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Justitsministeriet 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

Att. Fuldmægtig Rebekka Bormann Thorn 

 

15. januar 2019 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v. 

 

Dansk Erhverv har modtaget Justitsministeriets høring af 11. december 2018 over udkast til be-

kendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v. (pasbekendtgørelsen).  
 

Dansk Erhverv er Danmarks største erhvervsorganisation for turisme- og oplevelsesvirksomheder, 

og repræsenter således hele turismens værdikæde. På hotelområdet repræsenterer Dansk Erhverv 

flere store landsdækkende hotelkæder og samlet set ca. 30 procent af værelseskapaciteten i Dan-

mark.  

 

Af det fremsendte udkast fremgår det bl.a., at pasbekendtgørelsens § 30 foreslås ændret således, at 

gæsteprotokollen, der efter bekendtgørelsen skal føres over danske gæster, kan føres elektronisk. 

Herudover er der foreslået ændringer af pasbekendtgørelsens strafbestemmelse, jf. pasbekendtgø-

relsens § 31. 

 

I forlængelse af høringen har Dansk Erhverv følgende generelle og specifikke bemærkninger. Dansk 

Erhverv står naturligvis til rådighed for spørgsmål og uddybende bemærkninger.  

 

Generelle bemærkninger 

 

Som central erhvervsorganisation på området finder Dansk Erhverv det positivt, at der med den 

foreslåede ændring af pasbekendtgørelsen lettes administrative byrder for erhvervslivet, idet der er 

skabt mulighed for at foretage elektronisk registrering af de oplysninger, der i medfør af pasbe-

kendtgørelsen skal registreres.  

 

Endelig bemærker Dansk Erhverv, at der på en række punkter fortsat er forskelle på den registre-

ring, der skal foretages af henholdsvis danske og udenlandske gæster. Flere af disse forskelle er 

naturligvis velbegrundede af hensyn til politiets og udlændingemyndighedernes efterforsknings- 

og lokaliseringsmuligheder. Der forekommer dog fortsat at være et potentiale for at ensrette reg-

lerne i endnu højere grad. 

 

Dansk Erhverv skal derfor opfordre til, at Justitsministeriet i samarbejde med Udlændinge- og In-

tegrationsministeriet undersøger, om der i endnu højere grad er mulighed for at ensrette reglerne 

for registrering af henholdsvis danske og udenlandske gæster. 
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Specifikke bemærkninger 

 

§ 1, nr. 1 

Registrering af danske gæsters “stilling” 

Med det foreslåede udkast til ændring af pasbekendtgørelsen lægges der fortsat op til, at logigivere 

skal registrere oplysninger om overnattende gæsters fulde navn, stilling og bopæl.  

 

Det må have formodningen imod sig, at der fortsat skulle være behov for registrere danske gæsters 

“stilling”, når der samtidig skal ske registrering af gæstens fulde navn og bopæl. Registrering af 

“stilling” forekommer derfor helt unødvendig og utidssvarende i forhold til moderne identifikati-

onsmuligheder. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at der for udenlandske gæsters vedkommende, jf. § 42 i bekendtgørelse nr. 

330 af 24. april 2018 om udlændinges adgang her til landet, ikke skal registreres oplysninger om 

disse gæsters stilling.  

 

På den baggrund foreslås det, at pasbekendtgørelsens § 30 ændres således, at der ikke skal ske 

registrering af danske gæsters “stilling”. 

 

Dokumentation af identitetsoplysninger 

Af den forslåede formulering af pasbekendtgørelsen fremgår det fortsat, at logigiveren skal kræve 

dokumentation for de identitetsoplysninger, som danske gæster skal afgive i forbindelse med regi-

streringen i gæsteprotokollen.  

 

Det fremgår imidlertid ikke af bestemmelsen, hvordan logigiveren nærmere skal kontrollere dan-

ske gæsters identifikationsoplysninger. Det betyder, at det er uklart for logigiverne, hvornår de le-

ver op til deres forpligtelser efter bestemmelsen, ligesom det er uklart hvilke identifikationsmidler, 

som logigiveren kan eller skal godtage som led i kontrollen af disse oplysninger.   

 

Derfor foreslår Dansk Erhverv, at det i bestemmelsen gøres klart, hvordan logigiverne nærmere 

kan leve op til deres forpligtelse til at kræve dokumentation for danske gæsters identitetsoplysnin-

ger, herunder hvilke identifikationsmidler, der er egnede til at danne grundlag for denne kontrol. 

Med venlig hilsen 

 
 

Kirstine Tolstrup Nielsen 

Politisk konsulent 


