
 
     

Huskeliste, når du flytter 
 

Vi har gjort det lidt nemmere for dig at flytte. Vi har nemlig lavet en liste med de vigtigste 
ting, du enten skal eller med fordel kan gøre, når du flytter. 

Lige til at tjekke af, når det er gjort. 
 

 Oplys kommunen om din nye adresse på borger.dk. 
 

 Vær’ opmærksom på, om du modtager et nyt sundhedskort. 
Det bliver automatisk sendt til dig, når du har meldt flytning til kommunen. 

 Genbestil det Blå sygesikringskort. 
Modsat det gule bliver det ikke automatisk fornyet. 

 Undersøg, om du skal skifte læge. 
Hvis du flytter til ny kommune, skal du vælge en ny læge. Hvis du bliver boende i 
samme kommune, får din læge automatisk din nye adresse. 

 Giv din tandlæge besked om din nye adresse 
Eller vælg en ny, hvis du flytter til en anden kommune. 

 Meld flytning hos dit energiselskab. 
Vælg enten en ny leverandør eller flyt din aftale på el med til din nye adresse. 

 Aflæs el, gas, vand og varme på din gamle adresse. 
 

 Fjern dit navn fra din gamle postkasse, og sæt det på den nye. 
PostNord får automatisk besked om din nye adresse, når du har meldt flytning til 
kommunen. 

 Oplys din arbejdsplads om din nye adresse. 
Er du folke- eller førtidspensionist, skal du give Udbetaling Danmark besked, hvis 
din status ændrer sig fra enlig til f.eks. samlevende eller gift. 
Er du er på SU, får Statens Uddannelsesstøtte automatisk besked. 

 Hvis du har hemmelig adresse eller flytter til eller fra udlandet, skal du oplyse 
din nye adresse til din bank og pensionsselskab. 
Ellers får de automatisk besked. 

 Kontakt dit forsikringsselskab, og undersøg om dine forsikringer ændrer sig. 
 

 Ret din forskudsopgørelse 
Både hvis din indkomst ændrer sig, eller du får kortere eller længere afstand til 
arbejde. 

 Meld flytning hos din TV- og internetudbyder. 
Hvis du ikke kan flytte dine abonnementer med, skal du afmelde TV og internet på 
den gamle adresse og tilmelde på din nye adresse. 

 Giv de foreninger og klubber, som du er medlem af, besked om din nye 
adresse. 

 Ændre din adresse på diverse abonnementer 
Det kunne f.eks. være måltidskasser, magasiner, bøger, online shops mm. 


