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                                                        Ballerup den 15. april 2020 

 

Danske Torpares høringssvar til det svenske lovforslag, Fi2020/00131/S3, Författningsförslag, 

Förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481) 

Danske Torpare, som er en interesseorganisation for ca. 8.500 danske familiemedlemskaber er 

meget tilfreds med det lovforslag, som nu er i høring, og som vi har presset på for i årevis.  

I lovforslaget nævnes udenlandske ejendomsejere. Det vil have meget stor økonomisk betydning for 

Sverige, som – hvis lovforslaget gennemføres – vil fremstå som et attraktivt land at opholde sig i.  

Alene de danske fritidshusejere bidrager til den svenske økonomi med et årligt forbrug på ca. SEK 1 

milliard og det kan forventes, at forbruget vil stige, når samordningsnummeret bliver en realitet. 

Vi er meget tilfredse med, at enkeltpersoner, som har en sådan anknytning til Sverige kan ansøge 

om et samordningsnummer, som kan bruges som identitetsbeteckning. Det vil blive betydelig 

lettere for vores medlemmer at foretage indkøb, blive kundemedlemmer og få adgang til de 

samme muligheder som svenskere har. Vores medlemmer tilbringer meget tid i Sverige. For dem 

er det ikke blot et feriested, men også base for længerevarende ophold uden for ferietiden. 

Opholdene er således både regelmæssige og langvarige.    

Vores medlemmer oplever store problemer med at tegne forskellige aftaler/abonnementer og 

med at foretage helt almindelige køb på internettet, fordi de ikke har et samordningsnummer 

/svensk personnummer. Adgangen til en række varekøb, serviceydelser, tjenester og offentlige 

ydelser kræver et samordningsnummer. Telefon-, internet-, bank-, tv- og el-aftaler samt forsikring 

er en konstant udfordring for vores medlemmer. Mange har oplevet at blive direkte afvist som 

kunder, eller ikke at være i stand til at benytte internetbaserede tast-selv løsninger. Medlemskort 

og kundekort i detailhandlen er direkte udelukket for danskere. Kommunikationen med 

myndigheder, organisationer og virksomheder er også meget svær, fordi man ikke har et svensk 

personnummer. Grænsehindringsrådet har defineret dette som et stort grænsehinder.   

Det afgørende bliver, om lovforslaget indebærer, at samordningsnummeret bliver almindelig 

kendt og kan bruges såvel af myndigheder som af private virksomheder på tilsvarende måde som 

det svenske personnummer. Det kræver, at samordningsnummeret får den nødvendige omtale og 

dermed autoritet fra myndighedernes side, og at det private erhvervsliv accepterer dette 

samordningsnummer på lige fod med det svenske personnummer.  

Indførelsen af et samordningsnummer bør derfor ledsages af en officiel opfordring og anbefaling 

til regionale og kommunale myndigheder og til erhvervslivet om at bruge nummeret. Det er ikke 

nok at tildele nummeret til udenlandske borgere, hvis ikke nuværende IT-systemer, kunderegistre 

og i det hele taget kundebehandlingen tilpasses hertil. Det bemærkes, at samordningsnummeret 

på nuværende tidspunkt kun i meget få tilfælde anerkendes som identifikation ved indlogning på 

internetsider. 
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2. ansökan av en enskild som har en sådan anknytning till Sverige att han eller hon kan antas 

behöva en identitetsbeteckning. 

Hele lovforslaget bærer præg af, at der desværre er personer, som misbruger den 

identitetsbetegnelse, som de får via et samordningsnummer.  

For danskere med fast ejendom i Sverige vil dette ikke være tilfældet.  

Det er vigtigt at understrege, at det ikke nødvendigvis kun er den eller de, der er registrerede som 

ejere af ejendommen, som har en anknytning til huset. Det skyldes, at huset ofte ejes og ikke 

mindst bruges af flere personer. Huset er således ofte omdrejningspunkt for flere personer.  

Derfor bør anknytningen fortolkes fleksibelt. 

Ifølge lovforslaget, skal den, der ansøger om et samordningsnummer, personligt møde op hos 

Skatteverket på det lokale skattekontor for at styrke sin identitet med henblik på at få tildelt et 

samordningsnummer.  

Danske Torpare indser, at tildelingen af samordningsnummer nødvendigvis forudsætter en nøje 

tilrettelagt procedure, hvor den, der har behov for samordningsnummer, afgiver nødvendige 

identitetsoplysninger og -dokumenter, og at der derefter sker en regelmæssig kontrol af, om den 

pågældende borger fortsat anvender og har behov for samordningsnummeret. Hvis 

myndighederne anser et personligt fremmøde for nødvendigt, henstiller vi til, at det arrangeres 

sådan, at man koncentrerer sagsbehandlingen på nogle få skattekontorer i Øresundsregionen, evt. 

hos Øresunddirekt i Malmö. Dels vil dette være praktisk for indrejsende danske borgere; dels vil 

dette formentlig opbygge en god, samlet erfaringsbase. 

Ved samordningsnummerets indførelse må efterspørgslen for tildeling af et sådant nummer 

forventes at blive ekstraordinær høj inden for en kort periode. Danske Torpare vil gerne være 

behjælpelige med information og praktisk hjælp. Vi vil pege på muligheden for, at medarbejdere 

fra Skatteverket anvender foreningens kontor i Ballerup ved København. Skatteverket har tidligere 

sendt medarbejdere på besøg i informationssammenhænge. 

Summa summarum 

Danske Torpare er meget tilfredse med, at vores anstrengelser har båret frugt. Sammen med 

vores samarbejdspartnere, herunder vores gode samarbejde med Skatteverket i Øresunddirekt, er 

det lykkedes os at påvirke den svenske regering til at fremsætte dette lovforslag. Det er vigtigt, at 

man tænker over, at det ikke kun er de personer, som står som ejere af en ejendom, men at også 

brugere af ejendommen (skov, grund, hus) kan have en stærk tilknytning (anknytning) hertil og 

opholde sig regelmæssigt i Sverige og dermed have behov for et samordningsnummer.  
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Danske Torpare medvirker gerne til kommende drøftelser omkring dette bestyrkende 

samordningsnummer. 

 

Med venlig hilsen/Med vänlig hälsning 

Danske Torpare 

 

Victoria Lindtner 

Sekretariatschef, cand. Jur. 

Tlf.: +45 39 29 52 82  Mobil: +45 51 14 67 84 

 

 

 

  

 

 

 


