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Spørgsmål nr. 252 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del):

”Hvad er ministerens kommentar til høringssvar fra LGBT Danmark 

fra den 1. november 2011 om ændring af pas- og navnebekendtgø-

relserne jf. REU alm.del – bilag 119?”

Svar:

1. LGBT Danmark opfordrer i sin henvendelse af 1. november 2011 til, at 

pasbekendtgørelsens § 5 ændres, således at personer, der ansøger om at få 

udstedt et pas, frit kan vælge, at deres køn skal markeres med et X i passet.

Derudover anbefaler LGBT Danmark, at der gives mulighed for, at perso-

ner, der modtager eller har gennemført relevant behandling med henblik på 

kønsskifte, gives mulighed for at få udstedt et pas i deres nye køn. LGBT 

Danmark kommer med tilsvarende forslag i forhold til navnebekendtgørel-

sen.

2. Justitsministeriet kan oplyse, at der ved en ændring af pasbekendtgørel-

sen i 20091 blev indført mulighed for, at personer, som ikke har gennem-

gået en kønsskifteoperation, men som af Rigshospitalets Sexologiske Kli-

nik vurderes at være transseksuelle, kan få udstedt et pas, hvor den pågæl-

dendes biologiske kønsbetegnelse ikke er angivet med F (female) eller M 

(male), men i stedet er markeret med et X.

I 20102 blev pasbekendtgørelsen på ny ændret, således at også personer, 

som ikke har gennemgået en kønsskifteoperation, men som af Rigshospita-

lets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuel eller ganske ligestil-

let hermed, kan få udstedt et pas, hvor vedkommendes køn markeres med 

et X. Formålet med denne ændring var netop at give personer, som må li-

gestilles med transseksuelle, og som ikke ønsker at gennemgå et kønsskif-

te, mulighed for at få udstedt et pas, hvor vedkommendes køn markeres 

med et X. Det er således ikke et krav for at få udstedt et pas, hvor ved-

kommendes køn markeres med et X, at vedkommende har påbegyndt for-

beredende kønshormonbehandling med henblik på kønsskifteoperation.

Justitsministeriet kan endvidere henvise til ministeren for sundhed og fo-

rebyggelses besvarelse af 2. februar 2012 af spørgsmål nr. 178 (Alm. del) 

fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, hvoraf det bl.a. frem-
                                                
1 Bekendtgørelse nr. 357 af 4. maj 2009 om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.
2 Bekendtgørelse nr. 931 af 15. juli 2010 om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.
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går, at regeringen vil undersøge reglerne for kønskorrigerende behandling, 

herunder mulighederne for at foretage juridisk kønsskifte uden krav om ki-

rurgiske indgreb.

Justitsministeriet kan i øvrigt oplyse, at navnebekendtgørelsen3 hører un-

der social- og integrationsministerens ressortområde.

                                                
3 Bekendtgørelse nr. 923 af 29. september 2009 om navne.


