Pas
Frederikssund Kommunes Borgercenter er åbent for henvendelser - dog kun med tidsbestilling.

Åbningstider Borgercenter
Mandag kl. 10.00-13.00 (tidsbestilling)
Tirsdag

Lukket

Onsdag kl. 10.00-13.00 (tidsbestilling)
Torsdag kl. 10.00-12.00 og kl. 15.00-17.00 (tidsbestilling)
Fredag

kl. 10.00-12.00 (tidsbestilling)

Generelle lukkedage de næste tre måneder
26. december 2022 Lukket (2. juledag)
27. december 2022 Lukket

Ansøg om eller fornyelse af dansk pas
Ansøg om eller forny dansk pas skal ske ved personlig henvendelse i et kommunalt Borgercenter,
det behøver ikke være i din bopælskommune.
OBS! Der skal bestille tid til pas før fremmøde og fremmøde bedes ske så tæt på den bestilte tid
som muligt.

Bestil tid til pas
Bestil tid til pas
Du kan også bestille tid ved at ringe til kommunens Callcenter på tlf.nr. 47 35 10 00

Afhentning af pas
Nu kan du afhente dit pas i Borgercenteret uden tidsbestilling i dokumentboksen.
Dokumentboksen er placeret i selvbetjeningsområdet på Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Du kan afhente dit pas i Rådhusets åbningstider:
Mandag kl. 8.30 - 15.00
Tirsdag kl. 8.30 - 15.00
Onsdag kl. 8.30 - 15.00
Torsdag kl. 8.30 - 17.00
Fredag kl. 8.30 - 14.00

Når du henter dit nye pas i dokumentboksen, skal du huske følgende:
• Medbring dit NemID (eller NemID-appen)
• Medbring den sms-kode, du får tilsendt, når passet er klar til afhentning
• Har du fornyet dit pas, skal du også have dit gamle pas med. Maskinen kan ikke udlevere dit
nye pas, før den har ugyldiggjort dit gamle
Du vælger afhentningen i dokumentboks, når du bestiller dit pas.
Bemærk: Der er fortsat krav om tidsbestilling til alle øvrige henvendelser til Borgercenter via
kommunens hjemmeside.
Er dit pas bestilt før den 17. marts 2022, skal det afhentes i den bemandede åbningstid.

Ansøgning, samtykkeerklæring og betaling
Start ansøgning om pas
Start ansøgning om børnepas med NemID (udfyldes af forældremyndighedsindehaver(e) til børn
under 18 år)
Når din ansøgning er modtaget digitalt, skal du møde personligt op i Borgercenter, for at
underskrive og afgive fingeraftryk. Først der bliver passet endeligt bestilt.
Læs alt om pas.

OBS vedrørende pas til børn
• Husk at børnene altid skal med ved bestillingen af nyt pas
• Er der en eller flere forældremyndighedsindehavere, skal der underskrives en
samtykkeerklæring - gælder også ved forlængelse af pas. Dette gøres i forbindelse med selve
ansøgningen af børnepas, eller ved at møde personligt op i Borgercenter.
• Ved første pas til børn, skal der altid dåbsattest eller navneattest med, ved bestillingen af
passet.

Pasfoto
I Frederikssund Kommune kan du få taget billede, dette foregår i forbindelse med selve
ekspeditionen.
Vi kan ikke garantere, at det er muligt at tage billeder af børn under fem år.
Se krav til pasfoto.
Et billede koster 125 kr. og du vil ikke få billedet udleveret efterfølgende.

Priser
Find priserne på pas ved at klikke på linket.

Husk at passe godt på dit pas!
Hvis du sørger for at passe godt på dit gamle pas, så vil du undgå, at skulle betale dobbelt pris for
det, når du skal have det fornyet.
Fra 1. februar 2021 skal man betale dobbelt pris for et nyt pas, hvis man ikke har mulighed for at
medbringe det gamle, eller hvis passet er blevet ødelagt.

Hvis du mister dit pas
Læs mere om hvad du gør hvis du mister dit pas.

Betaling
Borgercenter modtager kontant, MobilePay og de fleste typer betalingskort.

