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Orientering om udstedelse af ny bekendtgørelse om legitimationskort 

 
Ved brev af 3. november 2017 orienterede jeg Folketingets Social-, Indenrigs- og Bør-
neudvalg om, at det var min hensigt snarest muligt at udstede en ny bekendtgørelse, 
hvori der fastsættes et krav om, at legitimationskortet skal indeholde oplysning om 
indehaverens nationalitet.  
 
Baggrunden herfor var, at der i pressen var blevet rejst spørgsmålet om, hvorvidt det 
nye legitimationskort aktuelt kan bruges i forbindelse med indrejse i Sverige på den 
forventede måde, da kortet i følge den udstedte bekendtgørelse ikke indeholder op-
lysning om indehaverens nationalitet.  
 
Jeg tilkendegav samtidig, at jeg ville orientere udvalget, når den nye bekendtgørelse 
var udstedt.  
 
Jeg kan nu oplyse, at jeg netop har udstedt en ny bekendtgørelse, der træder i kraft 
den 1. december 2017. Bekendtgørelsen, der vedlægges i kopi, er udfærdiget i over-
ensstemmelse med de hovedlinjer, som jeg oplyste om i mit brev af 3. november 
2017.  
 
Den væsentligste indholdsmæssige ændring er derfor, at der i den nye bekendtgørel-
se er fastsat krav om, at legitimationskortet skal indeholde oplysning om indehaverens 
nationalitet.  
 
Jeg kan i den forbindelse oplyse, at den nationale svenske grænsepoliti-sektion har 
bekræftet, at kortet kan bruges af danske statsborgere ved indrejse til Sverige, hvis 
legitimationskortet også indeholder oplysning om indehaverens nationalitet. 
 
Herudover er der i bekendtgørelsen indarbejdet nogle ændringer af teknisk karakter, 
der bl.a. vedrører legitimationskortets taktile kendemærke.  
 

Bekendtgørelsen er desuden udformet således, at eventuelt allerede udstedte legiti-
mationskort vil bevare deres gyldighed. Det vil på den baggrund ikke være nødvendigt 
at anskaffe sig og dermed betale for et nyt legitimationskort, hvis man ikke har behov 
for at anvende legitimationskortet til at identificere sig ved rejse til Sverige.  
 
Af samme grund indeholder bekendtgørelsen hjemmel til, at kommunerne med sam-
tykke fra ansøgeren indtil den 1. marts 2018 fortsat kan udstede legitimationskort 
uden oplysning om nationalitet i medfør af bekendtgørelse nr. 1102 af 21. september 
2017. Dette skal også medvirke til, at leveringstiden ikke forsinkes unødigt. 
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Jeg kan i tilknytning hertil oplyse, at det fortsat er ministeriets vurdering, at lov om 
udstedelse af legitimationskort ikke indeholder hjemmel til, at der ved bekendtgørelse 
kan dispenseres fra kravet om betaling af gebyr.  
 

 
 
Med venlig hilsen 
Simon Emil Ammitzbøll 

 


