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DK-København K 

Sendt på mail til uibm@uibm.dk og soh@uibm.dk 

Høringssvar til lov om ændring af udlændingeloven 

(Transportøransvar i forbindelse med midlertidig 

grænsekontrol ved indre Schengengrænser)  

Danske Havne har forståelse for, at staten skal reducere risikoen for alvorlige 

trusler og sikringsrelaterede hændelser. 

 

I relation til lovforslaget ønsker Danske Havne: 

 at det afklares, om der er tale om en myndighedskompetence/-

opgave 

 at det bør sikres, at et potentielt transportøransvar håndhæves ud fra 

princippet om fair konkurrence,  

 at der foreligger klare konsekvensanalyser for forslaget 

 at Rigspolitiet fortsat kan tillade indrejse og udrejse (nødvisum) uden 

for de godkendte grænseovergangssteder (havne),      

 at søfolk fortsat kan benytte sig af landlovretten til at indhente 

nødvendig visering i en tilgrænsende kommune, 

 

Myndighedsopgave og fair konkurrence 

Danske Havne påpeger på, at den foreslåede ændring ændring af 

udlændingeloven i forhold til transportøransvaret kan påvirke 

erhvervshavnenes kunder negativt. Helt konkret ønsker Danske Havne, at 

det afklares, om der er tale om en overdragelse af en 

myndighedskompetence/-opgave, hvis myndighederne i ganske særlige 

situationer og midlertidige perioder kan pålægge blandt andre rederierne at 

gennemføre fuld ID-kontrol af passagerer. Krav om kontrol harmonerer ikke 

med effektiv administration og drift samt truer bæredygtigheden i mange 

færgerederiers forretningsmodel, som potentielt sættes ud af drift ved krav 

om 100 pct. ID-kontrol. 

 

I forlængelse hermed bør det sikres, at et potentielt transportøransvar 

håndhæves ud fra princippet om fair konkurrence og dermed lige vilkår for 

færger, statsejede broer og grænseovergange på vejnettet, samt at der 

foreligger klare konsekvensanalyser for forslaget. I en konsekvensanalyse bør 

proportionalitet undersøges i forhold til formålet. En stikprøvekontrol eller 
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en risikobaseret kontrol kan eksempelvis være et rimeligt alternativ til kontrol 

af alle passagerer. Det bør desuden sikres, at ændringsforslaget ikke bliver en 

barriere, der sorterer danske havne og danske virksomheder fra eller skubber 

aktiviteter fra søtransport til landtransport. Især hvis der ikke stilles 

tilsvarende krav til konkurrerende landfaste grænseovergange. 

 

Nødvisum og landlov 

I forbindelse med skibsanløb foreligger der ofte uforudsigelige og 

nødvendige indrejsegrunde for søfolk. Det fordrer et fleksibelt system, 

såfremt søfolk enten ikke har været i stand til at søge visum på forhånd eller 

har behov for et nødvisum fx pga. uforudsigelige ændringer i sejlplanen, 

tvungen afmønstring, pludselig sygdom eller lignende. 

 

For Danske Havne er det væsentligt, at Rigspolitiet med udgangspunkt i 

Schengen grænsekodeksen fortsat kan tillade indrejse og udrejse (nødvisum) 

uden for de godkendte grænseovergangssteder (havne med internationale 

skibsanløb, dvs. de facto alle erhvervshavne). 

 

Som alternativ til mobil nødvisering bør søfolk fortsat kunne benytte sig af 

landlovretten til at indhente nødvendig visering ved at transportere 

besætningsmedlemmer til en tilgrænsende kommune i det tilfælde, at der i 

anløbskommunen ikke er mulighed for udstedelse af nødvisum. 

 

Øvrigt 

Danske Havne støtter høringssvar fra Danmarks Rederiforening og 

Danmarks Skibsmæglerforening og opfordrer på baggrund af ovenstående til, 

at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet sætter fokus på at få bragt 

klarhed over konsekvens og konkurrenceforhold ved ændring af 

udlændingeloven, samt at regler tilpasses den virkelighed, som skibsfarten og 

dermed danske erhvervshavne er i. 

 

Danske Havne bidrager gerne til en mere detaljeret drøftelse.  

 

Med venlig hilsen, 

Bjarne Løf Henriksen 

Erhvervspolitisk konsulent for Danske Havne 

blh@danskehavne.dk  +45 2116 4045 


