
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december 2021

Forslag
til

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige 
andre love

(Implementering af initiativer i aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, herunder etablering af 
National Enhed for Særlig Kriminalitet)

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. 
september 2021, foretages følgende ændringer:

1. § 82, nr. 13, ophæves.
Nr. 14 bliver herefter nr. 13.

2. I § 82 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Ved straffens fastsættelse kan det endvidere ind-

gå som formildende omstændighed, at straffesagen mod ger-
ningsmanden ikke er afgjort inden for en rimelig tid, uden 
at det kan bebrejdes gerningsmanden. Sagsbehandlingstiden 
kommer dog kun i betragtning som formildende omstændig-
hed, hvis dette er nødvendigt på grund af kravet i artikel 
6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om be-
handling af sagen inden for en rimelig frist.«

3. I § 83 indsættes som 3. pkt.:
»Sagsbehandlingstiden kommer dog kun i betragtning 

som formildende omstændighed, hvis dette er nødvendigt 
på grund af kravet i artikel 6 i Den Europæiske Menneske-
rettighedskonvention om behandling af sagen inden for en 
rimelig frist.«

4. I § 119, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Derudover skal det ved fastsættelse af straffen for trus-

sel om vold efter stk. 1 betragtes som en skærpende om-
stændighed, at lovovertrædelsen har baggrund i den foruret-
tedes lovlige ytringer i den offentlige debat eller i øvrigt har 
til formål at forhindre den forurettede i at gøre brug af sin 
ytringsfrihed i den offentlige debat.«

5. I § 266 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 skal det 
betragtes som en skærpende omstændighed, at truslen har 
baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige 
debat eller i øvrigt har til formål at forhindre den forurettede 
i at gøre brug af sin ytringsfrihed i den offentlige debat.«

§ 2

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. 
september 2021, foretages følgende ændringer:

1. I § 101, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »landsretterne«: », 
jf. dog stk. 3«.

2. I § 101 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Rigsadvokaten kan bemyndige National Enhed 

for Særlig Kriminalitet til i et nærmere bestemt omfang at 
varetage udførelsen af straffesager ved landsretterne i sager 
omfattet af § 110 a, stk. 1.«

3. Efter § 110 indsættes:

»§ 110 a. National Enhed for Særlig Kriminalitet vareta-
ger for hele landet efterforskningen og strafforfølgningen af 
forbrydelser, hvor der er grund til at antage, at overtrædelsen 
har et særlig betydeligt omfang, er et led i organiseret krimi-
nalitet, indebærer komplekst samarbejde med udenlandske 
retshåndhævende myndigheder, er udført ved anvendelse af 
særegne metoder eller på anden måde er af særlig kvalifi-
ceret karakter. Sager efter straffelovens § 110 c anses for 
omfattet af 1. pkt., medmindre sagen behandles af Politiets 
Efterretningstjeneste.

Stk. 2. National Enhed for Særlig Kriminalitet ledes af en 
politidirektør, der har ansvar for enhedens virksomhed.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, 
hvilke kriminalitetsområder der er omfattet af stk. 1.
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§ 110 b. Under ledelse af National Enhed for Særlig Kri-
minalitet oprettes et operativt samarbejde til bekæmpelse 
af hvidvask og terrorfinansiering og andre kriminalitetsom-
råder fastsat i medfør af stk. 8.

Stk. 2. Tilsynsmyndighederne i henhold til lov om fore-
byggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af 
terrorisme samt told- og skatteforvaltningen deltager i det 
operative samarbejde. National Enhed for Særlig Krimina-
litet kan beslutte, at andre myndigheder end dem, der er 
nævnt i 1. pkt., og virksomheder og personer omfattet af 
§ 1 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask 
og finansiering af terrorisme kan deltage i et operativt sam-
arbejde, jf. stk. 1. Advokater, jf. § 1, stk. 1, nr. 14, i lov om 
forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering 
af terrorisme, kan ikke deltage i et operativt samarbejde.

Stk. 3. De myndigheder, der er nævnt i stk. 1 og 2, kan 
uanset tavshedspligt fastsat i anden lovgivning videregive 
oplysninger til myndigheder, virksomheder og personer, der 
deltager i et operativt samarbejde, jf. stk. 1, hvis oplysnin-
gerne kan have betydning for opgaven med at forebygge 
eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering eller andre 
kriminalitetsområder fastsat i medfør af stk. 8.

Stk. 4. Virksomheder og personer omfattet af § 1 i lov om 
forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering 
af terrorisme kan uanset § 117, stk. 1, i lov om finansiel 
virksomhed, § 30, stk. 1, i lov om godkendte revisorer og 
revisionsvirksomheder og §§ 124 og 125 i lov om betalinger 
videregive oplysninger til myndigheder, virksomheder og 
personer, der deltager i et operativt samarbejde, jf. stk. 1, 
hvis oplysningerne kan have betydning for opgaven med 
at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering 
eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af stk. 8.

Stk. 5. Personer, der deltager i et operativt samarbejde, 
jf. stk. 1, er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e 
forpligtet til at hemmeligholde oplysninger, som modtages i 
forbindelse med samarbejdet, jf. dog stk. 7.

Stk. 6. Tavshedspligten i stk. 5 gælder også videregivelse 
til den fysiske eller juridiske person, som oplysningerne 
vedrører, uanset en eventuel retlig forpligtelse til at videre-
give oplysningerne til den pågældende i henhold til anden 
lovgivning, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Oplysninger omfattet af stk. 5 kan efter samtykke 
fra den myndighed, der har afgivet oplysningerne, inddrages 
i den modtagende myndigheds sagsbehandling. Foreligger 
der samtykke, finder de regler, der i almindelighed gælder 
for den modtagende myndighed, og som i medfør af stk. 
5 og 6 er fraveget, på ny anvendelse. Virksomheder eller 
personer, der i medfør af stk. 2 medvirker i et operativt sam-
arbejde, jf. stk. 1, kan efter samtykke fra den myndighed, 
der har afgivet oplysningerne, inddrage oplysninger omfattet 
af stk. 5 i deres indsats med at forebygge og bekæmpe hvid-
vask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder 
fastsat i medfør af stk. 8.

Stk. 8. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, 
at det operative samarbejde kan behandle sager vedrørende 
andre kriminalitetsområder end hvidvask og terrorfinansie-
ring, hvis kriminalitetsområdet er omfattet af National En-
hed for Særlig Kriminalitets område, jf. § 110 a.«

4. I § 172 a, stk. 1, indsættes efter »745 e«: », stk. 1, nr. 
1-4,«.

5. I § 735, stk. 3, nr. 2, ændres »sagens behandling« til: 
»behandlingen af sagen«.

6. I § 736, stk. 1, nr. 2, ændres »at beskikke« til: »beskikkel-
se af«.

7. I § 745 e, stk. 1, indsættes som nr. 5:
»5) Personen er 15 år eller derover, og efterforskningen 

vedrører en overtrædelse af straffelovens § 216 eller § 
225, jf. § 216, hvor personen er forurettet.«

§ 3

I hvidvaskloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 19. maj 
2021, som ændret ved § 302 i lov nr. 1155 af 8. juni 2021 
og § 7 i lov nr. 1163 af 8 juni 2021, foretages følgende 
ændringer:

1. I § 26 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:
»Stk. 4. Virksomheder og personer skal undlade at gen-

nemføre transaktioner, indtil der er sket underretning efter 
stk. 1 og de har indhentet godkendelse fra Hvidvasksekreta-
riatet, hvis de har viden om, mistanke om eller rimelig grund 
til at formode, at transaktionen vedrører hvidvask og er af 
større eller særlig mistænkelig karakter. Hvidvasksekretaria-
tet foranstalter hurtigst muligt og senest inden udløbet af 
den efterfølgende bankdag efter at have modtaget underret-
ning beslutningen om, hvorvidt der skal ske beslaglæggelse.

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, 
hvornår en transaktion anses for omfattet af stk. 4.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 6-8.

2. I § 26, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 6, 2. pkt., ændres 
»beslutter« til: »foranstalter«, og efter »underretning« ind-
sættes: »beslutningen om«.

3. I § 29, stk. 1, og § 78 a, stk. 2, ændres »Statsadvokaten 
for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet« til: 
»National Enhed for Særlig Kriminalitet«.

4. I § 37 ændres »§ 26, stk. 3 og 4« til: »§ 26, stk. 3, 4 og 
6«.

5. Efter § 38 indsættes i kapitel 8:

»§ 38 a. Personer, der virker inden for den offentlige 
forvaltning, er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e 
forpligtet til at hemmeligholde oplysninger, som hidrører fra 
en underretning efter § 26.

Stk. 2. Forvaltningslovens § 9 om partsaktindsigt, § 19 om 
partshøring, § 24 om begrundelsespligt og §§ 28 og 31 om 
videregivelse af oplysninger mellem forvaltningsmyndighe-
der finder ikke anvendelse på de oplysninger, der er nævnt i 
stk. 1.«

6. I § 55, stk. 3, § 62, stk. 3, § 64 a, stk. 3, § 68, stk. 3, og § 
78, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 og 5, ændres »§ 26, stk. 1 og 3 og 
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stk. 4, 1. pkt.,« til: »§ 26, stk. 1 og 3, stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, 
1. pkt.,«.

7. §§ 69 b-69 d og 74 a ophæves.

8. I § 78 a, stk. 1 ændres »§ 26, stk. 1 eller 3, eller stk. 4, 
1. pkt.,« til: »§ 26, stk. 1 og 3, stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, 1. 
pkt.,«.

§ 4

I lov om administration af Det Europæiske Økonomiske 
Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske 
økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 667 af 
1. juli 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 1 a, stk. 6 og 7, ændres »Statsadvokaten for Særlig 
Økonomisk og International Kriminalitet« til: »Hvidvaskse-
kretariatet«.

§ 5

I lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 2020 af 11. december 2020, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 6 og 7, og § 52, stk. 6 og 7, ændres »Statsadvo-
katen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet« 
til: »Hvidvasksekretariatet«.

§ 6

I SE-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. juli 2019, 
foretages følgende ændring:

1. I § 17 a, stk. 6 og 7, ændres »Statsadvokaten for Særlig 
Økonomisk og International Kriminalitet« til: »Hvidvaskse-
kretariatet«.

§ 7

I lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), jf. 
lovbekendtgørelse nr. 658 af 1. juli 2019, foretages følgende 
ændring:

1. I § 14 a, stk. 6 og 7, ændres »Statsadvokaten for Særlig 
Økonomisk og International Kriminalitet« til: »Hvidvaskse-
kretariatet«.

§ 8

I lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 249 af 1. februar 2021, foretages 
følgende ændring:

1. I § 15 g, stk. 6 og 7, ændres »Statsadvokaten for Særlig 
Økonomisk og International Kriminalitet« til: »Hvidvaskse-
kretariatet«.

§ 9

I revisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 25 af 8. januar 
2021, som ændret ved § 32 i lov nr. 1436 af 29. juni 2021, 
foretages følgende ændring:

1. I § 22, stk. 1-3, ændres »Statsadvokaten for Særlig Øko-
nomisk og International Kriminalitet« til: »National Enhed 
for Særlig Kriminalitet«.

§ 10

I konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 360 af 4. 
marts 2021, foretages følgende ændring:

1. I § 23 i, stk. 2, nr. 3, og stk. 5 og 6, ændres »Statsadvoka-
ten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet« til: 
»National Enhed for Særlig Kriminalitet«.

§ 11

I lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 
984 af 20. september 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 21 a, stk. 6 og 7, ændres »Statsadvokaten for Særlig 
Økonomisk og International Kriminalitet« til: »Hvidvaskse-
kretariatet«.

§ 12

I lov om firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 
355 af 2. april 2020, som ændret ved § 7 i lov nr. 1940 af 15. 
december 2020 og § 10 i lov nr. 2382 af 14. december 2021, 
foretages følgende ændring:

1. I § 111, stk. 6 og 7, ændres »Statsadvokaten for Særlig 
Økonomisk og International Kriminalitet« til: »Hvidvaskse-
kretariatet«.

§ 13

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1447 af 11. september 2020, som ændret senest ved lov nr. 
2383 af 14. december 2021, foretages følgende ændring:

1. I § 23, stk. 8 og 9, § 81 b, stk. 6 og 7, § 85 b, stk. 6 og 7, 
og § 336 a, stk. 6 og 7, ændres »Statsadvokaten for Særlig 
Økonomisk og International Kriminalitet« til: »Hvidvaskse-
kretariatet«.

§ 14

I lov om investeringsforeninger m.v., jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1718 af 27. november 2020, som 
ændret ved § 4 i lov nr. 1940 af 15. december 2020, § 6 
i lov nr. 1163 af 8. juni 2021 og § 3 i lov nr. 2382 af 14. 
december 2021, foretages følgende ændring:

1. I § 14 a, stk. 6 og 7, ændres »Statsadvokaten for Særlig 
Økonomisk og International Kriminalitet« til: »Hvidvask-
sekretariatet«.
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§ 15

I lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., 
jf. lovbekendtgørelse nr. 2015 af 1. november 2021, som 
ændret ved § 2 i lov nr. 641 af 19. maj 2020 og § 2 i lov nr. 
2382 af 14. december 2021, foretages følgende ændring:

1. I § 136 a, stk. 3, ændres »Statsadvokaten for Særlig 
Økonomisk og International Kriminalitet« til: »Hvidvaskse-
kretariatet«.

§ 16

I selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. 
oktober 2021, foretages følgende ændring:

1. I § 58 a, stk. 6 og 7, ændres »Statsadvokaten for Særlig 
Økonomisk og International Kriminalitet« til: »Hvidvaskse-
kretariatet«.

§ 17

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1910 af 26. 
september 2021, som ændret senest ved § 20 i lov nr. 2055 
af 16. november 2021, foretages følgende ændringer:

1. I § 40 a, stk. 3, 1. pkt., § 40 b, stk. 3, 1. pkt., § 58 d, stk. 1, 
2. pkt., § 58 i, stk. 2-4, og § 58 j, stk. 1, 1. og 3. pkt., og stk. 
3, ændres »Rigspolitichefen« til: »politiet«.

2. I § 40 a, stk. 3, 3. pkt., § 40 b, stk. 3, 3. pkt., og § 58 i, stk. 
1 og 5, ændres »Rigspolitichefen« til: »Politiet«.

3. I § 58 j, stk. 2, ændres »Rigspolitiet« til: »politiet«.

§ 18

I PNR-loven, lov nr. 1706 af 27. december 2018, 
foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres »Rigspolitiet« til: »Politiet«.

2. I § 3, stk. 1 og 3, ændres »Rigspolitiet« til: »politiet«.

3. I § 7, stk. 2, nr. 1, ændres »rigspolitichefen« til: »politiet«.

§ 19

I lov nr. 434 af 31. maj 2000 om Det Centrale Dna-profil-
register, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 369 af 24. maj 
2005 og senest ved § 1 i lov nr. 715 af 26. juni 2010, 
foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, ændres »Rigspolitichefen« til: »politiet«.

§ 20

I lov om elektronisk kommunikationsnet og -tjenester, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret 
bl.a. ved § 2 i lov nr. 741 af 1. juni 2015 og senest ved § 4 i 
lov nr. 1176 af 8. juni 2021, foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 1, og § 75 a, stk. 4, ændres »Rigspolitiets 
Telecenter« til: »politiets centrale datasektion«.

§ 21

I lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme, 
som ændret ved lov nr. 796 af 9. juni 2020, § 2 i lov nr. 782 
af 4. maj 2021 og § 2 i lov nr. 2381 af 14. december 2021, 
foretages følgende ændring:

1. § 22 b ophæves.

§ 22

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1710 af 13. 
august 2021, som ændret ved § 1 i lov nr. 2396 af 14. 
december 2021, foretages følgende ændring:

1. I § 118 a, stk. 1, indsættes som 3. og 4. pkt.:
»For overtrædelse af §§ 41-43 b eller anden hastigheds-

grænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning 
udmåles bøder til 1.200 kr. eller beløb derover, som er dele-
lige med 600. For overtrædelser omfattet af 3. pkt. udmåles 
bøder for personer med særlig lav indtægt til 600 kr. eller 
beløb derover.«

§ 23

Loven træder i kraft den 1. januar 2022.

§ 24

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. 
dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. §§ 3, 5, 8, 9 og 11-19 kan ved kongelig anordning 
helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændrin-
ger, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. §§ 3, 13-15 og 17-19 kan ved kongelig anordning 
helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændrin-
ger, som de færøske forhold tilsiger.

Folketinget, den 16. december 2021

Henrik Dam Kristensen

/ Erling Bonnesen
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