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

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget har den 8. december 2015 stillet følgende 

spørgsmål nr. 22 ad L 74 til udlændinge-, integrations- og boligministeren, som hermed 

besvares. 

 

Spørgsmål nr. 22: 

 

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 8. december 2015 fra Dansk-Nordisk Mod-

standsbevægelse v/Torben Wilken, jf. L 74 - bilag 5. 

 

Svar: 

 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har forstået henvendelsen af 8. december 

2015 fra Dansk-Nordisk Modstandsbevægelse således, at det anføres, at den forslåede 

ordning vil være i strid med Protokol vedrørende fritagelse for statsborgere i Danmark, 

Finland, Norge og Sverige for at være i besiddelse af pas og opholdstilladelse i andet nor-

disk land end hjemlandet af 22. maj 1954, som ændret ved overenskomst af 1. januar 

1961.   

 

Protokollen fritager statsborgere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige for bl.a. at være i 

besiddelse af pas eller anden rejselegitimation ved rejse fra et af disse lande til et af de 

andre lande.  

 

Protokollen giver mulighed for at genindføre pligten til at være i besiddelse af pas, såfremt 

en af staterne finder dette nødvendigt. Protokollen giver således mulighed for at genind-

føre grænsekontrol.  

 

Protokollen regulerer ikke spørgsmålet om, hvorvidt der kan indføres et transportøran-

svar, og det er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets opfattelse, at der ikke efter 

protokollen er noget til hinder for at pålægge transportører at kontrollere f.eks. rejselegi-

timation i tilfælde af indførelse af midlertidig grænsekontrol.  

 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet skal – for så vidt angår det anførte i hen-

vendelsen af 8. december 2015 fra Dansk-Nordisk Modstandsbevægelse om, at den fore-

slåede ordning vil være en begrænsning af den fri bevægelighed efter EU-retten – henvise 

til pkt. 7 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, hvoraf det bl.a. fremgår, at Schen-

genområdet og -samarbejdet er baseret på Schengenaftalen fra 1985. Schengenområdet 

er et landområde, hvor fri bevægelighed for personer garanteres. De deltagende stater 

har afskaffet alle indre landegrænser og indført fælles ydre grænser. Det fremgår dog af 
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artikel 23 i Schengengrænsekodeksen, at der kan ske en midlertidig indførelse af grænse-

kontrol ved de indre grænser. 

 

Som det fremgår af pkt. 7 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, er den foreslåe-

de ordning efter Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets opfattelse i overens-

stemmelse med Danmarks EU-retlige forpligtelser. 
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