
 
 

 

 

 

Til samtlige kommuner (via KL) Dato: 29-03-2021 

 Sagsbehandler:TNI 

   

 
 

Instruks vedr. spærring for udstedelse af pas til ikke-dan-
ske statsborgere 
 

I februar 2020 orienterede KL Rigspolitiet om, at kommunernes pasleverandører havde 

implementeret en spærring i pasbestillingssystemerne, som spærrer for udstedelse af 

dansk nationalitetspas til borgere, der ikke er registreret som danske statsborgere i CPR-

registeret.  

 

Rigspolitiet er imidlertid blevet opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt, at spærringen 

alene kontrollerer i CPR-registeret, idet it-løsningen herved ikke spærrer for borgere med 

erstatningsbogstaver. Der har således været enkelte tilfælde, hvor der er udstedt pas til en 

borger med erstatningsbogstaver, og hvor nationaliteten i pasregisteret har været anført 

som andet end dansk. Der har endvidere være tilfælde, hvor medarbejdere i Borgerservice 

manuelt har anført et andet statsborgerskab end dansk i nationalitetsfeltet i pasregisteret i 

forbindelse med førstegangsoprettelser på personer, der ikke er kendt hverken i CPR eller 

med erstatningsbogstaver.  

 

Rigspolitiet skal på baggrund heraf anmode kommunerne om – i samarbejde med leveran-

dørerne – at sørge for, at den nuværende spærring videreudvikles således, at den – udover 

at kontrollere i feltet ”Dansk Indfødsret (ja/nej)” i CPR-registeret – tillige kontrollerer i pas-

registeret. Det er op til de enkelte kommuner i samarbejde med leverandørerne at udvikle 

spærringen på den mest hensigtsmæssige måde, men et forslag kunne f.eks. være, at 

spærringen videreudvikles således, at den tillige spærrer for udstedelse i følgende tilfælde: 

 

 Hvis der i nationalitetsfeltet i pasregisteret er anført andet end ”DK”, ”G” og ”FR”. 

 Hvis der som aktualitet i pasregisteret er anført ”Pasansøger ikke dansk stats-

borger”. 

 

Spærringen vil i så fald skulle aktualiseres i begge ovenstående tilfælde – uanset om det 

kun er det ene felt, som opfylder ovenstående. Felterne er markeret med rødt på billedet 

nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiområdet 

 



 

 

 

Side 2 Ovenstående er alene tænkt som et forslag, idet der kan forekomme andre – og bedre – 

løsninger til at få spærret tilstrækkeligt i de omtalte tilfælde. Det skal for god ordens skyld 

bemærkes, at spærringen tillige skal gælde i de tilfælde, hvor der manuelt indtastes andet 

end ”DK”, ”G” eller ”FR” i nationalitetsfeltet i pasregisteret, f.eks. i førstegangsudstedelse-

stilfælde, hvor den pågældende hverken er registreret i CPR eller er kendt med erstatnings-

bogstaver, og hvor medarbejderen på borgerservice derfor manuelt skal oprette personen 

i pasregisteret.   

 

Rigspolitiet skal anmode KL om at videreformidle ovenstående til samtlige kommuner og 

til de tre pasleverandører. Rigspolitiet skal endvidere til brug for orientering af Justitsmini-

steriet anmode om at modtage en tilbagemelding, når ovenstående videreudvikling af 

spærringerne er implementeret i samtlige kommuner.  

 

Såfremt instruksen giver anledning til spørgsmål kan disse rettes til specialkonsulent Trine 

Marvig Højgaard Nielsen på telefon 40 25 44 91. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Camilla Voss 

Leder af juridisk færdselssektion 

 


