
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. marts 2015

Forslag
til

Lov om ændring af udlændingeloven
(Styrkede kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne og skærpelse af bødeniveau for udlændinges ulovlige indrejse,

ophold og arbejde)

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19.
september 2014, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 176 af
24. februar 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 38, stk. 6, affattes således:
»Stk. 6. Politiet kan på grundlag af oplysninger og erfarin-

ger vedrørende ulovligt ophold eller faktiske omstændighe-
der, som skaber en begrundet formodning om ulovligt op-
hold, eller med henblik på at forhindre ulovligt ophold
standse og kontrollere personer efter indrejse i landet for at
fastslå deres identitet, nationalitet eller opholdsret.«

2. 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 køretøjer indsam-
let ved brug af automatisk nummerpladegenkendelsestekno-
logi og om de pligter, der påhviler luftfartøjschefer og skibs-
førere.«

3. § 59 affattes således:

»§ 59. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes
den udlænding, som:
1) Indrejser eller udrejser uden om paskontrollen her i lan-

det eller i et andet nordisk land eller uden for grænse-
overgangsstedets åbningstid. Bestemmelsen i 1. pkt.
gælder ikke ved indrejse fra eller udrejse til et Schen-
genland, medmindre der undtagelsesvis sker kontrol
ved en sådan grænse i medfør af Schengengrænseko-
deksens artikel 23, jf. § 38, stk. 2. Ved straffens udmå-

ling skal det betragtes som en skærpende omstændig-
hed, at overtrædelsen er begået i gentagelsestilfælde.

2) Ved bevidst urigtige oplysninger eller svigagtige for-
tielser skaffer sig adgang til landet gennem paskontrol-
len eller skaffer sig visum, pas eller anden rejselegiti-
mation eller tilladelse til ophold eller arbejde her i lan-
det. Ved straffens udmåling 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 opholder sig her i landet uden fornøden
tilladelse. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en
skærpende omstændighed, at overtrædelsen er begået i gen-
tagelsestilfælde.

Stk. 3. Med bøde eller fængsel indtil 1 år straffes den ud-
lænding, der arbejder her i landet uden fornøden tilladelse.

Stk. 4. Ved straffens udmåling efter stk. 3 skal det betrag-
tes som en skærpende omstændighed, at udlændingen ikke
har ret til at opholde sig her i landet, eller at overtrædelsen
er begået i gentagelsestilfælde.

Stk. 5. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som
beskæftiger en udlænding uden fornøden arbejdstilladelse
eller i strid med de for en arbejdstilladelse fastsatte betingel-
ser.

Stk. 6. Ved straffens udmåling efter stk. 5 skal det betrag-
tes som en skærpende omstændighed, at overtrædelsen er
begået forsætligt, at der ved overtrædelsen er opnået eller
tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller
andre, eller at udlændingen ikke har ret til at opholde sig her
i landet.

Stk. 7. Er der ved en overtrædelse af stk. 5 opnået en øko-
nomisk fordel, kan denne konfiskeres efter reglerne i straffe-
lovens 9. kapitel. Kan der ikke ske konfiskation, skal der
ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt
hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk
fordel.
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Stk. 8. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der
1) forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at indrejse i

eller rejse gennem landet,
2) forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at opholde

sig her i landet,
3) forsætligt bistår en udlænding med at indrejse her i lan-

det med henblik på herfra at indrejse ulovligt i et andet
land,

4) forsætligt bistår en udlænding med at indrejse ulovligt i
eller rejse ulovligt gennem 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 forsætligt bistår den pågældende med
at arbejde her i landet uden fornøden tilladelse.

Stk. 9. Ved straffens udmåling efter stk. 8, nr. 2, skal det
betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at bistan-
den er ydet for vindings skyld eller i gentagelsestilfælde, el-
ler at der ved samme dom dømmes for flere forhold af for-
sætlig bistand til ulovligt ophold her i landet.

Stk. 10. Ved straffens udmåling efter stk. 8, nr. 6, skal det
betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at bistan-
den er ydet for vindings skyld eller i gentagelsestilfælde, el-
ler at der ved samme dom dømmes for flere forhold af for-
sætlig bistand til en udlændings ulovlige arbejde her i lan-
det.«

4. I § 60, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »38, stk. 4«: »og 9«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2015.

§ 3

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.

Folketinget, den 17. marts 2015

MOGENS LYKKETOFT

/ Karen J. Klint
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