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Orientering om legitimationskortet 

Fra den 1. november 2017 har det været muligt for borgere med bopæl i Danmark, der 

er fyldt 15 år, at ansøge om et legitimationskort. Reglerne om legitimationskortet er 

fastsat i lov om udstedelse af legitimationskort (lov nr. 236 af 15. marts 2017) og 

bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort (bekendtgørelse nr. 1220 af 21. 

november 2017). 

Hovedformålet med kortet er at kunne fungere som generel legitimation i en række 

hverdagssituationer som et alternativ til pas eller kørekort. Kortet har ikke til formål at 

fungere som generel rejselegitimation, men det blev ved indførelsen af kortet vurderet, 

at kortet også ville kunne anvendes som tilstrækkelig legitimation ved indrejse til og 

igennem Sverige. 

Ved brev af 10. juli 2019 orienterede Social- og Indenrigsministeriet kommunerne om, 

at ministeriet havde modtaget et mindre antal henvendelser fra borgere, der kunne 

tyde på, at legitimationskortet ikke i alle tilfælde anses for tilstrækkelig legitimation 

ved indrejse til og igennem Sverige.   

Social- og Indenrigsministeriet tog derfor den 10. juli 2019 kontakt til de svenske 

myndigheder for at afklare mulighederne for at bruge legitimationskortet i den 

henseende.  

Ministeriet kan nu oplyse, at legitimationskortet ikke (længere) kan benyttes til at 

dokumentere nordisk nationalitet og dermed pasfrihed, uanset om legitimationskortet 

indeholder oplysning om indehaverens nationalitet. Det har de svenske myndigheder 

den 9. september 2019 meddelt Social- og Indenrigsministeriet. De svenske 

myndigheder har ved en cirkulæreskrivelse af samme dato meddelt dette til de syv 

politiregioner i Sverige.  

Social- og Indenrigsministeriet skal herved med henblik på, at kommunerne kan 

vejledede borgerne korrekt, orientere kommunerne om, at legitimationskortet derfor 

ikke anses som tilstrækkelig legitimation ved indrejse til og igennem Sverige.  

Ministeriet har i dag orienteret relevante bus- og færgeselskaber samt Øresundsbroen 

herom og justeret vejledningen om legitimationskort på borger.dk.  
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Ministeriet anbefaler fortsat at søge information om Udenrigsministeriets aktuelle 

anvisninger for rejser, herunder til Sverige, på Udenrigsministeriets hjemmeside. Her 

fremgår det i forhold til Sverige, at passet vil være velegnet som billedlegitimation. 

 

Med venlig hilsen 

Mette Kryger Gram 

Kst. kontorchef 

http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum/

