
Efternavn

Alle for- og mellemnavne

Personnummer

Modtaget dato

Ansøgning om dansk pas

Afleveres til Udfyldes af myndigheden
KLE 23.09.02G01 • Sagsidentifikation

Legitimation 
forevist

Hvilken og dato

By eller sogn eller kommune

Fødselsregistreringssted

Land

Har ansøgeren dansk indfødsret? Ja Nej
Er eller har ansøgeren været statsborger i et andet land? Ja Nej

Har ansøgeren tidligere fået udstedt dansk pas? Ja Nej

A: Pasansøgeren (Se vejledningen ”Navn i passet”)

B: Underskrift

Jeg erklærer under strafansvar efter straffelovens § 163, at 
anførte oplysninger er rigtige.

Samtidigt giver jeg samtykke til, at kommunen under be-
handlingen af denne ansøgning indhenter (kontrollerer) 
ovenstående oplysninger, og at politiet indhenter oplysnin-
ger om eventuelle straffesager.

Kommunen registrerer oplysningerne i Det Centrale Pasre-
gister, der indeholder oplysninger om personer med pas 
udstedt af danske myndigheder. Oplysningerne behandles 

endvidere i Registeret for Pasproduktion, der indeholder 
oplysninger, der er nødvendige for pasproduktion, produk-
tionskontrol og lagerstyring. Kommunen er ansvarlig for de 
indberettede data, og Rigspolitiet er ansvarlig for de øvrige 
forhold omkring registrene.

Hvis du ønsker indsigt med oplysningerne i Det Centrale 
Pasregister kan du rette henvendelse til Rigspolitiet.

Du kan finde information om Rigspolitiets behandling af 
personoplysninger på www.politi.dk/personoplysninger.

Dato og underskrift

C: Samtykkeerklæring (Udfyldes af forældremyndighedens indehaver(e), hvis pasansøger er under 18 år.)

Jeg giver herved samtykke til den anførte udstedelse.
Samtidig erklærer jeg under strafansvar efter straffelovens 
§ 163,
at jeg er eneindehaver medindehaver
af forældremyndigheden over barnet
Navn

Personnummer

Dato og underskrift

Jeg giver herved samtykke til den anførte udstedelse.
Samtidig erklærer jeg under strafansvar efter straffelovens 
§ 163,
at jeg er eneindehaver medindehaver
af forældremyndigheden over barnet
Navn

Personnummer

Dato og underskrift

Udfyldes af borgerservicecenteret Højde i cm

Nummer

Godkendt af Rigspolitiet Side 1 af 2

PS 005 (06/2022)

Køn

Mand (M) Kvinde (F)

§ 163. Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urig-
tig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Uddrag af straffeloven

http://www.politi.dk/personoplysninger


Godkendt af Rigspolitiet Side 2 af 2

PS 005 (06/2022)

Pasansøgningen indgives ved personlig henvendelse på 
et borgerservicecenter. Kravet om personlig henvendelse 
gælder også børn, uanset alder.

Hvis du skal have fornyet dit pas, skal du medbringe:
– Fotografi
– Det sidst udstedte pas
– Hvis dit personnummer ikke fremgår af det sidst 

udstedte pas, skal du yderligere medbringe dokumen-
tation for dit personnummer, f.eks. dit sundhedskort

Hvis du ikke har noget pas i forvejen, skal du medbringe:
– Fotografi
– Original dåbsattest eller navneattest samt billedlegiti-

mation. Fødselsattest medbringes, hvis der søges om 
pas til et unavngivet barn

– Hvis dit personnummer ikke fremgår af attesten eller 
den medbragte billedlegitimation, skal du yderligere 
medbringe dokumentation af personnummer, f.eks. dit 
sundhedskort

Opmærksomheden henledes på, at borgerservicecentret 
altid kan anmode dig om at fremvise yderligere identifi-
kationsdokumenter, besvare kontrolspørgsmål, eller at 
en anden person møder sammen med dig og skriftligt 
bevidner din identitet.

Betaling
Passet betales ved bestillingen. Prisen på pas (2022) 
inklusiv gebyr for fingeraftryk er: 
Børn 0 – 11 år    kr. 150
Børn 12 – 18 år    kr. 178
Personer 18 år – folkepensionsalder  kr. 890
Personer i folkepensionsalderen  kr. 378

Pr. 1. januar 2019 er folkepensionsalderen for visse perso-
ner forhøjet, jf. bekendtgørelse af lov om social pension  
§ 1a (pensionsloven). Pasgebyret beregnes efter den 
enkeltes pensionsalder.

Vær opmærksom på, at i tilfælde hvor du ikke kan fremvise 
et gyldigt eller udløbet pas ved ansøgning, eller fremviser 
passet i ødelagt stand i forbindelse med ansøgning om 
fornyelse af pas eller udstedelse af nyt pas i gyldigheds-
perioden, fordobles prisen (2022) for udstedelse af pas.   

Navn i passet
Dine navneoplysninger overføres direkte fra Det Centrale 
Personregister. Alene dit fulde navn ifølge navneloven 
overføres automatisk. Ønsker du et mellemnavn, som er 
anmeldt til Det Centrale Personregister som et adresse-
ringsmellemnavn med i passet, skal du anføre mellemnav-
net på ansøgningsblanketten.

Kun mellemnavne, som er registreret i Det Centrale Per-
sonregister, kan medtages i passet. Er du bekendt med, at 
der er fejl i dine navneoplysninger i Det Centrale Personre-
gister, skal du gøre opmærksom herpå ved ansøgningens 
indgivelse og medbringe dokumentation for dit rette navn.

Fotografi
Fotografiet skal være et vellignende pasbillede af dig 
uden hovedbeklædning. Det kan dog tillades, at du bærer 
hovedbeklædning, såfremt du af religiøse grunde frem-
sætter begæring herom.

Der er en række krav til pasbilleder, som kan findes på 
www.politi.dk/pas/krav-til-pas-og-koerekortfoto eller fås 
ved henvendelse på et borgerservicecenter.

Pas til personer under 18 år
Til personer under 18 år skal forældremyndighedens 
indehaver(e) afgive samtykke til, at der kan udstedes et 
pas. Samtykkeerklæringen afgives på ansøgningen under 
pkt. C.

Samtykke skal meddeles af begge forældre, hvis begge 
har del i forældremyndigheden.

Borgerservicecentret kan afkræve nærmere dokumenta-
tion for forældremyndigheden over barnet af personer, der 
meddeler samtykke og af en person, der erklærer at være 
eneindehaver af forældremyndigheden.

Levering af det færdige pas
Du kan afhente det færdige pas på borgerservicecentret.

For at forhindre forfalskninger fremstilles passet kun ét 
sted i landet og under strenge sikkerhedsforanstaltninger. 
Derfor kan der være en leveringstid på op imod to uger.

Vejledning til ansøgning om dansk pas

http://www.politi.dk/pas/krav-til-pas-og-koerekortfoto
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