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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 

om pas m.v.

Vedhæftet sendes Justitsministeriets udkast til bekendtgørelse om ændring 

af bekendtgørelse om pas m.v.

Justitsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til 

udkastet senest mandag den 14. november 2011.

Udkastet indebærer navnlig, at der med virkning fra den 1. januar 2012 

indføres krav om, at pasansøgere over 12 år ved indgivelse af ansøgning 

om pas skal afgive fingeraftryk, som vil blive lagret i en chip i passet.

Fingeraftrykkene skal supplere det digitaliserede foto af pasindehaverens 

ansigt, som i alle danske pas udstedt efter 1. august 2006, er lagret i pas-

sets chip.

Kravet om, at pas skal være udstyret med biometriske kendetegn i form af 

et digitaliseret ansigtsbillede og fingeraftryk følger af pasforordningen1, 

som fastsætter en række minimumssikkerhedsstandarder for EU-borgeres 

pas og rejsedokumenter. 

                                               
1 Rådets forordning forordning om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikato-

rer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 

af 13. december 2004 som ændret ved Rådets forordning nr. 444/2009/EF af 28. maj 2009.
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Der er ved en nylig ændring af pasloven2 indsat en hjemmel til, at der for 

optagelse af digitalt fingeraftryk i pas vil blive opkrævet et omkostnings-

bestemt gebyr på 25 kr.

Udkastet indebærer endvidere – som led i udmøntningen af princippet om 

”en person – et pas” – op til, at muligheden for, at børn under 15 år kan 

rejse med en voksen i hvis pas, barnet er optaget før 1. oktober 2004, uden 

egen rejselegitimation, afskaffes endeligt med virkning fra den 26. juni 

2012. 

Muligheden for at få børn under 15 år indskrevet i andre personers pas 

blev afskaffet med virkning fra den 1. oktober 2004, men eftersom pas ud-

stedt til personer over 18 år har gyldighed i 10 år, vil der stadig være gyl-

dige pas, hvori er indskrevet børn under 15 år.  Afskaffelsen af muligheden 

for, at børn under 15 år rejser sammen med en voksen i hvis pas, barnet er 

optaget, berører ikke gyldigheden af passet for så vidt angår passets inde-

haver.

Det foreslås endvidere at afskaffe muligheden for at få udstedt såkaldte 

fællespas. Baggrunden for dette forslag er, at Rigspolitiet har oplyst, at der 

gennem en årrække kun er udstedt et meget begrænset antal sådanne pas. I 

både 2009 og 2010 udstedtes således kun 2 fællespas.

Derudover foreslås en vis lempelse af legitimationskravene ved indgivelse 

af ansøgning om pas, idet det foreslås, at en pasansøger fremover skal 

kunne legitimere sig ved forevisning af sit sundhedskort sammen med bil-

ledlegitimation, hvis ansøgeren ikke kan forevise et tidligere udstedt pas. 

Endelig foreslås en vis begrænsning i muligheden for at få forlænget gyl-

dighedstiden for pas samt visse ændringer af mere teknisk karakter og 

konsekvensændringer.

Til orientering vedhæftes en fortegnelse over de myndigheder, organisati-

oner m.v., der høres over udkastet. Justitsministeriet skal for en god ordens 

skyld bemærke, at udstedte bekendtgørelser ikke sendes til de hørte parter. 

Derimod indeholder ministeriet nyhedsbrev information om udstedte be-

kendtgørelser mv. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på www.jm.dk.

                                               
2 Lov nr. 613 af 14. juni 2011 om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. og udlændin-

geloven (Fingeraftryk i pas m.v.).
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Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til konsulent Anne Berg Mans-

feld-Giese på telefon 72 26 85 51 eller mail aer@jm.dk.

Med venlig hilsen

Anne Berg Mansfeld-Giese
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