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Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Medlem af Folketinget Sofie Carsten Nielsen (RV) har den 8. december 2015 stillet følgen-

de spørgsmål nr. 20 til udlændinge-, integrations- og boligministeren, som hermed besva-

res. 

 

Spørgsmål nr. 20: 

 

Ministeren bedes oplyse, om det er korrekt forstået, at søtransportøren alene har et an-

svar, hvis passageren er gående eller i bil, da bus- og togtransportøren vil være ansvarlig, 

hvis transporten foregår med henholdsvis bus og tog? I benægtende fald bedes ministeren 

redegøre for, hvornår ansvaret overgår til søtransportøren? 

 

Svar: 

 

Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 3, kan der forekomme tilfæl-

de, hvor flere transportører er involveret i at bringe en udlænding ind i Danmark, uden at 

den pågældende har fornøden rejselegitimation og visum. Om denne situation fremgår 

det af bemærkningerne til § 1, nr. 33, i lovforslag nr. L 222 af 10. april 1997 at, hvis en 

udlænding transporteres til Danmark med en bus på et skib, vil søtransportøren være den 

ansvarlige transportør i forhold til udlændingelovens § 59 a.  

 

I lyset af, at søtranportøren ikke nødvendigvis kan anses for at være hovedansvarlig for 

transporten, vil en søtransportør fremadrettet ikke skulle straffes efter udlændingelovens 

§ 59 a, stk. 1, hvis passagerer på et tog eller en bus, som transporteres til Danmark med en 

færge, ikke er i besiddelse af fornøden rejselegitimation og visum. I disse tilfælde vil det 

være bus- henholdsvis togtransportøren, der bærer ansvaret for, at den fornødne kontrol 

er gennemført af de passagerer, der er med toget eller bussen. Er der derimod tale om en 

bil på en færge, vil søtransportøren være ansvarlig efter bestemmelsen. 

 

 

 

 

Inger Støjberg 

/ 

Moya-Louise Lindsay-Poulsen 

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16
L 74 endeligt svar på spørgsmål 20
Offentligt


