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Svar på § 20-spørgsmål nr. S 1609 stillet den 11. august 2020 af 

Michael Aastrup Jensen til udenrigsministeren. 
 
 
Spørgsmål 
Finder udenrigsministeren det rimeligt, at enkelte udlandsdanskere, særligt 
i Sydamerika, der har haft ophold i Danmark gennem længere tid, kan 
vente op til flere år på at få afgjort sager om udstedelse af et dansk pas? 
 
Svar 
Danske statsborgere kan få udstedt et pas ved personlig henvendelse til 
borgerservice i enhver kommune. Hvis borgeren ikke kan komme til 
Danmark, kan vedkommende søge om pas på en af de 78 danske 
pasudstedende repræsentationer, hvoraf seks er beliggende i Sydamerika. 
De danske repræsentationer håndterede i 2019 ca. 22.000 passager. 
 
I forbindelse med en pasansøgning skal borgeren medbringe en række 
dokumenter for at starte processen om at ansøge om eller forny et dansk 
pas. Når pasansøgeren har fremlagt fyldestgørende dokumentation for 
identitet og dansk statsborgerskab, tager det typisk mellem 3 til 4 uger, før 
borgeren kan afhente sit pas. Det synes jeg er en rimelig sagsbehandlertid, 
som dækker over produktion af det nye pas hos producenten i Danmark 
og forsendelsen til den pågældende repræsentation.  
 
Jeg er opmærksom på, at sagsbehandlingstiden kan påvirkes af lokale 
forhold, herunder f.eks. helligdage og forsendelsesmuligheder med 
diplomat post til pågældende repræsentation. Samtidig kan der være 
særlige tilfælde, hvor der kan gå længere tid. Det knytter sig an til den 
dokumentation, der skal være tilstede for udstedelse af pas. Har en 
pasansøger fx ikke tidligere haft dansk pas, og er der ikke tilstrækkelig 
dokumentation for dansk statsborgerskab, henvises ansøgeren som 
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udgangspunkt til at fremlægge dansk statsborgerskabsbevis, hvilket i nogle 
tilfælde kan være en lang og tidskrævende proces for ansøgeren.  
 
Repræsentationerne følger reglerne for udstedelse af dansk pas som 
fremgår af lovbekendtgørelse nr. 76 af 19/01/2017 med senere ændringer 
samt af bekendtgørelse nr. 1337 af 28/11/2013 med senere ændringer. 
 
 

Med venlig hilsen 
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