
Pas
Nyt pas/fornyelse af pas skal ske digitalt. Indsend en ansøgning og 
bestil tid til dit møde i Borgerservice. Mød ikke frem på Rådhuset uden 
aftale.

Du er her: Forside / Borger/ Pas, kørekort, vielse/ Pas Print siden:

Din ansøgning skal altid følges op af et personligt møde i borgerservice, da 
underskrift og Bngeraftryk skal afgives.

Du kan bestille pas i alle landets kommuner, du skal dog være opmærksom på at 
benytte den valgte kommunes løsning. 

Husk at medbringe:

Når et barn skal have pas, kræver det tilladelse fra den eller dem, der har 
forældremyndigheden over barnet. Tilladelsen giver du og en eventuel 
medindehaver på en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen kan gives 
digitalt.

Relateret indhold

Bestil tid til teoriprøve, fory kørekort og meget 
mere her.

!   Gå til kørekort

Kørekort
Skal i vies på rådhuset, i kirken eller et helt andet 
sted? Læs mere her.

!   Gå til vielse og ægteskab

Vi tilbyder ombytning af pas, hvis der er fejli dit 
pas.

!   Få ombyttet dit pas her

Fejl i pasVielse og ægteskab

Skriv til den digitale 
postkasse

Digital Post

!

Læs mere om pas på 
borger.dk

Har du modtaget besked om, 
at dit nye pas ligger til 
afhentning, skal du bestille 
tid her

Relaterede links

!

!

• dit sidst udstedte pas
• din originale dåbs- eller navneattest, hvis du ikke har et pas
• I Borgerservice har du mulighed for, at tage et billede til det nye 

pas. Det koster 150 kroner, og kan kun anvendes til ansøgning 
om pas i Gribskov Kommune.

• Husk at udfylde samtykkeerklæring (se herunder)
• Hvis dit barn er under 2 år eller under 110 cm. i højden, henviser 

vi til en fotograf.

Særlige regler ved børn
Husk at udfylde samtykkeerklæring (se herunder)
Hvis dit barn er under 2 år eller under 110 cm. i højden, henviser vi til 
en fotograf.

Pas, kørekort og vielse

Pas

Kørekort

Vielse og ægteskab

Aenean Venenatis

Vestibulum

Cursus Cras Condimentum

"

I særlige tilfælde vil det bestilte pas blive leveret til Borgerservice, 
hvor det skal afhentes.

!  Har du modtaget besked om, at dit nye pas ligger til 
afhentning, skal du bestille tid her

!  Læs mere om pas på borger.dk

Pas til børn - samtykkeerklæring#

!  Samtykkeerklæring ved ansøgning om pas til børn

Pas i andre kommuner"

Borger   " Oplev Gribskov   " Politik og indflydelse   " Erhverv   "

Ledige stillinger Nyheder Om kommunen Kontakt Søg $

T: 7249 6000

Bemærk: vi har mange opkald mellem 
kl. 10 og 11

Rådhusvej 3

3200 Helsinge 

Tilgængelighedserklæring

Cookies

Databeskyttelse

CVR og EAN

!

!

!

Gribskov Kommune LinksKontakt

Skriv til os via Digital Post

Flere kontaktinformationer

Tip os om huller i vejen eller andet

!

!

!

!

%

Indsend ansøgning og bestil tid her!

Indsend ansøgning og bestil tid her!


