Til besøgene

Regler for billede legitimering ved besøg og
indlevering af genstande
Retningslinjer og praksis ved legitimering i forbindelse med besøg og indlevering af genstande
i fængslet.
Alle besøgene også børn (undtaget er børn under 6. mdr.) skal fremvise gyldig
billedlegitimation.
Kun følgende billedlegitimation kan benyttes:





Gyldigt pas (herunder anden nationalitetspas, konventionspas og fremmed pas)
Kørekort.
Opholdskort/opholdstilladelse.
ID-kort (Borgerkort).

Særligt for børn under 6. mdr. der ikke har billedlegitimation:


Der skal medbringes fødselsattest.

Kan man ikke legitimere sig jf. ovenstående gives der ikke adgang til besøg eller
indlevering af genstande.
Alle besøgende skal kunne identificeres uanset brug af tørklæde, slør, eller burka før og efter
besøg.
Identifikationen foretages af en medarbejder af samme køn som den besøgende, og så vidt
muligt tages hensyn til den besøgendes diskretionsønske, d.v.s. foretage identifikationen i et
besøgsrum, eller uden andre tilstedeværende end personalet.
Vil den besøgende ikke medvirke til identifikationen inden besøg, vil besøgene blive afvist og
der skrives rapport på episoden.

Statsfængslet ved Horserød
Ledelsen

Information vedrørende gyldig billedlegitimation.
Pas.


Alle danske statsborgere kan få udstedt et pas ved at henvende sig til et kommunalt
borgerservicecenter. Du skal have taget fingeraftryk, når du bestiller et nyt pas.



Pas til voksne er gyldige i ti år.



Gyldighedsperioden er to år for 0-2-årige og fem år for børn og unge mellem 2 og 18
år.



Det tager 10-14 dage at få sit pas.



Priserne på pas inklusivt gebyr for fingeraftryk:
o

0 til 11 år: 115 kr.

o

12 til 17 år: 141 kr.

o

18 til 64 år: 626 kr.

o

65 år og derover: 376.

Andre pas typer.


Hvis du er udlænding i i Danmark, er det dit nationalpas - altså fra hjemlandet - der er
gældende. Har du ikke et pas, kan du søge om at få et fra Udlændingeservice. Det kan
enten være et konventionspas eller et fremmedpas.



Du kan få et konventionspas, hvis du er anerkendt som flygtning i henhold til
flygtningekonventionen.



Får at få et fremmedpas, skal du som regel kunne bevise, at myndighederne i dit
hjemland ikke vil udstede et pas til dig. Du kan også få et fremmedpas, hvis:



o

Du har beskyttelsesstatus.

o

Du er under 18 år og dine forældre har beskyttelsesstatus.

o

Du har opholdstilladelse som uledsaget mindreårig.

Se evt. yderligere på www.borger.dk.

Kørekort.


Kørekort til bil og motorcykel er gyldig til man fylder 70 år.



Kørekort fra øvrige EU lande er gældende.



Fra udenlandsk til dansk kørekort:
o

Hvis du har bopæl i Danmark og har et kørekort, som er udstedt i et land uden
for EU eller EØS, skal du inden 90 dage ombytte dit kørekort til et dansk.

ID-kort (Borgerkort).


Alle kan få udstedt et ID-kort fra den dag, de fylder 16 år.



Kortet anvendes hvis man ikke har et pas eller kørekort og har brug for
billedlegitimation.



Du kan købe et ID-kort hos din kommune. I de fleste kommuner koster kortet 150
kr.(2013) og i nogle kommuners borgerservicecentre har de også udstyr til at tage et
billede af dig til brug på kortet. I de øvrige kommuner skal du selv medbringe et digitalt
foto.



Alle skal derudover medbringe enten deres originale dåbsattest, fødselsattest,
navneattest eller pas sammen med ansøgningsblanketten (kan hentes på
www.borger.dk).

Opholdskort.








Alle udenlandske statsborgere over 18 år med opholdstilladelse skal jf.
udlændingeloven være i besiddelse af et opholdskort med billede.
Alle udenlandske statsborgere med opholdstilladelse også børn kan få deres første
opholdskort uden gebyr.
Ansøgning om opholdskort kan indgives ved personligt fremmøde i Borgerservice hos
Udlændingestyrelsen eller i Borgercentret hos Styrelsen for Fastholdelse og
Rekruttering, samt udvalgte politistationer.
I stedet for at indgive ansøgningen ved personligt fremmøde kan man indgive den via
online-formular, via e-mail, pr. post, pr. fax eller via tredjemand (fx advokat).
Yderligere info, blanketter osv. om ovenstående kan findes på www.nyidanmark.dk
Der er en forventet sagsbehandlingstid fra Udlændingestyrelsen på 4-6 uger.

