
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. februar 2021

Forslag
til

Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og
andre overførbare sygdomme, sundhedsloven og retsplejeloven

(Yderligere foranstaltninger for at forebygge og inddæmme nye virusvarianter af covid-19 og udvidet adgang til kommunale
isolationsfaciliteter)

§ 1

I lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og
andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444
af 1. oktober 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 ændres »§§ 5-9 og 12 a-12 f« til: »§§ 5-9, 12 a-12 f
og 16 a«.

2. Efter § 13 indsættes:

»§ 13 a. Sundhedsministeren kan efter forhandling med
vedkommende minister fastsætte regler om, at den ansvars‐
havende for et transportmiddel skal registrere bestemte op‐
lysninger om passagerer og besætningsmedlemmer, og at
den ansvarshavende for transportmidlet skal udlevere disse
oplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed straks ved an‐
komsten til landet.«

3. Efter § 16 indsættes:

»§ 16 a. Sundhedsministeren kan efter forhandling med
vedkommende minister fastsætte regler om, at personer, der
ankommer til landet fra eller har bopæl i udlandet, skal
fremvise dokumentation for, at de ikke har en nærmere be‐
stemt alment farlig sygdom, at de skal lade sig undersøge
for, om de har en alment farlig sygdom, at de skal lade sig
isolere, eller at de om nødvendigt skal lade sig indlægge
til observation på et sygehus. Der kan i den forbindelse fast‐
sættes regler om, at den pågældende selv skal afholde udgif‐
terne til isolation. Sundhedsministeren kan alene fastsætte
regler efter 1. pkt., når det er nødvendigt for at forebygge
indførsel af alment farlige sygdomme i landet.

Stk. 2. Sundhedsministeren kan efter forhandling med ju‐
stitsministeren fastsætte regler om, at politiet kan anvende

den fornødne magt for at sikre, at regler fastsat i medfør af
stk. 1 overholdes.

Stk. 3. Regler i medfør af stk. 1 kan fastsættes med
en gyldighedsperiode på højst 4 uger ad gangen, medmin‐
dre særlige grunde undtagelsesvis tilsiger en længere gyldig‐
hedsperiode.«

4. Efter § 20 indsættes:

»§ 20 a. Sundhedsministeren eller den, ministeren be‐
myndiger hertil, skal efter anmodning fra den person, for‐
anstaltningen vedrører, eller dennes repræsentant indbringe
foranstaltninger efter § 16 a, som har karakter af frihedsbe‐
røvelse, for retten til prøvelse efter reglerne i retsplejelovens
kapitel 43 a om prøvelse af administrativt bestemt frihedsbe‐
røvelse.«

5. I § 29, stk. 2, ændres »udfærdiges« til: »udstedes«.

§ 2

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26.
august 2019, som ændret bl.a. ved lov nr. 872 af 14. juni
2020 og senest ved § 1 i lov nr. 2070 af 21. december 2020,
foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, udgår »og efter regler fastsat i medfør af §
210 a, stk. 3«.

2. I § 210 a, stk. 1, indsættes efter »smittede med co‐
vid-19,«: »og borgere, der er i risiko for at være smittede
og afventer resultat af test for covid-19,«.

3. § 210 a ophæves.
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§ 3

I lov nr. 872 af 14. juni 2020 om ændring
af sundhedsloven (Frivillige indkvarteringsfaciliteter)
foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 2, ophæves.

§ 4

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1445 af 29.
september 2020, som ændret ved § 5 i lov nr. 1832 af 8.
december 2020 og § 2 i lov nr. 1942 af 15. december 2020,
foretages følgende ændring:

1. I § 469, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:
»Sager om prøvelse af foranstaltninger efter § 16 a i lov

om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre
overførbare sygdomme, som har karakter af frihedsberøvel‐

se, forelægges for byretten på det sted, hvor frihedsberøvel‐
sen har fundet sted.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovti‐
dende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 2, nr. 1 og 3, træder i kraft den 1. marts 2021.
Stk. 3. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedta‐

gelse.

§ 6

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf.
dog stk. 2.

Stk. 2. § 1 kan ved kongelig anordning sættes helt eller
delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de fær‐
øske forhold tilsiger.

Folketinget, den 2. februar 2021

Trine Torp

/ Annette Lind
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