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Spørgsmål nr. 153 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse de samlede udgifter, hvis 208.000 pasin-
dehavere skal have ombyttet deres pas gebyrfrit pga. en fejl hos 

en leverandør, herunder om den pågældende leverandør som 

følge af fejlen vil afholde de samlede udgifter til de nye pas?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet har den 21. oktober 2020 indgået en aftale med 

Kommunernes Landsforening (KL) om at iværksætte arbejdet 

med at ombytte de fejlbehæftede pas primo januar 2021, således 

at ombytningen af samtlige fejlbehæftede pas er gennemført in-

den udgangen af september 2021. Af aftalen fremgår det, at 

Rigspolitiet indledningsvist afholder de for politiet forbundne 

produktionsomkostninger i forbindelse med udstedelsen af de 

nye pas. Hvert pas estimeres at koste 64,08 kr., hvorefter de 

samlede omkostninger forbundet med produktionen af 208.000 

nye pas estimeres at udgøre ca. 13,3 mio. kr. Af aftalen fremgår 

det, at de berørte kommuner afholder omkostningerne forbundet 

med ekspeditionen af pasudstedelserne, optag af pasfotos mv. 

 

Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til den endelige 

afholdelse af de samlede udgifter forbundet med ombytningen 

af de fejlbehæftede pas, ligesom eventuelle erstatningsspørgs-

mål heller ikke er afklaret. Det kan dog oplyses, at Rigspolitiet 

har taget forbehold for at rejse et erstatningskrav mod de kom-

muner, der har udstedt de fejlbehæftede pas. Det vil herefter 

være op til de berørte kommuner at beslutte, hvorvidt de ønsker 

at rejse et erstatningskrav mod den pasleverandør, hvis pasbe-

stillingssoftware fejlagtigt har byttet om på borgernes fingeraf-

tryk i passenes biometriske chip.” 


	Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 153 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. oktober 2020. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rosa Lund (EL).

