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Spørgsmål nr. 151 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

Det fremgår af en artiklen ”Fejl i fingeraftryk betyder nyt pas til 
2800 danskere”, danskekommuner.dk den 23. oktober 2020, at 
208.000 danske pasindehavere i de kommende måneder vil få 

besked om, at de gebyrfrit kan få udskiftet deres pas, fordi der 

er byttet om på højre og venstre hånds fingeraftryk, eftersom der 

uden denne udskiftning kan opstå problemer ved ”rejser til be-
stemte lande”. Vil ministeren oplyse, hvilke lande der konkret 
hentydes til med ordene ”bestemte lande”, samt hvorvidt uden-
landske myndigheder ud fra de biometriske oplysninger i danske 

pas har mulighed for at aflæse og opbevare danske pasindeha-

veres fingeraftryk, alene fordi de pågældende er indrejst i landet, 

og uden at de er mistænkt for nogen lovovertrædelse?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet kan indledningsvist oplyse, at det på nuværende 

tidspunkt ikke er muligt for andre lande at udlæse fingeraftryk i 

danske pas. En forudsætning for, at andre lande kan udlæse fin-

geraftryk i danske pas, og at Danmark kan udlæse fingeraftryk i 

pas udstedt af andre EU-medlemslande, er, at de enkelte lande 

udveksler de såkaldte biometriske certifikater. De biometriske 

certifikater anvendes til at udlæse oplysninger i passets biome-

triske chip, hvor blandet andet fingeraftryk lagres.  

 

Med ordene ”bestemte lande” henvises altså til de lande, der, 

efter udvekslingen af de biometriske certifikater med Danmark, 

vil være i stand til at udlæse den biometriske chip i danske pas.  

 

Danmark har endnu ikke udvekslet de biometriske certifikater 

med andre EU-lande, hvorfor udenlandske myndigheder på nu-

værende tidspunkt ikke kan aflæse danske pasindehaveres fin-

geraftryk. 

 

Det er ikke hensigten i Danmark at opbevare pasindehaveres 

fingeraftryk, alene fordi de pågældende er indrejst i Danmark. 

Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at det fremgår af artikel 4, 

stk. 3, i Rådets Forordning (EF) Nr. 2252/2004 (som ændret ved 

Forordning nr. 444/2009) om standarder for sikkerhedselemen-

ter og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som 

medlemsstaterne udsteder, at biometriske oplysninger i pas og 

rejsedokumenter kun må anvendes for at kontrollere passets el-

ler rejsedokumentets ægthed og indehaverens identitet ved 

hjælp af umiddelbart tilgængelige, sammenlignelige oplysnin-

ger, når forevisning af passet eller rejsedokumentet er lovpligtig. 
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Derudover kan det oplyses, at enhver behandling af biometrisk 

data skal ske med respekt for de gældende databeskyttelsesreg-

ler.  

 

De danskere, der har fået udstedt et pas, hvor fingeraftrykkene 

for højre og venstre tommelfinger er byttet om, og som ikke be-

nytter sig af tilbuddet om omkostningsfrit at få udstedt et nyt 

pas, vil således kunne opleve rejsevanskeligheder i forbindelse 

med paskontrol, når udvekslingen af de biometriske certifikater 

har fundet sted.”  
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