
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. februar 2018

Forslag
til

Lov om ændring af udlændingeloven
(Øget kontrol på udlændingeområdet)

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2.
oktober 2017, som ændret senest ved lov nr. 1691 af 26.
december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 39 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:
»Stk. 5. Udstedelse af særlig rejselegitimation til udlæn-

dinge, der ikke selv kan skaffe sig pas, eller som af andre
grunde har behov for et sådant dokument, kan, medmindre
der foreligger særlige omstændigheder, nægtes, hvis ansøge-
ren flere gange inden for de seneste år har fået udstedt ny
rejselegitimation, i anledning af at rejselegitimationen er
bortkommet, eller hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til
den nationale sikkerhed, den offentlige orden eller statens
omdømme, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Udstedelse af rejsedokument for flygtninge i med-
før af flygtningekonventionen af 28. juli 1951 og fremmed-
pas til statsløse i medfør af statsløsekonventionen af 28. sep-
tember 1954 om statsløse personers retsstilling kan kun
nægtes efter stk. 5, hvis tvingende hensyn til den nationale
sikkerhed eller den offentlige orden tilsiger det.

Stk. 7. Nægtes udstedelse af særlig rejselegitimation efter
stk. 5 eller 6, med henvisning til at ansøgeren flere gange in-
den for de seneste år har fået udstedt ny rejselegitimation, i
anledning af at rejselegitimationen er bortkommet, vil ansø-
geren i en periode på 5 år ikke kunne få udstedt ny rejselegi-
timation, medmindre der foreligger ganske særlige omstæn-
digheder.

Stk. 8. Udlændingestyrelsen kan spærre en dansk udstedt
rejselegitimation i Det Centrale Pasregister, såfremt en ud-

lænding er i besiddelse af både dansk udstedt rejselegitima-
tion og nationalt udstedt pas og ikke ønsker at deponere den
dansk udstedte rejselegitimation eller det nationalt udstedte
pas hos styrelsen.

Stk. 9. Udlændingestyrelsen kan spærre et dansk udstedt
fremmedpas i Det Centrale Pasregister, såfremt indehaveren
står registreret som udrejst i Det Centrale Personregister.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 10.

2. I § 46 a indsættes som stk. 10:
»Stk. 10. Udlændingestyrelsens afgørelser i sager om

spærring af dansk udstedt rejselegitimation i Det Centrale
Pasregister i medfør af § 39, stk. 8 og 9, kan ikke påklages.«

3. I § 60, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 40, stk. 1, 1. og 2. pkt.«
til: »§ 40, stk. 1, 1., 2. og 4. pkt.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2018.
Stk. 2. Regler fastsat i medfør af udlændingelovens § 39,

stk. 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, for-
bliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter
udstedt i medfør af denne lov.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan
ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for
Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske
og grønlandske forhold tilsiger.
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