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Forslag 
til 

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af 
udlændingeloven og af forskellige love om ændring af lov om Danmarks 

tiltrædelse af Schengenkonventionen 
 

(Gennemførelse af Schengenregler med henblik på effektive kontrol- og 
overvågningsforanstaltninger ved de ydre grænser samt kompenserende 
foranstaltninger, herunder benyttelse af SIS, samt skærpelse af regler om 

terrorismebekæmpelse, udelukkelse, inddragelse og udvisning, udveksling af 
oplysninger mellem udlændingemyndighederne og efterretningstjenesterne og 

anklagemyndigheden m.v., skærpelse af regler om udlændinges ulovlige indrejse, 
ophold og arbejde m.v.) 

 

I medfør af § 41 i lov nr. 385 af 20. maj 1992 om ændring af retsplejeloven, straffe-

loven, færdselsloven og udlændingeloven (Anklagemyndighedens struktur), § 32 i 

lov nr. 458 af 7. juni 2001 om ændring af udlændingeloven (Frihedsberøvelse af 

asylansøgere og administrativ udvisning m.v.), § 33 i lov nr. 134 af 20. marts 2002 

om ændring af udlændingeloven (Rådets forordning om fri bevægelighed for inde-

havere af visum til længerevarende ophold og Rådets direktiv om gensidig anerken-

delse af afgørelser om udsendelse af tredjelandsstatsborgere), § 34 i lov nr. 362 af 

6. juni 2002 om ændring af udlændingeloven (Initiativer mod terrorisme m.v. op-

følgning på FN s Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 af 28. september 2001 om be-

kæmpelse af terrorisme), § 95 i lov nr. 365 af 6. juni 2002 om ændring af udlændin-

geloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegre-

bet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse 

 
1 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§ 4 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kon-
gelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige 
færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 
2 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de sær-
lige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 
3 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de sær-
lige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 
4 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de sær-
lige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 
5 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1 og 2 
kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som 
de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 
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af tidsubegrænset opholdstilladelse og stramning af betingelserne for familiesam-

menføring m.v.), § 36 i lov nr. 291 af 30. april 2003 om ændring af udlændingeloven 

(Skærpelse af udsendelsesforanstaltningerne, effektivisering af sagsbehandlingen 

vedrørende ansøgninger om humanitær opholdstilladelse m.v.), § 37 i lov nr. 429 af 

9. juni 2004 (Ændrede visumbetingelser, udvisning ved dom for ulovlig tvang i for-

bindelse med indgåelse af ægteskab, børnebortførelse eller menneskehandel samt 

afskæring af kontante ydelser til asylansøgere i åbenbart grundløs-hasteprocedu-

ren m.v.), § 38 i lov nr. 448 af 9. juni 2004 om ændring af lov om Danmarks tiltræ-

delse af Schengenkonventionen (Gennemførelse af rådsafgørelse og forordning om 

indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, herunder i forbin-

delse med terrorismebekæmpelse), 59 i lov nr. 324 af 18. maj 2005 om ændring af 

udlændingeloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og repatrieringsloven 

(Skærpet straf for ulovlig beskæftigelse, afskaffelse af madkasseordningen, styr-

kelse af oplysningsgrundlaget i sager om helbredsbetinget humanitær opholdstilla-

delse, præcisering af Flygtningenævnets uafhængighed, fremhævelse af hensynet 

til familiens enhed, udvidelse af personkredsen, der kan modtage hjælp efter repa-

trieringsloven, m.v.), § 410 i lov nr. 301 af 19. april 2006 om ændring af udlændinge-

loven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Fremrykket ansøgningstids-

punkt i sager om humanitær opholdstilladelse, indberetningspligt ved mistanke om 

genopdragelsesrejser, begrænsning af adgangen til familiesammenføring for per-

soner, der er dømt for børnebortførelse, ændrede regler om undervisning og akti-

vering af voksne asylansøgere m.v.), § 311 i lov nr. 429 af 10. maj 2006 (Betinget 

udvisning, skærpelse af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud m.v.), § 

412 i lov nr. 504 af 6. juni 2007 om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs 

indgåelse og opløsning (Bekæmpelse af menneskehandel og samkøring af oplysnin-

ger om evakuerede m.v.), § 313 i lov nr. 521 af 6. juni 2007 om ændring af lov om 

Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen (Gennemførelse af rådsafgørelse 

 
6 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de sær-
lige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 
7 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de sær-
lige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 
8 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning sættes i kraft også for disse landsdele.” 
9 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1 og 2 
kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som 
de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 
10 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1 og 2 
kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som 
de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 
11 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de sær-
lige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 
12 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de sær-
lige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 
13 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning sættes i kraft også for disse landsdele.” 
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og forordning om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninfor-

mationssystemet (SIS II)), § 314 i lov nr. 431 af 1. juni 2008 om ændring af udlæn-

dingeloven (Gennemførelse af forordning om visuminformationssystemet m.v.), § 

415 i lov nr. 1398 af 27. december 2008 om ændring af udlændingeloven (Videregi-

velse af oplysninger til anklagemyndigheden, gennemførelse af SIS II-forordningen 

m.v.), § 316 i lov nr. 486 af 12. juni 2009 om ændring af udlændingeloven (Skærpelse 

af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud, udelukkelse m.v. af udlæn-

dinge opført på FN's og EU's sanktionslister m.v.), § 517 i lov nr. 1511 af 27. decem-

ber 2009 om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af forordning om en 

fællesskabskodeks for visa (visumkodeks), bemyndigelse til at fastsætte regler om 

studieaktivitet m.v.), § 318 i lov nr. 1542 af 21. december 2010 om ændring af ud-

lændingeloven (Forordning om ændring af konventionen om gennemførelse af 

Schengenaftalen og forordning, hvad angår bevægelighed for indehavere af visum 

til længerevarende ophold, afskaffelse af garantiordningen i visumsager m.v.), § 319 

i lov nr. 463 af 18. maj 2011 om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af 

forordning om ændring af forordning om ensartet udformning af opholdstilladelser 

til tredjelandsstatsborgere, præcisering af gennemførelsen af opholdsdirektivet 

m.v.), § 1020 i lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og for-

skellige andre love (Ny balance i reglerne om ægtefællesammenføring, gebyr, fra-

vigelse af persondatalovens § 7, stk. 8, i visse sager i forbindelse med overgang til 

elektronisk sagsbehandling, repræsentationsaftaler i medfør af visumkodeksen 

m.v.), § 321 i lov nr. 1616 af 26. december 2013 om ændring af udlændingeloven 

(Revision af visumregler, akkrediteringsordning for udenlandske virksomheder, ju-

stering af karensregler, afslagskompetence til danske repræsentationer, beregning 

 
14 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de sær-
lige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 
15 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de sær-
lige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 
16 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som 
de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 
17 Bestemmelsen, som ændret ved § 2, nr. 1, i lov nr. 1618 af 26. december 2013, har følgende ord-
lyd: »Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis 
sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske eller grønlandske for-
hold tilsiger. Stk. 2. De dele af lovens bestemmelser, som ikke i medfør af stk. 1 er sat i kraft for Fæ-
røerne og Grønland, kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og 
Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.« 
18 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som 
de færøske og grønlandske forhold tilsiger.” 
19 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som 
de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 
20 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som 
de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 
21 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som 
de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 

https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/rel/L2000429_P7
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af kortvarige ophold m.v.), § 522 i lov nr. 1618 af 26. december 2013 om ændring af 

udlændingeloven og kildeskatteloven (Udvidet adgang til registersamkøring, be-

myndigelse til at fastsætte regler om anvendelse af ansøgningsskema eller en digi-

tal ansøgningsløsning, ændring af reglerne om opsættende virkning i sager om hu-

manitært ophold, eftersøgning af familiemæssigt netværk m.v.), § 323 i lov nr. 271 

af 25. marts 2015 om ændring af udlændingeloven (Styrkede kontrolmuligheder i 

grænseområder og lufthavne og skærpelse af bødeniveau for udlændinges ulovlige 

indrejse, ophold og arbejde), § 424 i lov nr. 1499 af 11. december 2015 om ændring 

af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekon-

trol ved indre Schengengrænser), § 325 i lov nr. 102 af 3. februar 2016 om ændring 

af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer 

med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset op-

holdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilla-

delse m.v.), § 326 i lov nr. 506 af 23. maj 2017 om ændring af udlændingeloven (Po-

litiets Efterretningstjenestes og Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til udlæn-

dingemyndighedernes registre og systemer m.v.), § 327 i lov nr. 703 af 6. august 

2017 om ændring af udlændingeloven (Øget brug af biometri m.v.), § 328 i lov nr. 

469 af 14. maj 2018 om ændring af udlændingeloven (Skærpede regler om udvis-

ning af kriminelle udlændinge), § 329 i lov nr. 738 af 8. juni 2018 om ændring af 

udlændingeloven (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning vedrø-

rende retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-

systemet m.v.), § 530 i lov nr. 173 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingelo-

ven og lov om dansk indfødsret (Ændring af reglerne om anbringelse af uledsagede 

mindreårige udlændinge, justering af klageadgang i sager om frihedsberøvelse, 

 
22 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1 og 2 
kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændrin-
ger, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.” 
23 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som 
de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 
24 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som 
de færøske og grønlandske forhold tilsiger.” 
25 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som 
de færøske og grønlandske forhold tilsiger.” 
26 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som 
de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 
27 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som 
de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.” 
28 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som 
de færøske og grønlandske forhold tilsiger.” 
29 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som 
henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.” 
30 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som 
henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.” 
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præcisering af reglerne vedrørende politiets visitation af udlændinge ved udsen-

delse, kompetenceændringer som følge af nedlæggelse af Statsforvaltningen m.v.), 

§ 1531 i lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven, integrati-

onsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddra-

gelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenførin-

ger, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, 

underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.), § 332 i lov 

nr. 560 af 7. maj 2019 (Ændring af fast track-ordningen og certificeringsbetingel-

serne, ændring af reglerne om indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse, for-

enkling af reglerne for forskere, ph.d.-studerende og etableringskortet, mere enkel 

ordning for autorisationsophold for læger og tandlæger, ny ordning for autorisati-

onsophold for sygeplejersker og hjælp til arbejdsgivere m.v.), § 1233 i lov nr. 821 af 

9. juni 2020 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og forskellige an-

dre love (Forenkling af regler, herunder om klageadgangen til Udlændingenævnet 

og indrejseforbud, indførelse af en bagatelgrænse for tilbagebetaling af gebyr, præ-

cisering af adgangen og ændring af kompetencen til at forlænge en udrejsefrist, 

opfølgning på evaluering af Danmarks anvendelse af Schengenreglerne om bl.a. til-

bagesendelse og præcisering af rækkevidden af indrejseforbud omfattet af udsen-

delsesdirektivet m.v.), § 434 i lov nr. 721 af 27. april 2021 om ændring af udlændin-

geloven og lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen (Gennemførelse 

af forordning om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation 

og rejsetilladelse (ETIAS), forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem 

(EES) og forordninger om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssyste-

met (SIS) på områderne for henholdsvis ind- og udrejsekontrol og politisamarbejde 

og strafferetligt samarbejde og om brug af SIS i forbindelse med tilbagesendelse af 

tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold m.v.), § 31, stk. 235, i lov nr. 982 af 26. 

maj 2021 om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven), § 736 

i lov nr. 1192 af 8. juni 2021 om ændring af udlændingeloven, lov om dansk ind-

fødsret, integrationsloven og hjemrejseloven (Indførelse af almindelig klageadgang 

på visumområdet, karensperiode i visse visumsager, tilvejebringelse af hjemmel til 

at udstede langtidsvisum til diplomater m.v., forskellige justeringer af reglerne for 

 
31 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men lovens §§ 
1 og 9 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de 
ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.” 
32 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men lovens §§ 
1 og 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de 
ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.” 
33 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men lovens §§ 
1 og 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de 
ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.” 
34 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som 
henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.” 
35 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Lovens §§ 1-23 og 25 kan ved kongelig anordning helt eller 
delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og 
de grønlandske forhold tilsiger.” 
36 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1, 2 og 
4 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de æn-
dringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.” 
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beskæftigelse, privat indkvartering og indkvartering i egenfinansieret bolig for asyl-

ansøgere, tydeliggørelse af hjemmelen for iværksættelse af separat indkvartering 

af gifte eller samlevende mindreårige udlændinge, fuldbyrdelse af afgørelser om 

anbringelse af uledsagede mindreårige og genindførelse af erklæringsadgang for 

tidligere danske statsborgere m.v.), og § 637 i lov nr. 2623 af 28. december 2021 om 

ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om danskuddannelse til 

voksne udlændinge m.fl. (Ændring af reglerne om særlig rejselegitimation til udlæn-

dinge, bemyndigelse til at fastsætte regler om udlændingemyndighedernes kom-

petence til at varetage opgaver efter SIS-tilbagesendelsesforordningen, straf i sager 

om forkert afsætning af passagerer m.v., ændring af reglerne om betaling for er-

statningsopholdskort, ændring af Rådet for Etniske Minoriteters virke, ophævelse 

af Online Dansk og pligt til digital selvbooking af jobsamtaler for aktivitetsparate 

m.v.), bestemmes: 

 

§ 1 

 

I udlændingeloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 182 af 

22. marts 2001, som ændret ved § 32 i anordning nr. 704 af 29. juni 2012, anordning 

nr. 677 af 17. juni 2013, anordning nr. 168 af 14. februar 2017, anordning nr. 67 af 

28. januar 2020 og anordning nr. 433 af 8. april 2022, foretages følgende ændringer: 

 

1. § 2 a affattes således: 

»§ 2 a. Ved Schengenkonventionen forstås i denne lov konvention af 19. juni 1990 

om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af 

kontrollen ved de fælles grænser med senere ændringer. 

Stk. 2. Ved et Schengenland forstås i denne lov et land, der er tilsluttet Schengen-

konventionen. Bulgarien, Cypern, Kroatien og Rumænien anses dog ikke for Schen-

genlande i forhold til §§ 3 og 4, § 19, stk. 5, kapitel 4 a, § 28, stk. 1, nr. 6, § 38, stk. 

1-3, § 39, stk. 3, 2. pkt., § 58 f og § 59, stk. 1, nr. 1. Cypern og Kroatien anses endvi-

dere ikke for Schengenlande i forhold til § 10, stk. 2, nr. 4, § 19, stk. 4, § 58 g og § 

58 h. 

Stk. 3. Ved Schengengrænsekodeksen forstås i denne lov forordning om indførelse 

af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) 

med senere ændringer. 

Stk. 4. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles-

skabskodeks for visa (visumkodeks) med senere ændringer gælder på Færøerne. 

Stk. 5. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte regler om optagelse af 

personfotografi og fingeraftryk af en udlænding, der søger om visum til Færøerne. 

Stk. 6. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visumin-

formationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne 

om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) med senere ændringer gælder på 

Færøerne. 

 
37 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1 og 2 
kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændrin-
ger, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.” 

https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/rel/L1997418
https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/rel/L1997418
https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/rel/L1997418
https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/abs/EUFOR2009810
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Stk. 7. Rådsafgørelsen om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for 

de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på fore-

byggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige straf-

bare handlinger gælder på Færøerne.«” 

 

2. I § 2 a indsættes som stk. 8-10: 

»Stk. 8. Ved SIS-forordningen forstås i denne lov forordningen om oprettelse, drift 

og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol 

med senere ændringer. 

Stk. 9. Ved SIS-tilbagesendelsesforordningen forstås i denne lov forordningen om 

brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tred-

jelandsstatsborgere med ulovligt ophold med senere ændringer. 

Stk. 10. Ved SIS forstås i denne lov Schengeninformationssystemet.« 

 

3. I § 2 a indsættes som stk. 11: 

»Stk. 11. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opret-

telse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og 

oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der pas-

serer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser, og om fastlæggelse af 

betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål 

(EES-forordningen) med senere ændringer gælder på Færøerne.« 

 

4. I § 2 a indsættes som stk. 12: 

»Stk. 12. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opret-

telse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS-

forordningen) med senere ændringer gælder på Færøerne.« 

 

5. § 2 b, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes: 

»Stk. 3. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

Stk. 4. Udlændinge, der har opholdstilladelse eller tilbagerejsetilladelse udstedt af 

Danmark eller et andet Schengenland, eller som har visum til ophold af mere end 

90 dages varighed med gyldighed begrænset til Danmark eller et andet Schengen-

land (langtidsvisum), har ret til uden ugrundet ophold at rejse gennem Færøerne i 

medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 6, stk. 5, litra a.« 

 

6. § 3 affattes således: 

»§ 3. Udlændinge, der efter regler fastsat i medfør af § 39, stk. 2, er fritaget for 

visum, har ret til at indrejse og opholde sig på Færøerne i højst 90 dage inden for 

en periode på 180 dage, hvorved perioden på 180 dage forud for hver opholdsdag 

tages i betragtning. I de nævnte 90 dages ophold fradrages den tid, hvor udlændin-

gen inden for de 180 dage har opholdt sig på Færøerne eller i Grønland, Danmark 

eller et andet Schengenland end Danmark. Har udlændingen opholdt sig på Færø-

erne eller i Grønland, Danmark eller et andet Schengenland end Danmark med op-

holdstilladelse eller med visum til ophold af mere end 90 dagens varighed begræn-

set til dette land (langtidsvisum), fradrages denne tid dog ikke. Det tidsrum, hvori 

en udlænding efter 1.-3. pkt. er fritaget for visum, kan i særlige tilfælde forlænges 

med indtil 90 dage.« 

https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/rel/L2017411
https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/abs/EUFOR20181861
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7. I § 3, 1. pkt., indsættes efter »er fritaget for visum«: », og som har opnået rejse-

tilladelse eller er fritaget herfor i medfør af ETIAS-forordningen«. 

 

8. Efter § 3 a indsættes: 

»§ 3 b. Rejsetilladelse udstedes i medfør af ETIAS-forordningens bestemmelser 

herom.« 

 

9. § 4, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes: 

»Stk. 3. Visum kan gives til en eller flere indrejser inden for et nærmere fastsat tids-

rum. Varigheden af et sammenhængende ophold eller den samlede varighed af 

flere på hinanden følgende ophold på Færøerne, i Grønland, Danmark og de andre 

Schengenlande end Danmark må dog ikke overstige 90 dage inden for en periode 

på 180 dage, hvorved perioden på 180 dage forud for hver opholdsdag tages i be-

tragtning, jf. dog stk. 4. 

Stk. 4. Ophold i Grønland, Danmark eller et andet Schengenland end Danmark på 

baggrund af opholdstilladelse eller med visum til ophold af mere end 90 dages va-

righed begrænset til dette land (langtidsvisum) medregnes ikke ved beregningen af 

de 90 dages ophold, der fremgår af stk. 3.« 

 

10. Efter § 4 b indsættes: 

»§ 4 c. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

 

§ 4 d. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

 

§ 4 e. (Ophævet) 

 

§ 4 f. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

Stk. 2. Den nationale ETIAS-enhed i Udlændingestyrelsen træffer afgørelser om ud-

stedelse af, afslag på, annullering af eller inddragelse af rejsetilladelse efter ETIAS-

forordningens bestemmelser herom. 

Stk. 3. En afgørelse om afslag på, annullering af eller inddragelse af en rejsetilladelse 

meddeles ansøgeren ved anvendelse af en af Europa-Kommissionen vedtaget stan-

dardformular. 

Stk. 4. Udlændinge- og integrationsministeren kan efter forhandling med Færøer-

nes landsstyre fastsætte regler om, at kapitel 6, 7 og 8 b i forvaltningsloven som sat 

i kraft for Færøerne ved kongelig anordning ikke skal findes anvendelse for afgørel-

ser truffet i medfør af stk. 3.« 

 

11. § 10 affattes således: 

»§ 10. En udlænding kan ikke gives opholdstilladelse efter § 7 eller § 9, hvis 

1) udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed, 

2) udlændingen må anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikker-

hed eller sundhed eller 

3) udlændingen anses for omfattet af artikel 1 F i flygtningekonventionen af 28. 

juli 1951. 
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Stk. 2. En udlænding kan uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde ikke, medmindre sær-

lige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor, gives opholdstilla-

delse efter § 7 eller § 9, hvis 

1) udlændingen uden for Færøerne er dømt for et forhold, som kunne medføre 

udvisning efter §§ 22, 23 eller 24, såfremt pådømmelsen var sket på Færøerne, 

2) der er alvorlig grund til at antage, at udlændingen uden for Færøerne har be-

gået en lovovertrædelse, som kunne medføre udvisning efter §§ 22, 23 eller 24, 

3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som kunne medføre udvisning efter 

reglerne i kapitel 4, 

4) udlændingen ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet 

Den Europæiske Union, og er indberettet til SIS som uønsket i medfør af SIS-

forordningen, eller 

5) udlændingen på grund af smitsom sygdom eller alvorligere sjælelig forstyrrelse 

må antages at ville frembyde fare eller væsentlige ulemper for sine omgivelser. 

Stk. 3. En udlænding, som har indrejseforbud til Færøerne, jf. § 32, stk. 1, i forbin-

delse med udvisning efter §§ 22-24 eller § 25, kan ikke gives opholdstilladelse på 

Færøerne efter § 7, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens en-

hed, taler derfor. En udlænding, som har indrejseforbud til Færøerne, jf. § 32, stk. 

1, i forbindelse med udvisning efter §§ 25 a eller 25 b, kan gives opholdstilladelse 

efter § 7, medmindre særlige grunde taler derimod. 

Stk. 4. En udlænding, som har indrejseforbud, jf. § 32, stk. 1, kan ikke gives opholds-

tilladelse efter § 9, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til fami-

liens enhed, taler derfor, dog tidligst 2 år efter udrejsen. Kravet om, at der skal være 

forløbet 2 år fra udrejsen, gælder dog ikke for en udlænding, som er udvist efter § 

25 b. 

Stk. 5. En udlænding, som er omfattet af restriktive foranstaltninger i form af be-

grænsninger med hensyn til indrejse og gennemrejse besluttet af De Forenede Na-

tioner eller Den Europæiske Union, kan ikke gives opholdstilladelse efter § 7 eller § 

9, medmindre særlige grunde taler derfor. 

Stk. 6. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)« 

 

12. § 19, stk. 1, nr. 1, affattes således: 

»1) Når grundlaget for ansøgningen eller opholdstilladelsen var urigtigt eller ikke 

længere er til stede, herunder når udlændingen har opholdstilladelse efter § 7, og 

forholdene, der har begrundet opholdstilladelsen, har ændret sig på en sådan 

måde, at udlændingen ikke længere risikerer forfølgelse, jf. § 7. Ved afgørelse efter 

1. pkt. skal der tages hensyn til grundlaget for opholdstilladelsen.« 

 

13. § 19, stk. 2-5, ophæves, og i stedet indsættes: 

»Stk. 2. En tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse kan altid inddra-

ges, 

1) når udlændingen har opnået opholdstilladelsen ved svig,  

2) når der foreligger oplysninger om forhold, som efter reglerne i § 10, stk. 1, ville 

udelukke udlændingen fra opholdstilladelse,  

3) når der foreligger oplysninger om forhold, som efter reglerne i § 10, stk. 2, nr. 

1 og 2, og stk. 5, ville udelukke udlændingen fra opholdstilladelse, eller  



 
Side     10/28 

4) når en udlænding, der har opholdstilladelse efter § 7, rejser på ferie eller andet 

korterevarende ophold til det land, hvor den myndighed, der har givet opholds-

tilladelsen, har fundet at udlændingen risikerer forfølgelse omfattet af § 7 og 

forholdene, der har begrundet opholdstilladelsen, har ændret sig på en sådan 

måde, at udlændingen ikke længere risikerer sådan forfølgelse, jf. § 7.  

Stk. 3. En opholdstilladelse kan inddrages efter stk. 2, nr. 4, indtil 10 år efter det 

tidspunkt, hvor opholdstilladelsen er meddelt første gang. Ved afgørelse om ind-

dragelse af en opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 4, skal det tillægges betydelig vægt, 

at udlændingen ved frivilligt at rejse til det land, hvor den myndighed, der har givet 

opholdstilladelsen, har fundet, at udlændingen risikerer forfølgelse omfattet af § 7, 

selv har skabt en formodning om, at de forhold, der har begrundet opholdstilladel-

sen, har ændret sig på en sådan måde, at udlændingen ikke længere risikerer for-

følgelse, jf. § 7. 

Stk. 4. En tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse kan altid inddrages, 

hvis en udlænding, der ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er 

tilsluttet Den Europæiske Union, er indberettet til SIS som uønsket i medfør af SIS-

forordningen på baggrund af omstændigheder, der på Færøerne kunne medføre 

udvisning efter kapitel 4. Det samme gælder, hvis udlændingen er indberettet til 

SIS som uønsket, fordi den pågældende er omfattet af restriktive foranstaltninger i 

form af begrænsninger med hensyn til indrejse og gennemrejse besluttet af De For-

enede Nationer eller Den Europæiske Union. Inddragelse efter 1. og 2. pkt. sker 

efter konsultation i medfør af SIS-forordningens regler herom med myndighederne 

i et andet Schengenland. 

Stk. 5. En tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse kan inddrages, så-

fremt en administrativ myndighed i et andet Schengenland eller i et land, der er 

tilknyttet Den Europæiske Union, på baggrund af omstændigheder, der på Færø-

erne kunne medføre udvisning efter §§ 22-25, § 25 a, stk. 1 eller stk. 2, nr. 3, har 

truffet endelig afgørelse om udsendelse af en udlænding, der ikke er statsborger i 

et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union. Er afgørelsen 

om udsendelse truffet på baggrund af et strafbart forhold, kan opholdstilladelsen 

alene inddrages, hvis udlændingen er dømt for en lovovertrædelse, der i det på-

gældende land kan medføre en straf af mindst 1 års fængsel. Stk. 3, 2. pkt., finder 

tilsvarende anvendelse. 

Stk. 6. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)« 

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8. 

 

14. I § 19, stk. 6, der bliver stk. 7, indsættes som 2. pkt.: 

»Det gælder uanset varigheden af udlændingens ophold på Færøerne.« 

 

15. I § 19 indsættes som stk. 9-11: 

»Stk. 9. Færøernes landsstyre kan uden samtykke fra en udlænding, der er meddelt 

opholdstilladelse efter § 7 eller § 9, afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om 

forhold vedrørende den pågældende, som Færøernes landsstyre skønner vil være 

af betydning for afgørelse af en sag efter stk. 1 eller 2. Hvis udlændingen er meddelt 

opholdstilladelse efter § 9, stk. 2, nr. 1, som følge af familiemæssig tilknytning til en 

herboende person med dansk indfødsret, tidsubegrænset opholdstilladelse eller 

opholdstilladelse efter § 7 eller § 9, kan Færøernes landsstyre uden samtykke fra 
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udlændingen og den herboende afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om for-

hold vedrørende de pågældende, som Færøernes landsstyre skønner vil være af 

betydning for afgørelse af en sag som nævnt i 1. pkt. 

Stk. 10. Færøernes landsstyre kan uden samtykke fra en udlænding, der er meddelt 

opholdstilladelse efter § 9, stk. 2, nr. 3 eller 4, eller efter lov for Færøerne om ud-

lændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på visse former for beskæfti-

gelse, afgive en udtalelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration 

om forhold vedrørende den pågældende, som Færøernes landsstyre skønner vil 

være af betydning for afgørelse af en sag efter stk. 1 eller 2. Hvis udlændingen er 

meddelt opholdstilladelse efter § 9, stk. 2, nr. 4, som følge af familiemæssig tilknyt-

ning til en herboende person med opholdstilladelse efter § 9, stk. 2, nr. 3, eller efter 

lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på visse 

former for beskæftigelse, kan Færøernes landsstyre uden samtykke fra udlændin-

gen og den herboende afgive en udtalelse til Styrelsen for International Rekrutte-

ring og Integration om forhold vedrørende de pågældende, som Færøernes lands-

styre skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag som nævnt i 1. pkt. 

Stk. 11. Ved afgørelser om inddragelse af opholdstilladelse efter stk. 4, der er be-

grundet i, at udlændingen er indberettet til SIS som uønsket, fordi den pågældende 

er omfattet af restriktive foranstaltninger i form af begrænsninger med hensyn til 

indrejse og gennemrejse besluttet af De Forenede Nationer eller Den Europæiske 

Union, finder bestemmelsen i § 26, stk. 2, tilsvarende anvendelse.« 

 

16. Efter § 19 indsættes: 

»§ 19 a. Når en af betingelserne i § 19, stk. 1-5, er opfyldt, skal en opholdstilladelse 

efter § 7 inddrages, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale 

forpligtelser. En opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, nr. 2, eller § 9, stk. 2, nr. 1, som 

er meddelt som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er med-

delt opholdstilladelse efter § 7, skal inddrages, hvis en af betingelserne i § 19, stk. 

1-5, jf. stk. 7 eller 8, er opfyldt, medmindre dette vil være i strid med Danmarks 

internationale forpligtelser. 

Stk. 2. Ved afgørelse om inddragelse af øvrige opholdstilladelser finder § 26, stk. 1, 

anvendelse. 

Stk. 3. Ved afgørelse om inddragelse af opholdstilladelse efter § 19, stk. 2, nr. 2 og 

3, finder § 26, stk. 2, anvendelse.« 

 

17. § 25 affattes således: 

»§ 25. En udlænding kan udvises fra Færøerne, hvis 

1) udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed, eller 

2) udlændingen må anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikker-

hed eller sundhed.« 

 

18. § 26, stk. 2, affattes således: 

»Stk. 2. En udlænding skal udvises efter §§ 22-25, medmindre dette med sikkerhed 

vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.« 

 

19. Efter kapitel 4 indsættes: 
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»Kapitel 4 a 

 

Fuldbyrdelse af endelige administrative afgørelser truffet af myndigheder i Dan-

mark eller i andre Schengenlande eller i lande, der er tilsluttet Den Europæiske 

Union, om udsendelse af udlændinge m.v. 

 

§ 27 b. En udlænding kan udsendes af Færøerne, hvis en administrativ myndighed 

i Danmark eller i et andet Schengenland eller i et land, der er tilsluttet Den Europæ-

iske Union, på baggrund af omstændigheder, der på Færøerne kunne medføre ud-

visning efter kapitel 4, har truffet endelig afgørelse om udsendelse af den pågæl-

dende, jf. dog stk. 2 og § 31. Er afgørelsen om udsendelse truffet på baggrund af et 

strafbart forhold, kan der alene træffes afgørelse om udsendelse efter 1. pkt., hvis 

udlændingen er dømt for en lovovertrædelse, der i det pågældende land kan med-

føre en straf af mindst 1 års fængsel. 

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på udlændinge, der 

1) har opholdstilladelse på Færøerne, eller 

2) er statsborgere i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske 

Union. 

3) (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

Stk. 3. Har en udlænding som nævnt i stk. 1 opholdstilladelse i Danmark eller i et 

andet Schengenland eller i et EU-land, eller har den pågældende visum til ophold 

af mere end 90 dages varighed med gyldighed begrænset til et andet Schengenland 

(langtidsvisum), træffes afgørelse om udsendelse efter stk. 1 i forbindelse med kon-

sultationer i medfør af SIS-forordningens artikel 30 eller SIS-tilbagesendelsesforord-

ningens artikel 12 med myndighederne i det land, hvor der er truffet endelig afgø-

relse om udsendelse af den pågældende, og med myndighederne i det land, hvor 

den pågældende har opholdstilladelse eller langtidsvisum. Inddrages den pågæl-

dendes opholdstilladelse eller langtidsvisum ikke, træffes der ikke afgørelse om ud-

sendelse efter stk. 1. 

Stk. 4. Ved afgørelser om udsendelse efter stk. 1 finder bestemmelsen i § 26, stk. 1, 

tilsvarende anvendelse. 

 

§ 27 c. Når en udlænding, som er omfattet af § 27 b, stk. 1, udrejser eller udsendes 

af Færøerne, underretter Udlændingestyrelsen uden udlændingens samtykke det 

Schengenland eller det land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, hvor der er 

truffet endelig afgørelse om udsendelse af den pågældende, herom. 

 

§ 27 d. Udlændingestyrelsen, Hjemrejsestyrelsen og politiet kan uden udlændin-

gens samtykke indhente fortrolige oplysninger, herunder oplysninger om rent pri-

vate forhold, om en udlænding, der opholder sig på Færøerne, fra en myndighed i 

et andet Schengenland eller i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, som 

har truffet endelig afgørelse om udsendelse af udlændingen, hvis indhentelsen er 

nødvendig til brug for en afgørelse efter § 27 b. 

Stk. 2. Udlændingestyrelsen, Hjemrejsestyrelsen og politiet kan uden udlændin-

gens samtykke videregive fortrolige oplysninger, herunder oplysninger om rent pri-

vate forhold, om en udlænding, der er udvist af Færøerne efter kapitel 4, til myn-

digheder i andre Schengenlande eller lande, der er tilsluttet Den Europæiske Union, 
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hvis videregivelsen er nødvendig til brug for myndighedens afgørelse om udlændin-

gens udsendelse af det pågældende land. 

 

§ 27 e. Politiet kan efter forespørgsel uden udlændingens samtykke videregive op-

lysninger om en udlændings eventuelle tidligere straffe til myndigheder i et andet 

EU-land/EØS-land til brug for det pågældende lands vurdering af, om udlændingen 

udgør en risiko for den offentlige orden eller sikkerhed i forbindelse med landets 

behandling af sager om udstedelse af registreringsbevis eller opholdskort efter EU-

retten. Findes der i det pågældende land ikke en registreringsordning, kan videre-

givelsen ske senest 3 måneder efter udlændingens indrejse eller fra den dato, hvor 

udlændingen har anmeldt sin tilstedeværelse i det pågældende land. En forespørg-

sel skal besvares inden 2 måneder fra modtagelsen.« 

 

20. I § 28, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »visum«: », registrering i ind- og udrejsesy-

stemet«. 

 

21. I § 28, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »visum«: », rejsetilladelse«. 

 

22. I § 28, stk. 1, nr. 5, ændres »hjemrejsen« til: »enten hjemrejsen eller gennem-

rejsen til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, og hvor den pågæl-

dende er sikret indrejse,«. 

 

23. I § 28, stk. 1, nr. 6, ændres »De Europæiske Fællesskaber, og er indberettet til 

Schengeninformationssystemet som uønsket i medfør af Schengenkonventionen« 

til: »Den Europæiske Union, og er indberettet til SIS som uønsket i medfør af SIS-

forordningen«. 

 

24. I § 28, stk. 2, ændres »De Europæiske Fællesskaber« til: »Den Europæiske 

Union«. 

 

25. I § 28, stk. 6, 1. pkt., ændres »Schengenkonventionens artikel 5, stk. 2« til: 

»Schengengrænsekodeksens artikel 6, stk. 5, litra c«, og i 2. pkt. ændres »§ 2 b, 

stk. 3, 2. pkt.« til: »§ 2 b, stk. 4«. 

 

26. I § 32 indsættes som stk. 8: 

»Stk. 8. En udlænding, som er omfattet af restriktive foranstaltninger i form af be-

grænsninger med hensyn til indrejse og gennemrejse besluttet af De Forenede Na-

tioner eller Den Europæiske Union, må ikke uden tilladelse indrejse og opholde sig 

på Færøerne (indrejseforbud). Indrejseforbuddet gælder, så længe udlændingen er 

omfattet af de restriktive foranstaltninger. Indrejseforbuddet bortfalder, hvis ud-

lændingen ophører med at være omfattet af de restriktive foranstaltninger eller 

udlændingen af særlige grunde meddeles opholdstilladelse på Færøerne.« 

 

27. I § 33, stk. 1, 1. pkt., ændres »og beslutning om udvisning efter §§ 25 a eller 25 

b« til: », beslutning om udvisning efter §§ 25 a eller 25 b og beslutning om udsen-

delse efter § 27 b«. 
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28. I § 33, stk. 2, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum: 

»Ved afgørelser om udsendelse efter § 27 b kan udlændingen pålægges at udrejse 

straks.« 

 

29. I § 33, stk. 9, ændres »§ 10, stk. 2« til: »§ 10, stk. 4«. 

 

30. I § 38, stk. 1, ændres »Schengenkonventionens artikel 6« til: »Schengengræn-

sekodeksens artikel 7 og 8«. 

 

31. I § 38, stk. 2, 2. pkt., og § 39, stk. 3, 2. pkt., ændres »Schengenkonventionens 

artikel 2, stk. 2« til: »Schengengrænsekodeksens artikel 25«. 

 

32. I § 38, stk. 3, 1. pkt., ændres »Schengenkonventionens artikel 3, stk. 1, 2. pkt.« 

til: »Schengengrænsekodeksens artikel 5, 19 og 20«. 

 

33. I § 38, stk. 4, indsættes efter »herunder om«: »politiets adgang til flyselskaber-

nes bookingsystemer,«. 

 

34. § 38, stk. 6, affattes således: 

»Stk. 6. Politiet kan på grundlag af oplysninger og erfaringer vedrørende ulovligt 

ophold eller faktiske omstændigheder, som skaber en begrundet formodning om 

ulovligt ophold, eller med henblik på at forhindre ulovligt ophold standse og kon-

trollere personer efter indrejse i landet for at fastslå deres identitet, nationalitet 

eller opholdsret.« 

 

35. I § 38 indsættes som stk. 8 og 9: 

»Stk. 8. Politiet kan til brug for ind- og udrejsekontrol og kontrollen som nævnt i 

stk. 6 modtage passageroplysninger fra toldmyndighederne. 

Stk. 9. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om kontrollen som nævnt i stk. 

6, herunder om politiets adgang til passageroplysninger og oplysninger om køretø-

jer indsamlet ved brug af automatisk nummerpladegenkendelsesteknologi og om 

de pligter, der påhviler luftfartøjschefer og skibsførere.« 

 

36. I § 39, stk. 2, indsættes før 1. pkt. som nyt punktum: 

»En udlænding, der er fritaget for visum, og som ikke er meddelt opholdstilladelse 

på Færøerne, skal ved indrejse og ophold på Færøerne være i besiddelse af en gyl-

dig rejsetilladelse, medmindre den pågældende er fritaget herfor i medfør af ETIAS-

forordningen.« 

 

37. I § 39, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:  

»Udlændinge- og integrationsministeren kan endvidere efter forhandling med Fæ-

røernes landsstyre fastsætte nærmere regler om de betingelser, som en udlænding, 

der ikke skal have udstedt visum for at indrejse og opholde sig på Færøerne, skal 

opfylde ved indrejse og ophold på Færøerne.« 

 

38. I § 40, stk. 1, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum: 
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»Udlændingen skal oplyses om, at de oplysninger, der er nævnt i 1. og 2. pkt., kan 

videregives til efterretningstjenesterne og anklagemyndigheden efter reglerne i ka-

pitel 7 a.« 

 

39. §§ 40 a-40 c ophæves, og i stedet indsættes: 

»§ 40 a. Der optages omgående fingeraftryk af en udlænding, som 

1) søger om opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 eller 2, jf. dog stk. 11, 

2) pågribes i forbindelse med forsøg på ulovligt at indrejse på Færøerne fra et 

land, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union, og som ikke afvises, jf. § 28, 

eller som forbliver på Færøerne uden at være frihedsberøvet i hele tidsrummet 

mellem pågribelsen og udsendelsen på grundlag af en afgørelse om afvisning, 

jf. § 28, eller 

3) søger om forlængelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter § 7, jf. dog 

stk. 11. 

Stk. 2. Der kan endvidere optages fingeraftryk af en udlænding, 

1) (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

2) som ikke søger om opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 eller 2, og som skal afvises, 

udvises eller udrejse af Færøerne, såfremt der på baggrund af pågældendes 

dokumenter, ejendele, økonomiske midler og andre personlige forhold er be-

stemte grunde til at antage, at den pågældende vil indrejse på ny og ansøge om 

opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 eller 2, 

3) hvis dette skønnes hensigtsmæssigt med henblik på identifikation eller identi-

tetskontrol af den pågældende, 

4) hvis dette skønnes hensigtsmæssigt med henblik på udstedelse eller fremskaf-

felse af rejsedokument til den pågældende, eller 

5) hvis udlændingen er omfattet af § 58 g. 

6) (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

7) (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

8) (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

Stk. 3. Fingeraftryk, der optages i medfør af stk. 1 eller 2, kan registreres i et særligt 

edb-register, der føres af politiet. Politiet, Hjemrejsestyrelsen og Udlændingesty-

relsen kan anvende registret i forbindelse med behandlingen af udlændingesager. 

Politiet er dataansvarlig myndighed for registret. 

Stk. 4. Fingeraftryk, der modtages fra udenlandske udlændingemyndigheder i for-

bindelse med behandlingen af udlændingesager, kan registreres i det i stk. 3 

nævnte edb-register. 

Stk. 5. Fingeraftryk, der i medfør af stk. 3 og 4 er registreret i det i stk. 3 nævnte 

edb-register, slettes 10 år efter optagelsen af fingeraftrykket. 

Stk. 6. Fingeraftryk, der i medfør af stk. 3 og 4 er registreret i det i stk. 3 nævnte 

edb-register, kan til brug for identifikation af den pågældende udlænding manuelt 

eller elektronisk sammenholdes med fingeraftryk optaget efter bestemmelser 

herom i retsplejelov for Færøerne. 

Stk. 7. Fingeraftryk, der er optaget efter bestemmelser herom i retsplejelov for Fæ-

røerne eller sikret som bevis i en straffesag, kan til brug for efterforskningen af et 

strafbart forhold manuelt eller elektronisk sammenholdes med fingeraftryk, der er 

registreret i det i stk. 3 nævnte edb-register. 
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Stk. 8. Fingeraftryk, der modtages som led i en international efterlysning, kan ma-

nuelt eller elektronisk sammenholdes med fingeraftryk, der er registreret i det i stk. 

3 nævnte edb-register. Oplysninger fra edb-registret kan til brug for besvarelse af 

en international efterlysning videregives til den internationale politisamarbejdsor-

ganisation eller den udenlandske myndighed, der har udsendt efterlysningen. 

Stk. 9. Politiet, Hjemrejsestyrelsen og Udlændingestyrelsen kan uden udlændin-

gens samtykke elektronisk eller manuelt videregive fingeraftryk, der i medfør af stk. 

3 og 4 er registreret i det i stk. 3 nævnte edb-register, til udenlandske udlændinge-

myndigheder i forbindelse med behandlingen af udlændingesager. Politiet og 

Hjemrejsestyrelsen kan endvidere med henblik på identifikation af en udlænding 

eller med henblik på udstedelse eller fremskaffelse af rejsedokument videregive 

fingeraftryk, der i medfør af stk. 3 og 4 er registreret i det i stk. 3 nævnte edb-regi-

ster, til hjemlandets eller et andet lands repræsentation eller til internationale po-

litisamarbejdsorganisationer. 

Stk. 10. Optagelse af fingeraftryk skal ske så skånsomt, som omstændighederne til-

lader det. Indgrebet kan om nødvendigt ske med den fornødne magtanvendelse. 

Stk. 11. Der optages ikke fingeraftryk efter stk. 1, nr. 1 eller 3, til eventuel brug for 

udstedelse af et opholdskort, hvis ansøgeren af fysiske grunde ikke er i stand til at 

afgive fingeraftryk. Hvis udlændingen er under 18 år, optages der alene fingeraftryk 

efter stk. 1, nr. 1 eller 3, til eventuel brug for udstedelse af et opholdskort, hvis 

ansøgeren er uledsaget og er fyldt 6 år, eller hvis der indgives ansøgning om udste-

delse af et opholdskort til udlændingen. 

Stk. 12. Stk. 3-9 finder ikke anvendelse, hvis fingeraftryk optages efter stk. 1, nr. 1 

eller 3, til eventuel brug for udstedelse af et opholdskort. 

Stk. 13. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

Stk. 14. Til brug for identifikation og identitetskontrol opbevares fingeraftryk, der 

er optaget efter stk. 1, nr. 1 og 3, i 20 år efter optagelsen af fingeraftrykket eller, 

hvis udlændingen meddeles opholdstilladelse, i 10 år efter optagelsen af fingeraf-

trykket. Fingeraftryk, der opbevares efter 1. pkt., slettes, hvis udlændingen medde-

les dansk indfødsret. 

Stk. 15. Fingeraftryk, der opbevares i medfør af stk. 14, registreres i et centralt re-

gister, der føres af Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingestyrelsen 

og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 

Stk. 16. Fingeraftryk, der opbevares i medfør af stk. 14, kan behandles af udlændin-

gemyndighederne, Udenrigsministeriet og politiet til de formål, der er nævnt i stk. 

14. 

 

§ 40 b. Der optages personfotografi af en udlænding, som søger om opholdstilla-

delse efter § 7 eller om forlængelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter § 

7, jf. dog stk. 11. 

Stk. 2. Der kan endvidere optages personfotografi af en udlænding, 

1) hvis dette skønnes hensigtsmæssigt med henblik på identifikation eller identi-

tetskontrol af den pågældende, 

2) hvis dette skønnes hensigtsmæssigt med henblik på udstedelse af identitets-

kort eller andet legitimationsdokument til den pågældende, 

3) hvis dette skønnes hensigtsmæssigt med henblik på udstedelse eller fremskaf-

felse af rejsedokument til den pågældende, eller 
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4) hvis udlændingen er omfattet af § 58 g. 

Stk. 3. Personfotografi, der optages i medfør af stk. 1 eller 2, kan registreres i et 

særligt register, der føres af politiet. Politiet, Hjemrejsestyrelsen og Udlændinge-

styrelsen kan anvende registret i forbindelse med behandlingen af udlændingesa-

ger. Politiet er dataansvarlig myndighed for registret. 

Stk. 4. Personfotografi, der modtages fra udenlandske udlændingemyndigheder i 

forbindelse med behandlingen af udlændingesager, kan registreres i det i stk. 3 

nævnte register. 

Stk. 5. Personfotografi, der i medfør af stk. 3 og 4 er registreret i det i stk. 3 nævnte 

register, slettes 10 år efter optagelsen af personfotografiet. 

Stk. 6. Personfotografi, der i medfør af stk. 3 og 4 er registreret i det i stk. 3 nævnte 

register, kan til brug for identifikation af den pågældende udlænding manuelt eller 

elektronisk sammenholdes med personfotografi optaget efter bestemmelser 

herom i retsplejelov for Færøerne. 

Stk. 7. Personfotografi, der er optaget efter bestemmelser herom i retsplejelov for 

Færøerne, kan til brug for efterforskningen af et strafbart forhold manuelt eller 

elektronisk sammenholdes med personfotografi, der er registreret i det i stk. 3 

nævnte register. 

Stk. 8. Personfotografi, der modtages som led i en international efterlysning, kan 

manuelt eller elektronisk sammenholdes med personfotografi, der er registreret i 

det i stk. 3 nævnte register. Oplysninger fra registret kan til brug for besvarelse af 

en international efterlysning videregives til den internationale politisamarbejdsor-

ganisation eller den udenlandske myndighed, der har udsendt efterlysningen. 

Stk. 9. Politiet, Hjemrejsestyrelsen og Udlændingestyrelsen kan uden udlændin-

gens samtykke elektronisk eller manuelt videregive personfotografi, der i medfør 

af stk. 3 og 4 er registreret i det i stk. 3 nævnte register, til indenlandske og uden-

landske udlændingemyndigheder i forbindelse med behandlingen af udlændinge-

sager. Politiet og Hjemrejsestyrelsen kan endvidere med henblik på identifikation 

af udlændingen eller med henblik på udstedelse af eller fremskaffelse af rejsedo-

kument videregive personfotografi, der i medfør af stk. 3 og 4 er registreret i det i 

stk. 3 nævnte register, til hjemlandets eller et andet lands repræsentation eller til 

internationale politisamarbejdsorganisationer. 

Stk. 10. Optagelse af personfotografi skal ske så skånsomt, som omstændighederne 

tillader det. Indgrebet kan om nødvendigt ske med den fornødne magtanvendelse. 

Stk. 11. Hvis udlændingen er under 18 år, optages der alene personfotografi efter 

stk. 1 til eventuel brug for udstedelse af et opholdskort, hvis ansøgeren er uledsa-

get, eller hvis der indgives ansøgning om udstedelse af et opholdskort til udlændin-

gen. 

Stk. 12. Stk. 3-9 finder ikke anvendelse, hvis personfotografi optages efter stk. 1 til 

eventuel brug for udstedelse af et opholdskort. 

Stk. 13. Til brug for identifikation og identitetskontrol opbevares personfotografi, 

der er optaget efter stk. 1, i 20 år efter optagelsen af personfotografiet eller, hvis 

udlændingen meddeles opholdstilladelse, i 10 år efter optagelsen af personfotogra-

fiet. Personfotografi, der opbevares efter 1. pkt., slettes, hvis udlændingen medde-

les dansk indfødsret. 
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Stk. 14. Personfotografi, der opbevares i medfør af stk. 13, registreres i et centralt 

register, der føres af Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingestyrelsen 

og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 

Stk. 15. Personfotografi, der opbevares i medfør af stk. 13, kan behandles af udlæn-

dingemyndighederne, Udenrigsministeriet og politiet til de formål, der er nævnt i 

stk. 13. 

 

§ 40 c. Ved behandlingen af en ansøgning om opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, nr. 

2-4, eller § 9, stk. 2, nr. 1 eller 4, kan Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet 

kræve, at ansøgeren og den person, til hvem ansøgeren oplyser at have den famili-

emæssige tilknytning, som skal danne grundlag for opholdstilladelsen, medvirker til 

en dna-undersøgelse med henblik på at fastslå den familiemæssige tilknytning, så-

fremt denne ikke på anden måde kan anses for tilstrækkeligt dokumenteret, eller 

med henblik på at fastslå en anden familiemæssig tilknytning end den, ansøgeren 

oplyser. 

Stk. 2. Udlændingestyrelsen kan kræve, at en uledsaget udlænding, der oplyser at 

være under 18 år, medvirker til en lægelig undersøgelse med henblik på at fastslå 

udlændingens alder. 

 

§ 40 d. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

 

§ 40 e. Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integra-

tion foretager i egne sagsbehandlingssystemer den endelige registrering af føl-

gende oplysninger om udlændinge, der ikke er omfattet af § 1, og som meddeles 

opholdstilladelse efter §§ 7-9: 

1) Navn, 

2) fødselsdato, 

3) fødselsland og 

4) statsborgerskabsforhold. 

 

§ 40 f. Til brug for identifikation og identitetskontrol optages der fingeraftryk og 

personfotografi af en udlænding, som indgiver ansøgning om opholdstilladelse ef-

ter § 9 eller ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter 

§ 9, jf. dog stk. 3 og 4. 

Stk. 2. Fingeraftryk og personfotografi, der er optaget efter stk. 1, registreres i et 

centralt register, der føres af Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændinge-

styrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 

Stk. 3. Der optages ikke personfotografi efter stk. 1, hvis udlændingen er under 18 

år og hensigten er, at udlændingen skal have fast ophold hos forældremyndighe-

dens indehaver. Undtagelsen i 1. pkt. gælder ikke, hvis der til brug for udstedelse 

af opholdskort optages personfotografi af udlændingen. 

Stk. 4. Der optages ikke fingeraftryk efter stk. 1, hvis udlændingen af fysiske grunde 

ikke er i stand hertil. Endvidere optages der ikke fingeraftryk efter stk. 1, hvis ud-

lændingen er under 18 år og hensigten er, at udlændingen skal have fast ophold 

hos forældremyndighedens indehaver, eller hvis udlændingen er under 6 år. Und-

tagelsen i 2. pkt. gælder ikke, hvis der til brug for udstedelse af opholdskort optages 

fingeraftryk af udlændingen. 
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Stk. 5. Fingeraftryk og personfotografi, der er optaget efter stk. 1, opbevares i 20 år 

efter optagelsen af fingeraftrykket og personfotografiet eller, hvis udlændingen 

meddeles opholdstilladelse, i 10 år efter optagelsen af fingeraftrykket og personfo-

tografiet. Fingeraftryk og personfotografi, der opbevares efter 1. pkt., slettes, hvis 

udlændingen meddeles dansk indfødsret. 

Stk. 6. Fingeraftryk og personfotografi, der er optaget efter stk. 1, kan behandles af 

udlændingemyndighederne, Udenrigsministeriet og politiet til de formål, der er 

nævnt i stk. 1. 

 

§ 40 g. Til brug for identifikation og identitetskontrol optages der fingeraftryk og 

personfotografi af en udlænding, som indgiver ansøgning om visum til Færøerne, i 

overensstemmelse med reglerne i visumkodeksen, jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Fingeraftryk og personfotografi, der er optaget efter stk. 1, registreres i et 

centralt register, der føres af Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændinge-

styrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 

Stk. 3. Der optages ikke fingeraftryk efter stk. 1, hvis udlændingen er fritaget for 

dette krav i medfør af visumkodeksen. 

Stk. 4. Fingeraftryk og personfotografi, der er optaget efter stk. 1, opbevares i 10 år 

efter optagelsen af fingeraftrykket og personfotografiet, eller indtil udlændingen 

meddeles dansk indfødsret. 

Stk. 5. Fingeraftryk og personfotografi, der er optaget efter stk. 1, kan behandles af 

udlændingemyndighederne, Udenrigsministeriet og politiet til de formål, der er 

nævnt i stk. 1. 

 

§ 40 h. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

 

§ 40 i. Nationalt ID-center afgiver udtalelser og yder rådgivning og bistand til of-

fentlige myndigheder på Færøerne i forhold til spørgsmål om fastlæggelse og kon-

trol af identiteten på udlændinge, når dette har betydning for myndighedernes op-

gavevaretagelse. Nationalt ID-center etablerer endvidere et id-netværk. 

Stk. 2. De offentlige myndigheder, som udlændinge- og integrationsministeren i 

medfør af stk. 7 kan beslutte skal være omfattet af stk. 1, kan uden udlændingens 

samtykke videregive oplysninger, herunder oplysninger om udlændingens rent pri-

vate forhold og andre fortrolige oplysninger, til Nationalt ID-center, hvis videregi-

velsen er nødvendig for varetagelsen af centerets funktioner. 

Stk. 3. Oplysninger, som Nationalt ID-center modtager i medfør af stk. 2, registreres 

og opbevares i en database, der føres af centeret, og kan behandles af centeret til 

de formål, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt. 

Stk. 4. Nationalt ID-center udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. 

Stk. 5. Fastlæggelsen af Nationalt ID-centers overordnede strategi, prioriteringer og 

indsatsområder såvel som retningslinjerne for centerets langsigtede virksomhed og 

udvikling sker i Nationalt ID-centers referencegruppe. Nationalt ID-centers leder 

deltager i referencegruppens møder. 

Stk. 6. Nationalt ID-center afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til udlæn-

dinge- og integrationsministeren. Beretningen offentliggøres. 
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Stk. 7. Udlændinge- og integrationsministeren kan efter forhandling med Færøer-

nes landsstyre fastsætte nærmere regler om, hvilke offentlige myndigheder der er 

omfattet af stk. 1.« 

 

40. I § 43, stk. 6, indsættes som 2. pkt.: 

»Stk. 3 finder dog anvendelse, hvis der er indført indrejsekontrol ved grænsen i 

medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 25, jf. § 38, stk. 2, og udlændinge- og 

integrationsministeren har truffet beslutning efter § 59 a, stk. 2.« 

 

41. Efter § 44 indsættes: 

»§ 44 a. Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Inte-

gration videregiver uden udlændingens samtykke til Útlendingastovan og den fæ-

røske integrationsmyndighed oplysninger om, 

1) at udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter § 7 eller § 9 eller er fritaget 

for opholdstilladelse efter § 5, stk. 2, 

2) at udlændingen er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller afslag herpå, 

3) at udlændingen er meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse efter afslag på tids-

ubegrænset opholdstilladelse, jf. nr. 2, eller 

4) at udlændingens opholdstilladelse er nægtet forlænget, er bortfaldet eller er 

inddraget, og om udfaldet af en eventuel klage herover. 

Stk. 2. Udlændingestyrelsen administrerer Udlændingeinformationsportalen (UIP), 

der indeholder personoplysninger om udlændinge og oplysninger om udlændinges 

ophold mv. Udlændingestyrelsen kan give andre myndigheder og private organisa-

tioner adgang til UIP, i det omfang adgangen er nødvendig for varetagelsen af myn-

dighedens eller organisationens opgaver efter udlændingeloven som sat i kraft for 

Færøerne ved kongelig anordning eller anden lovgivning. 

Stk. 3. Myndigheder og private organisationer, der har adgang til Udlændingeinfor-

mationsportalen (UIP), kan uden udlændingens samtykke indhente de oplysninger 

i UIP, som er nødvendige for udførelsen af myndighedens eller organisationens virk-

somhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden eller organisationen 

skal træffe efter udlændingeloven som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anord-

ning eller anden lovgivning. 

Stk. 4. Meddeles en udlænding, der bor eller opholder sig på Færøerne uden at have 

lovligt ophold i medfør af §§ 1-3, § 5, stk. 2, eller §§ 7-9, afslag på en ansøgning om 

opholdstilladelse, videregiver Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International 

Rekruttering og Integration uden udlændingens samtykke oplysninger herom til 

den færøske integrationsmyndighed. Tilsvarende gælder, hvis ansøgningen om op-

holdstilladelse fra en udlænding som nævnt i 1. pkt. bortfalder eller frafaldes. 

Stk. 5. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

Stk. 6. De i stk. 1 nævnte oplysninger kan videregives gennem Udlændingeinforma-

tionsportalen (UIP). 

Stk. 7-11. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

Stk. 12. Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Inte-

gration videregiver uden udlændingens samtykke til den arbejdsgiver eller de ar-

bejdsgivere, som udlændingen har arbejdet for inden for de seneste 3 måneder, 
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oplysning, hvis udlændingen er meddelt afslag på opholdstilladelse, eller hvis ud-

lændingens opholdstilladelse er nægtet forlænget, er konstateret bortfaldet eller 

er inddraget. 

Stk. 13-20. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)« 

 

42. Efter § 45 indsættes som nyt kapitel: 

 

»Kapitel 7 a 

 

Udveksling af oplysninger mellem udlændingemyndighederne og efterretningstje-

nesterne og anklagemyndigheden m.v. 

 

§ 45 a. Útlendingastovan, Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekrut-

tering og Integration, Hjemrejsestyrelsen, Udlændinge- og Integrationsministeriet, 

Flygtningenævnet og Udlændingenævnet kan uden udlændingens samtykke vide-

regive oplysninger fra en sag efter denne lov til efterretningstjenesterne, i det om-

fang videregivelsen kan have betydning for efterretningstjenesternes varetagelse 

af sikkerhedsmæssige opgaver. 

Stk. 2. Efterretningstjenesterne kan uden udlændingens samtykke videregive oplys-

ninger om en udlænding til Útlendingastovan, Udlændingestyrelsen, Styrelsen for 

International Rekruttering og Integration, Hjemrejsestyrelsen, Udlændinge- og In-

tegrationsministeriet, Flygtningenævnet og Udlændingenævnet, i det omfang vide-

regivelsen kan have betydning for disse myndigheders behandling af en sag efter 

denne lov. 

Stk. 3. Efterretningstjenesterne kan uden udlændingens samtykke indbyrdes ud-

veksle oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2. 

Stk. 4. Efterretningstjenesterne kan uden udlændingens samtykke elektronisk ind-

hente oplysninger om en udlænding fra registre og systemer i Útlendingastovan, 

Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 

Hjemrejsestyrelsen, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Flygtningenævnet og 

Udlændingenævnet, i det omfang indhentelsen kan have betydning for efterret-

ningstjenesternes varetagelse af sikkerhedsmæssige opgaver. 

Stk. 5. Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udenrigsministeriet 

og efterretningstjenesterne kan uden udlændingens samtykke udveksle oplysnin-

ger fra en sag omfattet af § 47, stk. 1, i det omfang dette kan have betydning for 

efterretningstjenesternes varetagelse af sikkerhedsmæssige opgaver eller uden-

rigsministerens behandling af sager efter § 47, stk. 1. 

 

§ 45 b. Til brug for behandlingen af en sag efter denne lov vurderer justitsministe-

ren, om udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed. Denne vurdering 

lægges til grund ved afgørelsen af sagen. 

Stk. 2. Justitsministeren kan bestemme, at de oplysninger, der er indgået i vurde-

ringen efter stk. 1, af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan videregives til den udlæn-

ding, vurderingen angår. Justitsministeren kan endvidere bestemme, at oplysninger 

som nævnt i 1. pkt. af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan videregives til den ud-

lændingemyndighed, der skal træffe afgørelse i sagen. 

 



 
Side     22/28 

§ 45 c. Útlendingastovan, Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekrut-

tering og Integration, Hjemrejsestyrelsen, Udlændinge- og Integrationsministeriet, 

Flygtningenævnet og Udlændingenævnet kan uden udlændingens samtykke vide-

regive oplysninger fra en sag efter denne lov til anklagemyndigheden med henblik 

på anklagemyndighedens beslutning om, hvorvidt tiltale skal rejses for forbrydelser 

begået i eller uden for Færøerne. 

Stk. 2. De myndigheder, der er nævnt i stk. 1, kan endvidere efter anmodning fra 

anklagemyndigheden uden samtykke fra udlændingen videregive oplysninger fra 

en eller flere sager efter denne lov, i det omfang videregivelsen må antages at have 

betydning for anklagemyndighedens identifikation og strafforfølgning af personer, 

der kan mistænkes for forbrydelser med en strafferamme på 6 år eller derover be-

gået i eller uden for Færøerne. 

Stk. 3. De myndigheder, der er nævnt i stk. 1, kan endvidere efter anmodning fra 

anklagemyndigheden uden samtykke fra udlændingen videregive oplysninger fra 

en eller flere sager efter denne lov, i det omfang videregivelsen må antages at have 

betydning for anklagemyndighedens identifikation af ofre for eller vidner til en kon-

kret forbrydelse med en strafferamme på 6 år eller derover begået i eller uden for 

Færøerne.« 

 

43. Efter § 46 d indsættes: 

»§ 46 e. Afgørelser truffet af den nationale ETIAS-enhed i Udlændingestyrelsen i 

medfør af ETIAS-forordningen kan påklages til Udlændingenævnet. §§ 52 a og 52 c 

i den for Danmark gældende udlændingelov finder tilsvarende anvendelse. 

Stk. 2. Klage over afgørelser truffet i medfør af ETIAS-forordningen skal være indgi-

vet, inden 8 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Udlændin-

genævnets formand eller den, formanden bemyndiger dertil, kan i særlige tilfælde 

beslutte, at en klage skal behandles, selv om klagen er indgivet efter udløb af fristen 

i 1. pkt.« 

 

44. Efter § 47 a indsættes: 

»§ 47 b. En ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 afvises, hvis ansøgeren i for-

bindelse med ansøgningens indgivelse ikke vil afgive personfotografi, jf. § 40 

f. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren er under 18 år og hensigten er, at ansøge-

ren skal have fast ophold hos forældremyndighedens indehaver. 1. og 2. pkt. finder 

tilsvarende anvendelse for en ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, 

der er meddelt efter § 9. 

Stk. 2. En ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 afvises, hvis ansøgeren i forbin-

delse med ansøgningens indgivelse ikke vil medvirke til optagelse af fingeraftryk, jf. 

§ 40 f. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren af fysiske grunde ikke er i stand hertil, 

hvis ansøgeren er under 6 år, eller hvis ansøgeren er under 18 år og hensigten er, 

at ansøgeren skal have fast ophold hos forældremyndighedens indehaver. 1. og 2. 

pkt. finder tilsvarende anvendelse for en ansøgning om forlængelse af en opholds-

tilladelse, der er meddelt efter § 9.« 

 

45. I § 48, stk. 1, ændres »§ 40 a, stk. 1 og 2, § 40 a, stk. 3, 1. pkt., § 40 a, stk. 4-6 og 

10, § 40 b, stk. 1 og 2, § 40 b, stk. 3, 1. pkt., § 40 b, stk. 4-6 og 8,« til: »§§ 40 a og 40 

b«. 
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46. Kapitel 8 a affattes således: 

 

»Kapitel 8 a 

 

Videregivelse af oplysninger i medfør af reglerne i Schengenkonventionen og VIS-

forordningen m.v. 

 

§ 58 b. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

 

§ 58 c. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

Stk. 2. Fortrolige oplysninger, herunder oplysninger om enkeltpersoners rent pri-

vate forhold, må, i det omfang det følger af Schengenkonventionen, videregives til 

myndighederne i et andet land, der er tilsluttet Schengenkonventionen. 

Stk. 3. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

Stk. 4. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

 

§ 58 d. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere bestemmel-

ser til gennemførelse af reglerne i Schengenkonventionen, VIS-forordningen og vi-

sumkodeksen. 

Stk. 2. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

 

§ 58 e. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

 

§ 58 f. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om 

politiets eller Hjemrejsestyrelsens betaling for udgifter, som andre Schengenlande 

eller EU-lande har afholdt i forbindelse med udsendelse af udlændinge. 

 

§ 58 g. Udlændingemyndighederne indberetter en udlænding, der ikke er statsbor-

ger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, som 

uønsket til SIS, hvis 

1) udlændingen er udvist af landet i medfør af §§ 22-24 og meddelt indrejseforbud 

for mindst 6 år, 

2) udlændingen er udvist af landet i medfør af § 25, 

3) udlændingen er meddelt afslag på opholdstilladelse efter § 10, stk. 1 eller stk. 

2, nr. 1 eller 2, 

4) udlændingens opholdstilladelse er inddraget i medfør af § 19, stk. 2, nr. 2 eller 

3, 

5) (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

6) udlændingen har fået frataget sin danske indfødsret i medfør af § 8 B, stk. 3, i 

lov om dansk indfødsret, 

7) udlændingen har fået udstedt visum efter § 4 og er udvist af landet i medfør af 

§ 25 b efter at have fået afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7, 

eller 

8) udlændingen er udvist af landet efter §§ 25 a eller 25 b og meddelt indrejsefor-

bud. 

9) (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 
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10) (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

11) (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

Stk. 2. Udlændingemyndighederne kan indberette en udlænding, der ikke er stats-

borger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, som 

uønsket til SIS, hvis udlændingen er omfattet af restriktive foranstaltninger i form 

af begrænsninger med hensyn til indrejse og gennemrejse besluttet af De Forenede 

Nationer eller Den Europæiske Union. 

Stk. 3. Udlændingemyndighederne indberetter i henhold til SIS-tilbagesendelses-

forordningen en udlænding, der ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, 

der er tilsluttet Den Europæiske Union, til SIS, hvis udlændingen er genstand for en 

afgørelse om tilbagesendelse. 

Stk. 4. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om 

udlændingemyndighedernes kompetence til at indberette efter stk. 3, herunder på 

en anden udlændingemyndigheds vegne. 

 

§ 58 h. Udlændingemyndighederne og Udenrigsministeriet forestår konsultationer 

med myndighederne i et andet Schengenland i medfør af SIS-forordningens og SIS-

tilbagesendelsesforordningens bestemmelser herom. 

Stk. 2. Finder udlændingemyndighederne eller Udenrigsministeriet efter de i stk. 1 

nævnte konsultationer, at en i medfør af § 58 g indberettet udlænding bør slettes i 

SIS, slettes den pågældende i SIS. 

Stk. 3. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om 

udlændingemyndighedernes kompetence til at forestå konsultationer i medfør af 

SIS-tilbagesendelsesforordningen efter stk. 1, herunder på en anden udlændinge-

myndigheds vegne. 

 

§ 58 i. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

 

§ 58 j. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)« 

 

47. I overskriften til kapitel 8 a indsættes efter »Schengenkonventionen«: », EES-

forordningen«. 

 

48. I overskriften til kapitel 8 a indsættes efter »Schengenkonventionen«: », ETIAS-

forordningen«. 

 

49. I § 58 d, stk. 1, indsættes efter »Schengenkonventionen«: », EES-forordningen«. 

 

50. I § 58 d, stk. 1, indsættes efter »Schengenkonventionen«: », ETIAS-forordnin-

gen«. 

 

51. § 59 affattes således: 

»§ 59. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den udlænding, som: 

1) Indrejser eller udrejser uden om paskontrollen på Færøerne eller i Grønland, 

Danmark eller et andet nordisk land eller uden for grænseovergangsstedets åb-

ningstid. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder ikke ved indrejse fra eller udrejse til et 

Schengenland, medmindre der undtagelsesvis sker kontrol ved en sådan 
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grænse i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 25, jf. § 38, stk. 2. Ved 

straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at 

overtrædelsen er begået i gentagelsestilfælde. 

2) Ved bevidst urigtige oplysninger eller svigagtige fortielser skaffer sig adgang til 

landet gennem paskontrollen eller skaffer sig visum, pas eller anden rejselegi-

timation eller tilladelse til ophold eller arbejde på Færøerne. Ved straffens ud-

måling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at overtrædelsen 

er begået i gentagelsestilfælde. 

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den udlænding, som op-

holder sig på Færøerne uden fornøden tilladelse. Ved straffens udmåling skal det 

betragtes som en skærpende omstændighed, at overtrædelsen er begået i genta-

gelsestilfælde. 

Stk. 3. Med bøde eller fængsel indtil 1 år straffes den udlænding, der arbejder på 

Færøerne uden fornøden tilladelse. 

Stk. 4. Ved straffens udmåling efter stk. 3 skal det betragtes som en skærpende om-

stændighed, at udlændingen ikke har ret til at opholde sig på Færøerne, eller at 

overtrædelsen er begået i gentagelsestilfælde. 

Stk. 5. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som beskæftiger en udlæn-

ding uden fornøden arbejdstilladelse eller i strid med de for en arbejdstilladelse 

fastsatte betingelser. 

Stk. 6. Ved straffens udmåling efter stk. 5 skal det betragtes som en skærpende om-

stændighed, at overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, at 

der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågæl-

dende selv eller andre, eller at udlændingen ikke har ret til at opholde sig på Færø-

erne. Det skal betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at overtrædel-

sen er begået under en eller flere af de i 1. pkt. nævnte omstændigheder og som 

led i udøvelse af erhvervsvirksomhed. 

Stk. 7. Er der ved en overtrædelse af stk. 5 opnået en økonomisk fordel, kan denne 

konfiskeres efter reglerne i den for Færøerne gældende straffelovs 9. kapitel. Kan 

der ikke ske konfiskation, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, ta-

ges særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel. 

Stk. 8. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der 

1) forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at indrejse på eller rejse gennem 

Færøerne, 

2) forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at opholde sig på Færøerne, 

3) forsætligt bistår en udlænding med at indrejse på Færøerne med henblik på 

herfra at indrejse ulovligt i et andet land, 

4) forsætligt bistår en udlænding med at indrejse ulovligt i eller rejse ulovligt gen-

nem et andet land, 

5) for vindings skyld bistår en udlænding med at opholde sig ulovligt i et andet 

land eller 

6) ved at stille husrum eller transportmidler til rådighed for en udlænding forsæt-

ligt bistår den pågældende med at arbejde på Færøerne uden fornøden tilla-

delse. 
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Stk. 9. Ved straffens udmåling efter stk. 8, nr. 2 og 6, skal det betragtes som en 

særlig skærpende omstændighed, at bistanden er ydet for vindings skyld eller i gen-

tagelsestilfælde, eller at der ved samme dom dømmes for flere forhold af forsætlig 

bistand til ulovligt ophold eller arbejde på Færøerne.« 

 

52. I § 59, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., indsættes efter »skaffer sig visum,«: »rejsetilla-

delse,«. 

 

53. § 59 a ophæves, og i stedet indsættes: 

 

»§ 59 a. Den, der bringer en udlænding til Færøerne, straffes med bøde, såfremt 

den pågældende udlænding ved indrejse på Færøerne eller i transit i en færøsk luft-

havn ikke er i besiddelse af fornøden rejselegitimation og visum, jf. § 39. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse ved indrejse fra Grønland, fra 

Danmark eller fra et andet Schengenland end Danmark, medmindre udlændinge- 

og integrationsministeren har truffet beslutning om, at stk. 1 skal finde anvendelse, 

i forbindelse med at der er indført indrejsekontrol ved grænsen i medfør af Schen-

gengrænsekodeksens artikel 25, jf. § 38, stk. 2. 

Stk. 3. Bøder for transportvirksomheders overtrædelse af stk. 1 udmåles til maksi-

mum 37.200 kr. pr. udlænding, der befordres. 

 

§ 59 b. Med bøde eller fængsel indtil 3 år straffes den udlænding, der indrejser på 

Færøerne i strid med et indrejseforbud eller et tilhold meddelt i henhold til tidligere 

udlændingelove, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Med fængsel fra 1 år indtil 3 år straffes den udlænding, der indrejser på Fæ-

røerne i strid med et indrejseforbud eller et tilhold, der er meddelt i forbindelse 

med udvisning og straf af mindst 3 måneders ubetinget fængsel eller anden straf-

feretlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en 

lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed. 

 

§ 59 c. Med bøde straffes juridiske personer, der forårsager, at personer om bord 

på fly ved ankomst fra lande, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, indrejser 

uden først at være blevet underkastet den påkrævede indrejsekontrol i henhold til 

Schengengrænsekodeksen. 

Stk. 2. Ved straffens udmåling efter stk. 1 skal det betragtes som en skærpende om-

stændighed, at overtrædelsen er begået forsætligt eller i gentagelsestilfælde.« 

 

54. I § 59 a, stk. 1, indsættes efter »rejselegitimation og«: »rejsetilladelse eller«. 

 

55. I § 60, stk. 1, ændres »og § 40, stk. 1-3« til: § 40, stk. 1, 1., 2. og 4. pkt., og stk. 

2 og 3«, og »hæfte« ændres til: »fængsel indtil 4 måneder«. 

 

56. I § 60, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »§ 15, stk. 2,«: »§ 16«, efter »38, stk. 4« 

indsættes: »og 9«, og »hæfte« ændres til: »fængsel indtil 4 måneder«. 

 

57. § 61 affattes således: 
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»§ 61. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reg-

lerne i 5. kapitel i straffeloven.« 

 

58. § 62 affattes således: 

»§ 62. Sager vedrørende overtrædelse af lovens § 59 b, behandles uden medvirken 

af domsmænd, uanset om der bliver spørgsmål om højere straf end fængsel i 6 må-

neder.« 

 

§ 2 

 

I § 2 i lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen, som sat i kraft for 

Færøerne ved kongelig anordning nr. 183 af 22. marts 2001, foretages følgende 

ændring:  

 

1. § 2 affattes således:  

»§ 2. Bestemmelserne i forordningerne (EU) nr. 2018/1861 og (EU) nr. 2018/1862 

om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på områderne 

for henholdsvis ind- og udrejsekontrol samt politisamarbejde og strafferetligt sam-

arbejde og forordningen (EU) nr. 2018/1860 om brug af Schengeninformationssy-

stemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt 

ophold med senere ændringer gælder på Færøerne. 

Stk. 2. Rigspolitiet er N. SIS-kontoret efter artikel 7, stk. 1, i forordningerne (EU) nr. 

2018/1861 og (EU) nr. 2018/1862 om oprettelse, drift og brug af Schengeninforma-

tionssystemet (SIS) på områderne for henholdsvis ind- og udrejsekontrol samt po-

litisamarbejde og strafferetligt samarbejde mv. samt artikel 19 i forordning (EU) nr. 

2018/1860 om brug af SIS i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsbor-

gere med ulovligt ophold, jf. artikel 7, stk. 1, i forordningen om oprettelse, drift og 

brug af SIS på området ind- og udrejsekontrol mv. 

Stk. 3. Datatilsynet er tilsynsmyndighed efter henholdsvis artikel 55 i forordningen 

(EU) nr. 2018/1861 om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet 

(SIS) på området ind- og udrejsekontrol, artikel 69 i forordningen (EU) nr. 

2018/1862 om oprettelse, drift og brug af SIS på området politisamarbejde og straf-

feretligt samarbejde, artikel 19 i forordningen (EU) nr. 2018/1860 om brug af SIS i 

forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, jf. 

artikel 55 i forordningen om oprettelse, drift og brug af SIS på området ind- og ud-

rejsekontrol, samt efter Schengenkonventionens artikel 128.« 

 

§ 3 

 

Stk. 1. § 1, nr. 1, 5, 17, 18, 22, 24-26, 30-35, 37-42, 44, 45, 51, 53, 55-58 træder i 

kraft den 1. maj 2023.  

Stk. 2. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræ-

delse af § 1, nr. 2-4, 6-16, 19-21, 23, 27-29, 36, 43, 46-50, 52, 54 og § 2. Ministeren 

kan herunder fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunk-

ter. 

Stk. 3. § 10, stk. 3 og 4, § 25 og § 26, stk. 2, i udlændingeloven som sat i kraft for 

Færøerne ved kongelig anordning, som affattet ved § 1, nr. 11, 17 og 18, finder 
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alene anvendelse, såfremt det forhold, der begrunder udvisningen, er begået efter 

anordningens ikrafttræden. Såfremt det forhold, der begrunder udvisningen, er be-

gået før anordningens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse. 

Stk. 4. §§ 59-61 i udlændingeloven som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anord-

ning, som affattet henholdsvis ændret ved § 1, nr. 51-57, finder anvendelse for lov-

overtrædelser, der begås efter anordningens ikrafttræden. For lovovertrædelser 

begået indtil dette tidspunkt finder de hidtil gældende regler anvendelse. 


