
   
R E T S P O L I T I S K    F O R E N I N G

 Høring vedrørende  udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Øget biometri m.v.) 

 
Retspolitisk Forening har d. 13. februar 2017 modtaget forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven (øget biometri mv.) i høring. Det bemærkes, at dette høringssvar alene vedrører 
den del af lovforslaget, der berører adgangen til at optage, behandle og op

- Vedrørende peiroden af opbevaring af data:

Lovforslaget indebærer, at adgangen til at optage og behandle biometriske data vedrørende 
udlændinge, der ansøger om opholdstilladelse eller forlængelse heraf eller om visum, øges, 
ligesom den periode, de registrerede data opbevares, forlænges. I de tilfælde, hvor en udlænding 
vil skulle afgive biometriske data, øges den tid, de registrerede data vil være opbevaret fra p.t. 
typisk 90 dage (i forhold til visse typer oplysninger og sager dog 

Retspolitisk Forening stiller sig som udgangspunkt kritisk over for en øget adgang til 
myndigheders registrering og opbevaring af data vedrørende enkeltpersoner, med mindre der 
eksisterer et reelt behov for registrering

- Vedrørende identitetskontrol:

I bemærkningerne til lovforslaget begrundes forslaget om øget anvendelse af biometri med et 
ønske om ”at styrke identitetskontrollen på udlændingeområdet ved at give myndighederne bedre 
mulighed for at optage, opbevare og behandle biometriske data om udlændinge med henblik på 
bl.a. at sikre, at den rigtige person rent faktisk er til stede i situationen, f.eks. om en udlænding, 
som rejser ind i landet, reelt er den samme person, som oprindeligt søgte om at indr
asylansøger selv møder op til et interview hos udlændingemyndighederne, og om en udlænding 
tidligere har søgt om opholdstilladelse i Danmark under en anden identitet” (side 1).

I lovforslaget angives endvidere, at ”Udlændinge
myndighederne har et legitimt behov for at kende og kontrollere identiteten på de udlændinge, der 
søger om visum til eller opholdstilladelse i Danmark, som allerede opholder sig her i landet, eller 
som indrejser ulovligt” (side 11). De
behov skal afvejes i forhold til den enkelte persons ret til respekt for sit privatliv, herunder for så 
vidt angår data vedrørende den pågældende, der er i myndighedernes besiddelse, og at registr
og opbevaring af sådanne data bør være begrundet i et konkret, så vidt muligt dokumenteret 
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udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Øget biometri m.v.) 
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Sags nr. 2016 - 14251 

Retspolitisk Forening har d. 13. februar 2017 modtaget forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven (øget biometri mv.) i høring. Det bemærkes, at dette høringssvar alene vedrører 
den del af lovforslaget, der berører adgangen til at optage, behandle og opbevare biometriske data.

Vedrørende peiroden af opbevaring af data: 

Lovforslaget indebærer, at adgangen til at optage og behandle biometriske data vedrørende 
udlændinge, der ansøger om opholdstilladelse eller forlængelse heraf eller om visum, øges, 

den periode, de registrerede data opbevares, forlænges. I de tilfælde, hvor en udlænding 
vil skulle afgive biometriske data, øges den tid, de registrerede data vil være opbevaret fra p.t. 
typisk 90 dage (i forhold til visse typer oplysninger og sager dog op til 10 år) til i fremtiden 30 år.

Retspolitisk Forening stiller sig som udgangspunkt kritisk over for en øget adgang til 
myndigheders registrering og opbevaring af data vedrørende enkeltpersoner, med mindre der 
eksisterer et reelt behov for registreringen/opbevaringen.  

Vedrørende identitetskontrol: 

I bemærkningerne til lovforslaget begrundes forslaget om øget anvendelse af biometri med et 
ønske om ”at styrke identitetskontrollen på udlændingeområdet ved at give myndighederne bedre 

, opbevare og behandle biometriske data om udlændinge med henblik på 
bl.a. at sikre, at den rigtige person rent faktisk er til stede i situationen, f.eks. om en udlænding, 
som rejser ind i landet, reelt er den samme person, som oprindeligt søgte om at indr
asylansøger selv møder op til et interview hos udlændingemyndighederne, og om en udlænding 
tidligere har søgt om opholdstilladelse i Danmark under en anden identitet” (side 1).

I lovforslaget angives endvidere, at ”Udlændinge- og Integrationsministeriet finder, at 
myndighederne har et legitimt behov for at kende og kontrollere identiteten på de udlændinge, der 
søger om visum til eller opholdstilladelse i Danmark, som allerede opholder sig her i landet, eller 
som indrejser ulovligt” (side 11). Det er imidlertid Retspolitisk Forenings opfattelse, at dette 
behov skal afvejes i forhold til den enkelte persons ret til respekt for sit privatliv, herunder for så 
vidt angår data vedrørende den pågældende, der er i myndighedernes besiddelse, og at registr
og opbevaring af sådanne data bør være begrundet i et konkret, så vidt muligt dokumenteret 
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udlændingeloven (øget biometri mv.) i høring. Det bemærkes, at dette høringssvar alene vedrører 

bevare biometriske data. 

Lovforslaget indebærer, at adgangen til at optage og behandle biometriske data vedrørende 
udlændinge, der ansøger om opholdstilladelse eller forlængelse heraf eller om visum, øges, 

den periode, de registrerede data opbevares, forlænges. I de tilfælde, hvor en udlænding 
vil skulle afgive biometriske data, øges den tid, de registrerede data vil være opbevaret fra p.t. 

op til 10 år) til i fremtiden 30 år. 

Retspolitisk Forening stiller sig som udgangspunkt kritisk over for en øget adgang til 
myndigheders registrering og opbevaring af data vedrørende enkeltpersoner, med mindre der 

I bemærkningerne til lovforslaget begrundes forslaget om øget anvendelse af biometri med et 
ønske om ”at styrke identitetskontrollen på udlændingeområdet ved at give myndighederne bedre 

, opbevare og behandle biometriske data om udlændinge med henblik på 
bl.a. at sikre, at den rigtige person rent faktisk er til stede i situationen, f.eks. om en udlænding, 
som rejser ind i landet, reelt er den samme person, som oprindeligt søgte om at indrejse, om en 
asylansøger selv møder op til et interview hos udlændingemyndighederne, og om en udlænding 
tidligere har søgt om opholdstilladelse i Danmark under en anden identitet” (side 1). 

nisteriet finder, at 
myndighederne har et legitimt behov for at kende og kontrollere identiteten på de udlændinge, der 
søger om visum til eller opholdstilladelse i Danmark, som allerede opholder sig her i landet, eller 
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behov skal afvejes i forhold til den enkelte persons ret til respekt for sit privatliv, herunder for så 
vidt angår data vedrørende den pågældende, der er i myndighedernes besiddelse, og at registrering 
og opbevaring af sådanne data bør være begrundet i et konkret, så vidt muligt dokumenteret 
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kontrolbehov, og ikke alene i generelle overvejelser om hensigtsmæssigheden – set fra de 
omhandlede myndigheders perspektiv – af adgang til disse oplysninger. 

Retspolitisk Forening anerkender behovet for, at der skal kunne ske en korrekt og effektiv 
identifikation af udlændinge i Danmark, så længe dette sker med respekt for den enkelte 
udlændings rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv jf. EMRK art. 8.  

Der gives dog i lovforslaget kun en relativt overordnet begrundelse for, hvorfor den nuværende 
retstilstand ikke i tilstrækkeligt omfang tilgodeser det reelle behov for identitetskontrol. Forslaget 
fremstår i højere grad at være generelt begrundet i et politisk ønske om en større adgang for 
myndighederne til identitetskontrol af udlændinge, end der er mulighed for i dag med de aktuelle 
regler for optagelse, opbevaring og behandling af biometriske data. Denne begrundelse synes ikke 
tilstrækkelig efter EMRK art. 8, stk. 2. 

Retspolitisk Forening stiller sig derfor overordnet kritisk til den udvidede adgang til optagelse, 
opbevaring og behandling af biometriske data, der lægges op til i lovforslaget.  

Retspolitisk Forening bemærker herudover særligt, at en opbevaringstid for de i lovforslaget 
omhandlede biometriske data på 30 år under alle omstændigheder må anses for at være en meget 
lang periode, og at en så lang opbevaringsperiode efter foreningens opfattelse kun vanskeligt kan 
anses for proportionalt ved en afvejning af hensynet til en effektiv identitetskontrol med det 
indgreb i privatlivet, den langvarige opbevaring udgør. 

  

København, den 10. marts 2017 

Bjørn Elmquist Emil M. Jelstrup 
Formand  Medlem af bestyrelsen 

 
  


