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Justitsministeriet 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

Att. fuldmægtig Ida Albæk Knudsen 

19. december 2019 

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af pasloven 

Dansk Erhverv har modtaget Justitsministeriets høring af 21. november 2019 over udkast til lov-

forslag om ændring af lov om pas til danske statsborgere mv. (Opretholdelse og styrkelse af indsats 

mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet samt modernisering af regler om gæsteproto-

koller). 

 

Med udkastet lægges der bl.a. op til at modernisere reglerne om registrering af danske statsborgere 

hos logigivere mv.  Det bemærkes, at Dansk Erhverv alene har forholdt sig til denne del af lovforsla-

get.  

 

I den anledning har Dansk Erhverv følgende bemærkninger: 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv er Danmarks største erhvervsorganisation for turisme- og oplevelsesvirksomheder og 

repræsenterer således hele turismens værdikæde. På hotelområdet repræsenterer Dansk Erhverv flere 

store landsdækkende hotelkæder og samlet set ca. 40 % af værelseskapaciteten i Danmark. 

 

Dansk Erhverv finder det meget positivt, at Justitsministeriet har taget initiativ til at modernisere 

paslovens regler om gæsteregistrering. Det er endvidere positivt, at reglerne så vidt muligt bringes 

i overensstemmelse med de tilsvarende regler i udlændingeloven, at der med lovforslaget gøres op 

med forældede krav og fremgangsmåder i de nuværende regler, og at det forudsættes i lovforslaget, 

at registreringen kan finde sted i elektronisk form.  

 

Det er i den forbindelse afgørende, at der ved udstedelsen af de egentlige registreringsregler tages 

højde for virksomhedernes forretningsgange, således at det sikres, at registrering kan ske så effek-

tivt som muligt, og uden at virksomhedernes pålægges unødvendige administrative byrder.  

 

I forlængelse heraf opfordres Justitsministeriet til at inddrage markedet og dets repræsentanter i 

forbindelse med det forestående arbejde med at udforme og udstede de egentlige registreringsreg-

ler. Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for dette arbejde.  
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Specifikke bemærkninger 

På baggrund af ovenstående generelle bemærkninger har Dansk Erhverv følgende specifikke be-

mærkninger til de dele af lovforslaget, der vedrører modernisering af reglerne om gæsteregistrering 

(lovforslagets § 2, nr. 2): 

 

Omfattede logigivere mv.: 

Det følger af den foreslåede ændring af paslovens § 3, at de nye registreringsregler skal gælde ”den, 

der mod eller uden vederlag yder logi til eller stiller lejrplads eller lign. til rådighed, skal føre 

fortegnelse over overnattende danske statsborgere.”  

 

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det endvidere, at ”den foreslåede bemyndigelsesbe-

stemmelse forudsættes i første omgang anvendt til at udstede regler om registreringspligten for 

de, som i dag er omfattet af den gældende bestemmelse i paslovens § 3, dvs. hoteller, pensionater, 

herberger, vandrehjem og lign. Bestemmelsen kan dog på sigt også tænkes anvendt til at udstede 

nærmere regler om registreringspligt for andre, der ligeledes yder logi af en vis organiseret og 

vedvarende karakter.”  

 

Dansk Erhverv finder det positivt, at der lægges op til, at registreringsreglerne også kan omfatte 

fremtidige logeringsformer. Det er dog ikke klart, hvad der nærmere kræves for, at fremtidige lo-

geringsformer omfattes af registreringspligten.  

 

For at sikre fair og lige konkurrence mellem eksisterende og fremtidige logeringsformer opfordres 

Justitsministeriet til nærmere at uddybe, hvad der kræves for, at fremtidige logeringsformer om-

fattes af registreringspligten. 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars Ramme Nielsen 

Chef for turisme og oplevelsesøkonomi 

 


