjek ALTID verificeringen - også selv om der står 
'Personen er verificeret'. Hvis både første og 
aktuelle navnerække er verificeret, må der 
udstedes attest og foretages registreringer. 

Født i Danmark udenfor 
Sønderjylland, døbt i frikirke 

Forældre til barn under 
18 år. 
Personen selv (myndig) 

Personattest 
 
OBS: Fødsels- og 
dåbsattest må IKKE 
udleveres – uanset om 
Anden dåb er 
registreret. 

Nej Dåbsattest skal rekvireres fra frikirken. 

Personen skal være verificeret, herunder: 
forældreforhold, medlemskab og navne. 

Tjek ALTID verificeringen - også selv om der står 
'Personen er verificeret'. Hvis både første og aktuelle 
navnerække er verificeret, må der udstedes attest og 
foretages registreringer. 

 

Født i Danmark udenfor 
Sønderjylland, døbt i 
udlandet 
 

 

Forældre til barn under 
18 år.  
Personen selv (myndig) 

Personattest 
 
OBS: Fødsels- og 
dåbsattest må IKKE 
udleveres – uanset om 
Anden dåb er 
registreret. 

Nej Dåbsattest skal rekvireres fra dåbslandet.  
OBS: Skal personen optages i folkekirken, registreres 
dåben IKKE, men skrives i anmærkning ved 
medlemskab.  
 
Tjek ALTID verificeringen - også selv om der står 
'Personen er verificeret'. Personen skal være 
verificeret, herunder: forældreforhold, medlemskab 
og navne. Hvis både første og aktuelle navnerække 
er verificeret, må der udstedes attest og foretages 
registreringer. 
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Fødselsregistreret i et 
folkekirkesogn og døbt i 
anerkendt trossamfund 

Forældre til barn under 
18 år. 
Personen selv (myndig) 

Personattest 
 
OBS: Fødsels- og 
dåbsattest må IKKE 
udleveres – uanset om 
Anden dåb er 
registreret. 

Bekræftelse af 
medlemskab på 
alm. papir med 
kontorstempel 
og underskrift. 

Dåbsattest skal rekvireres fra trossamfundet.  

Fødsels- og Dåbsattest må ikke udleveres, uanset om 
dåben er registreret i PERSON.  

Dåben registreres IKKE. Hvis der ønskes optagelse, 
registreres KUN medlemskabet, og dåben i det 
anerkendte trossamfund skrives ind i en anmærkning 
til medlemskabet. 
 
Tjek ALTID verificeringen - også selv om der står 
'Personen er verificeret'. Personen skal være 
verificeret, herunder: forældreforhold, medlemskab 
og navne. Hvis både første og aktuelle navnerække 
er verificeret, må der udstedes attest og foretages 
registreringer. 

Fødselsregistreret og døbt i 
Danmark i anerkendt 
trossamfund før 
1968 (sognekode 46xx) 

Forældre til barn under 
18 år. 
Personen selv (myndig) 
 

Personattest 
 
OBS: Fødsels- og 
dåbsattest må IKKE 
udleveres – uanset om 
Anden dåb er 
registreret. 
 

Nej Bekræftelse af dåb skal rekvireres hos 
trossamfundet 

Født i Sønderjylland, ikke 
døbt 

Forældre til barn under 
18 år. 
Personen selv (myndig) 

Personattest Nej Tjek ALTID verificeringen - også selv om der står 
'Personen er verificeret'. Personen skal være 
verificeret, herunder: forældreforhold, medlemskab 
og navne. Hvis både første og aktuelle navnerække 
er verificeret, må der udstedes attest og foretages 
registreringer. 

Født og navngivet i 
Sønderjylland og døbt i 
Folkekirken i Sønderjylland 

Forældre til barn under 
18 år.  
Personen selv (myndig) 

Dåbsattest 
Personattest 

Nej Tjek ALTID verificeringen - også selv om der står 
'Personen er verificeret'. Personen skal være 
verificeret, herunder: forældreforhold, medlemskab 
og navne. Hvis både første og aktuelle navnerække 
er verificeret, må der udstedes attest og foretages 
registreringer. 
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Født og navngivet i 
Sønderjylland og døbt I 
Folkekirken uden for 
Sønderjylland 

Forældre til barn under 
18 år.  
Personen selv (myndig) 

Dåbsattest Personattest 
 

Nej Tjek ALTID verificeringen - også selv om der står 
'Personen er verificeret'. Personen skal være 
verificeret, herunder: forældreforhold, medlemskab 
og navne. Hvis både første og aktuelle navnerække 
er verificeret, må der udstedes attest og foretages 
registreringer. 

Født i Sønderjylland, 
navngivet og døbt i 
Folkekirke uden for 
Sønderjylland  
(var fraflyttet Sønderjylland 
før navngivning) 

Personen selv (myndig) 
og forældre til barn 
under 18 år. 

Personattest 
Fødsels- og dåbsattest 

Nej Tjek ALTID verificeringen - også selv om der står 
'Personen er verificeret'. Personen skal være 
verificeret, herunder: forældreforhold, medlemskab 
og navne. Hvis både første og aktuelle navnerække 
er verificeret, må der udstedes attest og foretages 
registreringer. 

Født i Sønderjylland og døbt 
i en frikirke 

Forældre til barn under 
18 år. 
Personen selv (myndig) 

Personattest 
 
OBS: Fødsels- og 
dåbsattest må IKKE 
udleveres – uanset om 
Anden dåb er 
registreret. 

Bekræftelse 
af medlem-
skab på alm. 
papir med 
kontor-
stempel og 
underskrift 

Dåbsattest skal rekvireres fra frikirken. 
 
Dåben må IKKE registreres. Note om dåben og 
optagelse skal skrives i anmærkning ved 
medlemskab. 
 
Personen skal være verificeret af den sønderjyske 
kommune. Tjek ALTID verificeringen - også selv om 
der står 'Personen er verificeret'. Personen skal være 
verificeret, herunder: forældreforhold, medlemskab 
og navne. Hvis både første og aktuelle navnerække 
er verificeret, må der udstedes attest og foretages 
registreringer. 
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Født i Sønderjylland og døbt 
i udlandet 

Forældre til barn under 
18 år.  
Personen selv (myndig) 

Personattest 
 
OBS: Fødsels- og 
dåbsattest må IKKE 
udleveres – uanset om 
Anden dåb er 
registreret. 

Bekræftelse 
af medlem-
skab på alm. 
papir med 
kontor-
stempel og 
underskrift. 

Dåbsattest skal rekvireres fra dåbslandet. 
 
Dåben må IKKE registreres. Note om dåben og 
optagelse skal skrives i anmærkning ved 
medlemskab. 
 
Tjek ALTID verificeringen - også selv om der står 
'Personen er verificeret'. Personen skal være 
verificeret af den sønderjyske kommune. 

Født i Sønderjylland 
Døbt i anerkendt 
trossamfund 

Forældre til barn under 
18 år. 
Personen selv (myndig) 

Personattest 
 
OBS: Fødsels- og 
dåbsattest må IKKE 
udleveres – uanset om 
Anden dåb er 
registreret. 

Nej Dåbsattest skal rekvireres fra trossamfundet.   
 
Dåben må IKKE registreres. Note om dåben ved 
optagelse i folkekirken skal skrives i anmærkning ved 
medlemskab. 
 
Tjek ALTID verificeringen - også selv om der står 
'Personen er verificeret'. Personen skal være 
verificeret, herunder: forældreforhold, medlemskab 
og navne. 
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Født i udlandet, på Færøerne eller i Grønland 
Før du udleverer attest, skal du tage stilling til følgende: 
Er personen berettiget til en attest – find svar i denne attestguide 
Skal personen verificeres  Verificeringsnøgler – P-Supportforum (kirkenettet.dk) 

Er personen verificeret tilstrækkeligt til at få en attest Er personen verificeret? – P-Supportforum (kirkenettet.dk) 

 
Attestguiden er et hjælpeværktøj til dig som personregisterfører. Den er underopdelt efter emner. 
Du skal først finde den guide og overskrift, som passer på den person, du skal lave attest til (f.eks. guiden Født i Danmark og overskriften Døbt i 
udlandet) for at finde de korrekte regler. 
Den endelige beslutning om at udlevere attest ligger hos dig. 
Læs attestguiden grundigt igennem herunder eller download og udskriv skemaet. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at skrive til 
P-supporten. 
 

Situation Hvem må rekvirere Attest Anden 
dokumentation 

Beskrivelse 

Ikke døbt, har evt. Ingen Nej* Nej Fødselsattest skal 
rekvireres i landet, hvor 
personen er født. 
Bekræftelse af 
navneændring skal 
rekvireres hos den 
myndighed, som stod for 
navneændringen. 

navneændring i Danmark 
FØR 
01.04.2006 

Ikke døbt, har fået 
navneændring i Danmark 
EFTER 
01.04.2006 

Forældre til barn under 18 
år. 
Personen selv (myndig) 

Personattest  Der er ikke krav om 
verificering; attesten må 
printes og udleveres, som 
den er. 

Født og navngivet I 
udlandet, døbt i 
Folkekirken.  
Forældrene var ikke gift 
på fødselstidspunktet 

Forældre til barn under 18 
år. 
Personen selv (myndig) 

Efter faderskabet er 
godkendt og registreret: 
Fødsels- og dåbsattest 
eller Personattest 

Før faderskabet er 
godkendt og registreret:  
Dåben kan alene 
bekræftes på alm. papir 
med kontorstempel og 
underskrift 

Barnet må IKKE registreres 
med forældre i PERSON, 
når der tildeles adm. 
personnummer. Dåben må 
registreres. 
 

https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/sections/360005962799-Verificeringsn%C3%B8gler
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360015646440-Er-personen-verificeret-
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OBS: forældrenes navne 
må IKKE stå i 
bekræftelsen. 

OBS: forældreforhold må 
først registreres i 
forbindelse med 
registrering af dåb, hvis 
faderskabet er godkendt af 
Kirkeministeriet. 
 
Læs om godkendelse af 
udenlandsk faderskab på  
P-supportforum. 

Født og navngivet i 
udlandet, døbt i 
Folkekirken. 
Barnet er født i ægteskab. 

Forældre til barn under 18 
år. 
Personen selv (myndig) 

Efter forældrenes 
civilstand fremgår af Cpr: 
Fødsels- og Dåbsattest 
Personattest 

Før forældrenes civilstand 
fremgår af Cpr: 
 
Dåben kan alene 
bekræftes på alm. papir 
med kontorstempel og 
underskrift. 
 
OBS: forældrenes navne 
må IKKE stå i bekræftelsen. 

Barnet må IKKE registreres 
med forældre i PERSON 
medmindre vielsen er 
anerkendt i Danmark/ 
registreret i Cpr. 
 
Læs artikel ”Barn født i 
udlandet skal døbes i Dk” 
på P-supportforum. 
 
Sognet verificerer iht. 
attester. 
Verificering og tilførsel skal 
være på plads. 

Født og navngivet i 
udlandet, døbt i 
Folkekirken. 

 
 

Forældre til barn under 18 
år. 
Personen selv (myndig) 

Fødsels- og Dåbsattest 
Personattest 

 
 
OBS: Kun hvis alle 
attestrelevante 
oplysninger er forelagt, 
verificeret og tilført. 

Hvis ikke dokumentation 
for navne, fødsel og 
forældreforhold foreligger:  
 
Dåben kan alene bekræftes 
på alm. papir med 
kontorstempel og 
underskrift. 

Sognet verificerer iht. 
attester. 
 
 
”Vi kan ikke lave bedre 
dokumentation end den, 
der er blevet forelagt”. 
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Født og navngivet på 
Færøerne, døbt i 
Folkekirken  

Forældre til barn under 18 
år. 
Personen selv (myndig) 

Fødsels- og dåbsattest 
Personattest 

Nej Sognet verificerer 
forældreforhold, 
medlemskab og 
navne iht. attester. 

Født på Færøerne, døbt på 
Færøerne 

Ingen Nej Nej Attest skal rekvireres fra 
det færøske præstegæld. 

Født i Grønland, døbt i 
Folkekirken i Danmark 

Forældre til barn under 18 
år. 
Personen selv (myndig) 

Fødsels- og Dåbsattest 
Personattest 

Nej Sognet verificerer 
forældreforhold, 
medlemskab og navne iht. 
attester. 

Født i Grønland, døbt i 
Grønland 

Ingen Nej Nej Attest skal rekvireres fra 
det grønlandske 
præstegæld.                

 

 

Navne 
Før du udleverer attest, skal du tage stilling til følgende: 
Er personen berettiget til en attest – find svar i denne attestguide 
Skal personen verificeres  Verificeringsnøgler – P-Supportforum (kirkenettet.dk) 

Er personen verificeret tilstrækkeligt til at få en attest Er personen verificeret? – P-Supportforum (kirkenettet.dk) 

 
Attestguiden er et hjælpeværktøj til dig som personregisterfører. Den er underopdelt efter emner. 
Du skal først finde den guide og overskrift, som passer på den person, du skal lave attest til (f.eks. guiden Født i Danmark og overskriften Døbt i 
udlandet) for at finde de korrekte regler. 
Den endelige beslutning om at udlevere attest ligger hos dig. 
Læs attestguiden grundigt igennem herunder eller download og udskriv skemaet. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at skrive til 
P-supporten. 

 
Situation Hvem må 

rekvirere 
Attest Anden 

dokumentat
Beskrivelse 

https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/sections/360005962799-Verificeringsn%C3%B8gler
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360015646440-Er-personen-verificeret-
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ion 

Født i Danmark, Forældre Personattest Nej Der må ikke udstedes attest, 
hvis barnet ikke er korrekt 
fødselsregistreret, og dermed 
verificeret.  
Tjek ALTID verificeringen - også 
selv om der står 'Personen er 
verificeret'.  

unavngivet barn    

    

    

Født i Danmark, Forældre Personattest Nej Der må ikke udstedes attest, 
hvis barnet ikke er korrekt 
fødselsregistreret, og dermed 
verificeret. Er der rød trekant i 
Stamdata, skal fødslen 
registreres først. 
Tjek ALTID verificeringen - også 
selv om der står 'Personen er 
verificeret'. 

navngivet barn, ikke døbt    

    

    

Navneændring (digital) Forælder til barn under 
18 år. 
Personen selv (myndig) 

Personattest i Digital Post 
sammen med afgørelsen. 
Fødsels- og dåbsattest på 
anmodning - dog: 
OBS:  Der kan KUN udstedes 
Fødsels- og dåbsattest, hvis 
personen er døbt i 
Folkekirken eller i 
Valgmenighed - uanset om 
en anden dåb er registreret. 

Nej Tjek ALTID verificeringen - også 
selv om der står 'Personen er 
verificeret'. Personen skal være  
Verificeret, herunder: 
forældreforhold, medlemskab 
og navne. Hvis både første og 
aktuelle navnerække er 
verificeret, må der udstedes 
attest og foretages 
registreringer. 

Navneændring (papir) Forældre til barn under 
18 år. 
Personen selv (myndig) 

Personattest 
Er personen døbt i 
Folkekirken, udstedes Fødsels- 
og Dåbsattest efter 
anmodning. 

Nej Tjek ALTID verificeringen - også 
selv om der står 'Personen er 
verificeret'. Personen skal være  
Verificeret, herunder: 
forældreforhold, medlemskab 
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OBS: Fødsels- og dåbsattest 
må IKKE udleveres, hvis dåb 
andre steder end Folkekirken 
eller Valgmenighed er 
registreret. 

og navne. Hvis både første og 
aktuelle navnerække er 
verificeret, må der udstedes 
attest og foretages 
registreringer. 
 

Navneændring i Danmark 
EFTER 01.04.2006 
Ikke født eller døbt i 
Danmark. 
Ikke viet i Danmark. 

Personen selv Personattest Nej Forældre kommer kun på 
attesten, hvis forældreforhold 
er verificeret af en anden 
myndighed. 

Navneændring ved vielse 
EFTER 01.04.2006 
Ikke født eller døbt i 
Danmark. 
Viet i Danmark. 

Personen selv Personattest Nej Forældre kommer kun på 
attesten, hvis forældreforhold 
er verificeret af en anden 
myndighed. 

Navneændring ved vielse 
FØR 01.04.2006 
Ikke født eller døbt i 

Danmark. 
Kirkeligt viet i Danmark. 

Personen selv Vielsesattest 
OBS: Kun hvis vielsen stadig 
er aktuel. 

Nej Vielsessted kan registreres i 
PERSON af bopælssogn efter 
konferering med vielsessogn. 
Er personen udrejst skal 
udrejsesognet registrere 
vielsessted. 
Ellers skal vielsesattest 
udstedes af vielsessognet 
på en blank attest ud fra 
opslag i kirkebogen. 
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Navneændring i Danmark 
FØR 01.04.2006 
Ikke født eller døbt i 
Danmark. 
Ikke viet i Danmark. 

Ingen Nej Nej Ønskes dokumentation for 
navneændring, skal personen 
selv rette henvendelse til den 
myndighed som lavede 
navneændringen, dvs. 
navnebevis fra udstedende 
myndighed. 
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Medlemskab – indmeldelse og genindtræden 
Før du udleverer attest, skal du tage stilling til følgende: 
Er personen berettiget til en attest – find svar i denne attestguide 
Skal personen verificeres  Verificeringsnøgler – P-Supportforum (kirkenettet.dk) 

Er personen verificeret tilstrækkeligt til at få en attest Er personen verificeret? – P-Supportforum (kirkenettet.dk) 

 
Attestguiden er et hjælpeværktøj til dig som personregisterfører. Den er underopdelt efter emner. 
Du skal først finde den guide og overskrift, som passer på den person, du skal lave attest til (f.eks. guiden Født i Danmark og overskriften Døbt i 
udlandet) for at finde de korrekte regler. 
Den endelige beslutning om at udlevere attest ligger hos dig. 
Læs attestguiden grundigt igennem herunder eller download og udskriv skemaet. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at skrive til 
P-supporten. 
 

Situation Hvem må rekvirere Attest Anden 
dokumentation 

Beskrivelse 

Døbt i Folkekirken 
– genindtrædelse 

Forældre til barn under 18 
år. 
Personen selv (myndig) 

Fødsels- og dåbsattest Nej Medlemskabet registreres 
først efter verificering.  
Tjek ALTID verificeringen - 
også selv om der står 
'Personen er verificeret'. 

https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/sections/360005962799-Verificeringsn%C3%B8gler
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360015646440-Er-personen-verificeret-
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Født i Danmark, indmeldt 
på baggrund af dåb i 
udlandet eller i andet 
trossamfund 

Forældre til barn under 18 
år.  
Personen selv (myndig) 

Personattest 
 
OBS: Fødsels- og 
dåbsattest må IKKE 
udleveres – uanset om 
Anden dåb er registreret. 

Bekræftelse af medlemskab 
skrives på alm. Brevpapir 
med kontorstempel og 
underskrift. 

Medlemskab registreres 
først efter verificering.  
Tjek ALTID verificeringen - 
også selv om der står 
'Personen er verificeret'. 
 
Dåben må IKKE 
registreres. Dåb og 
indmeldelse noteres i 
anmærkning ved 
medlemskab.  

Født i udlandet, indmeldt 
på baggrund af dåb i 
udlandet 

Forældre til barn under 18 
år. 
Personen selv (myndig) 

Nej 
 
OBS: Fødsels- og 
dåbsattest må IKKE 
udleveres – uanset om 
Anden dåb er registreret. 

Bekræftelse af medlemskab 
skrives på alm. Brevpapir 
med kontorstempel og 
underskrift. 

Dåben må IKKE registreres. 
Dåb og indmeldelse 
noteres i anmærkning ved 
medlemskab. 
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Medlemskab – udmeldelse 
Før du udleverer attest, skal du tage stilling til følgende: 
Er personen berettiget til en attest – find svar i denne attestguide 
Skal personen verificeres  Verificeringsnøgler – P-Supportforum (kirkenettet.dk) 

Er personen verificeret tilstrækkeligt til at få en attest Er personen verificeret? – P-Supportforum (kirkenettet.dk) 

 
Attestguiden er et hjælpeværktøj til dig som personregisterfører. Den er underopdelt efter emner. 
Du skal først finde den guide og overskrift, som passer på den person, du skal lave attest til (f.eks. guiden Født i Danmark og overskriften Døbt i 
udlandet) for at finde de korrekte regler. 
Den endelige beslutning om at udlevere attest ligger hos dig. 
Læs attestguiden grundigt igennem herunder eller download og udskriv skemaet. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at skrive til 
P-supporten. 
 

Født i Danmark, døbt i 
Folkekirken eller i en 
valgmenighed I Danmark 

Forældre til barn under 18 
år. 

Fødsels- og dåbsattest Nej Medlemskab registreres 
først efter verificering.  
 
Tjek ALTID verificeringen - også 
selv om der står 'Personen er 
verificeret'. 

  Anmærkning om 
udmeldelse kommer på 
attesten. 

Personen selv (myndig)   

Født i udlandet, døbt i 
udlandet 

Forældre til barn under 18 
år. 
Personen selv (myndig) 

Nej 
 
OBS: Fødsels- og 
dåbsattest må IKKE 
udleveres – uanset om 
Anden dåb er registreret. 

Bekræftelse af 
udmeldelse på alm 
papir med 
kontorstempel og 
underskrift 

Dåben må IKKE registreres. Dåb 
og indmeldelse noteres i 
anmærkning ved medlemskab. 

 

https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/sections/360005962799-Verificeringsn%C3%B8gler
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360015646440-Er-personen-verificeret-
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Født i udlandet, døbt i 
Folkekirken 

Forældre til barn under 18 
år. 
Personen selv (myndig) 

Fødsels- og dåbsattest Nej Medlemskab registreres  
først efter verificering. Sognet 
verificerer ud fra attester. 
 
Tjek ALTID verificeringen - også 
selv om der står 'Personen er 
verificeret'.  
 
Anmærkning om 
udmeldelse kommer på 
attesten. 
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Vielse/Velsignelse 
Før du udleverer attest, skal du tage stilling til følgende: 
Er personen berettiget til en attest – find svar i denne attestguide 
Skal personen verificeres  Verificeringsnøgler – P-Supportforum (kirkenettet.dk) 

Er personen verificeret tilstrækkeligt til at få en attest Er personen verificeret? – P-Supportforum (kirkenettet.dk) 

 
Attestguiden er et hjælpeværktøj til dig som personregisterfører. Den er underopdelt efter emner. 
Du skal først finde den guide og overskrift, som passer på den person, du skal lave attest til (f.eks. guiden Født i Danmark og overskriften Døbt i 
udlandet) for at finde de korrekte regler. 
Den endelige beslutning om at udlevere attest ligger hos dig. 
Læs attestguiden grundigt igennem herunder eller download og udskriv skemaet. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at skrive til 
P-supporten. 
 

Situation Hvem må rekvirere Attest Anden 
dokumentation 

Beskrivelse 

Viet i folkekirken Personen selv, enhver, som 
har fuldmagt, anmelder på 
dødsfald.  
Myndige børn, hvis begge 
parter er døde. 
(Læs om fuldmagter over 
skemaet) 

Vielsesattest 
OBS: Kun hvis vielsen er 
aktuel 
Vær opmærksom på 
vielsessted: 
Vielsessted mangler, eller 
vielsesmyndighed står som 
005 – P-Supportforum 
(kirkenettet.dk) 
 
Ved dødsfald må 
Vielsesattesten kun 
udleveres, hvis civilstanden 
var 'Gift' ved første 
ægtefælles dødsfald. 

Nej Der er ikke krav om 
verificering, for at få 
udleveret en 
Vielsesattest: den er blot 
en kvittering for vielsen. 

https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/sections/360005962799-Verificeringsn%C3%B8gler
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360015646440-Er-personen-verificeret-
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360019932119-Vielsessted-mangler-eller-vielsesmyndighed-st%C3%A5r-som-005
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360019932119-Vielsessted-mangler-eller-vielsesmyndighed-st%C3%A5r-som-005
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360019932119-Vielsessted-mangler-eller-vielsesmyndighed-st%C3%A5r-som-005
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360019932119-Vielsessted-mangler-eller-vielsesmyndighed-st%C3%A5r-som-005
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Viet borgerligt Ingen Nej Nej Attest skal rekvireres fra 
vielseskommunen. 

Velsignet i folkekirken Personen selv, enhver, som 
har fuldmagt, anmelder på 
dødsfald.  
Myndige børn, hvis begge 
parter er døde. 
(læs om fuldmagter over 
skemaet) 

Velsignelsesattest 
OBS: Kun hvis vielsen er 
aktuel 

Nej Der er ikke krav om 
verificering, for at få 
udleveret en 
Velsignelsesattest: den er 
blot en kvittering for 
velsignelsen. 
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Dødsfald 
Før du udleverer attest, skal du tage stilling til følgende: 
Er personen berettiget til en attest – find svar i denne attestguide 
Skal personen verificeres  Verificeringsnøgler – P-Supportforum (kirkenettet.dk) 

Er personen verificeret tilstrækkeligt til at få en attest Er personen verificeret? – P-Supportforum (kirkenettet.dk) 

 
Attestguiden er et hjælpeværktøj til dig som personregisterfører. Den er underopdelt efter emner. 
Du skal først finde den guide og overskrift, som passer på den person, du skal lave attest til (f.eks. guiden Født i Danmark og overskriften Døbt i 
udlandet) for at finde de korrekte regler. 
Den endelige beslutning om at udlevere attest ligger hos dig. 
Læs attestguiden grundigt igennem herunder eller download og udskriv skemaet. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at skrive til P-
supporten. 
 

Situation Hvem må 
rekvirere 

ATTEST Anden dokumentation Beskrivelse 

Afdød – døbt i 
Folkekirken.  
Der ønskes 
Personattest eller 
Fødsels- og Dåbsattest 

Ægtefælle, børn 
(myndig), den, der har 
forældremyndighed 
over ikke myndige 
efterkommere, 
forældre, anmelder på 
anmodningen, 
bobestyrer, 
Skifteretten, offentlige 
danske myndigheder. 

Personattest (må printes 
selv om afdøde ikke er 
verificeret) 

 
Er personen døbt, 
udstedes Fødsels- og 
Dåbsattest efter 
anmodning, dog kun hvis 
personen er verificeret. 
 
OBS – Fødsels- og 
dåbsattest må IKKE 
udleveres hvis anden dåb 
end i Folkekirken eller 
Valgmenighed er 
registreret. 

Nej Hvis personen ikke er 
verificeret, kan 
fødsels- eller 
dåbssognet udstede 
Fødsels- og 
Dåbsattest på en 
blank attest ud fra et 
opslag i hovedbogen. 
 
 

https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/sections/360005962799-Verificeringsn%C3%B8gler
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360015646440-Er-personen-verificeret-
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Afdødes lig/urne skal til 
udlandet 

Ægtefælle, børn 
(myndig), den, der har 
forældremyndighed 
over ikke myndige 
efterkommere, 
forældre, anmelder på 
anmodningen, 
bobestyrer, 
Skifteretten, offentlige 
danske myndigheder. 

Personattest Nej Det er tilladt at 
udlevere attesten til 
anmelder eller 
bedemand – mod 
forevist fuldmagt.  
(Læs om fuldmagter 
under skemaet). 
 
Der må ikke rettes i 
attesten. Ønskes alle 
informationer på 
attesten, skal fødsels- 
eller dåbssognet 
udfylde en blank 
attest ud fra 
hovedbogen. 

Udlænding dør under 
ophold i Danmark 

Ægtefælle, børn 
(myndig), den, der har 
forældremyndighed 
over ikke myndige 
efterkommere, 
forældre, anmelder på 
anmodningen, 
offentlige danske 
myndigheder. 

Personattest Nej Det er tilladt at 
udlevere attesten til 
anmelder eller 
bedemand – mod 
forevist fuldmagt  
(Læs om fuldmagter 
under skemaet). 

Dødfødt barn 
Fra og med 1. dag i 23. 
Svangerskabsuge (22+0) 

Forældre Dødfødt barn – 
Attestation 

Ved begravelse eller 
bisættelse: 
Brev på alm. papir med 
kontorstempel og underskrift. 
”xxxxxx-xxxx (med kaldenavn 
NN), barn af NN og NN er 
begravet/bisat. D. xx.xx.xxxx i 
xx kirke af sognepræst NN. 
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Abort 
Til og med fulde 22 
svangerskabsuger (21+6).   
Der er Kirkelig handling. 

Forældre Nej Brev på alm papir med 
kontorstempel og 
underskrift. ” xxxxxx-xxxx 
(med kaldenavn NN), barn 
af NN og NN er 
bisat/begravet d. 
xx.xx.xxxx i xx kirke 
af sognepræst NN” 

OBS: 
Forældreforholdet 
skal IKKE registreres i 
PERSON. 

Abort 
Til og med fulde 22 
svangerskabsuger (22+0).  
Ingen kirkelig handling 

Ingen Nej Nej Ingen registrering i 
PERSON. 

Død før indførelse af DNK, 
begravelse står kun i 
papirkirkebog. 

Ægtefælle, børn 
(myndig), den, der har 
forældremyndighed 
over ikke myndige 
efterkommere, 
forældre, anmelder på 
anmodningen, 
offentlige danske 
myndigheder. 

Personattest – fra 
begravelsesmyndighed
en 

Nej Begravelsesmyndighe
den udfylder en blank 
Personattest ud fra 
begravelsesbogen. 

Død i ægteskab, enke(mand) 
ønsker vielsesattest. 

Enke(mand) 
Bobestyrer/Skifteret 
Danske, offentlige 
myndigheder 
Ved given fuldmagt 
(Læs om fuldmagter 
over skemaet). 

Vielsesattest 
 
Vielsesattesten kan 
udstedes, hvis 
civilstanden var ”gift” 
inden første dødsfald.  
 
Vær opmærksom på 
vielsessted (se under 
Vielse/Velsignelse) 
 

Nej Vielsesattesten må kun 
udstedes af 
vielsessognet på en 
blank attest ud fra 
opslag i kirkebogen. 
 
Vær opmærksom på 
vielsessted (se under 
Vielse/Velsignelse 
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Efterkommere, der ønsker 
attester. 

Ægtefælle, børn, 
forældre, børnebørn 

Personattest evt. 
fødsels- og dåbsattest. 
Vielsesattest (hvis 
vedkommende var 
gift/enke på 
dødstidspunktet). 

Udskrift af ministerialbogen, 
evt. fotokopi af 
ministerialbogen. 

Hvis afdøde er 
verificeret, udstedes 
attest fra PERSON, 
ellers udfyldes blank 
attest iht. 
ministerialbogen i 
registreringssognet af 
registreringssognet. 
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Andre attesteringer 
Før du udleverer attest, skal du tage stilling til følgende: 
Er personen berettiget til en attest – find svar i denne attestguide 
Skal personen verificeres  Verificeringsnøgler – P-Supportforum (kirkenettet.dk) 

Er personen verificeret tilstrækkeligt til at få en attest Er personen verificeret? – P-Supportforum (kirkenettet.dk) 

 
Attestguiden er et hjælpeværktøj til dig som personregisterfører. Den er underopdelt efter emner. 
Du skal først finde den guide og overskrift, som passer på den person, du skal lave attest til (f.eks. guiden Født i Danmark og overskriften Døbt i 
udlandet) for at finde de korrekte regler. 
Den endelige beslutning om at udlevere attest ligger hos dig. 
Læs attestguiden grundigt igennem herunder eller download og udskriv skemaet. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at skrive til 
P-supporten. 
 

Situation Hvem må rekvirere Attest Anden 
dokumentation 

Beskrivelse 

Attestation af 
navneændring 

Forældre til barn under 18 
år. 
Personen selv (myndig) 

Nej Udstedes på alm. papir 
OBS – Kun for: 
Navneændringer, som er 
foretaget i et dansk Sogn 
og 
Navneændringer foretaget 
af Familieretshuset EFTER 
1. april 2006 

Findes på p-supportforum. 
Find henvisning i artiklen om 
’blanke attester’ – danske. 
Skal åbnes i Microsoft Edge. 

Attestation af dødfødt 
barn 
 

Forældre til barnet Nej Ved begravelse eller 
bisættelse: 
Brev på alm. papir med 
kontorstempel og 
underskrift. ” xxxxxx-xxxx 
(med kaldenavn NN), barn 
af NN og NN er 
bisat/begravet d. xx.xx.xxxx 
i xx kirke af præst NN” 

Må udleveres uanset, om 
der er kirkelig handling eller 
ej. 
Findes på p-supportforum. 
Find henvisning i artiklen om 
’blanke attester’ – danske. 
Skal åbnes i Microsoft Edge 

https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/sections/360005962799-Verificeringsn%C3%B8gler
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360015646440-Er-personen-verificeret-
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Bekræftelse af fødested Forældre til barn under 18 
år. 
Personen selv (myndig) 

Nej Udstedes på alm. papir 
NB – primært for folk født 
før 2003, hvor fødested 
ikke er registreret i 
PERSON 

Findes på p-supportforum. 
Find henvisning i artiklen om 
’blanke attester’. Skal åbnes 
i Microsoft Edge. 

Bekræftelse af O/A Forældre til barn under 18 
år. 
Personen selv (myndig) 

Nej Udstedes på alm. papir Findes på p-supportforum 
– find henvisning i artiklen 
om ’blanke attester’. 
Skal åbnes i Microsoft 
Edge. 

Bekræftelse af 
konfirmation 

Forældre til barn under 18 
år. 
Personen selv (myndig) 

Nej Udstedes på alm. papir 
med kontorstempel og 
underskrift 

 

Bekræftelse af køn Forældre til barn under 18 
år. 
Personen selv (myndig) 

Nej Brug blanketten 
Bekræftelse af Fødested 

Findes på p-supportforum – 
find henvisning i artiklen om 
’blanke attester’. 

Civilstandsattest Ingen Nej Nej Skal rekvireres fra 
Borgerservice I 
bopælskommunen. 

 
 

 
 
 


