
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. januar 2022

Forslag
til

Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Indskrænkning af livstidsdømtes og visse forvaringsdømtes rettigheder)

§ 1

I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse 
nr. 1333 af 9. december 2019, som ændret ved § 1 i lov nr. 
1942 af 15. december 2020 og § 28 i lov nr. 982 af 26. maj 
2021, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 22 indsættes før overskriften før § 23:

»§ 22 a. Fuldbyrdelse af en straf af fængsel på livstid eller 
forvaring for overtrædelse af en bestemmelse, som hjemler 
straf af fængsel på livstid, skal uanset § 22, stk. 2, 2. pkt., 
ske i lukket fængsel.

Stk. 2. Kriminalforsorgen kan dog undtagelsesvis bestem-
me, at stk. 1 ikke skal finde anvendelse, hvis hensyn til den 
indsattes helbred taler herfor.«

2. Efter § 24 indsættes før overskriften før § 25:

»§ 24 a. En indsat, der udstår en straf af fængsel på 
livstid eller forvaring for overtrædelse af en bestemmelse, 
som hjemler straf af fængsel på livstid, kan uanset § 24, stk. 
1, nr. 2, ikke overføres fra lukket til åbent fængsel, før den 
pågældende har udstået 10 år af den idømte straf af fængsel 
på livstid eller har været anbragt i forvaring i 10 år.

Stk. 2. Når den indsatte har udstået 10 år af den idømte 
straf af fængsel på livstid eller har været anbragt i forvaring 
for overtrædelse af en bestemmelse, som hjemler straf af 
fængsel på livstid, i 10 år, finder § 24, stk. 1, nr. 2, anvendel-
se.

Stk. 3. Kriminalforsorgen kan dog undtagelsesvis bestem-
me, at stk. 1 ikke skal finde anvendelse, hvis hensyn til den 
indsattes helbred taler herfor.«

3. Efter § 49 indsættes:

»§ 49 a. En indsat, der er idømt fængselsstraf på livstid 
eller forvaring for overtrædelse af en bestemmelse, som 
hjemler straf af fængsel på livstid, kan ikke opnå tilladelse 

til udgang, før der er udstået 10 år af den idømte straf 
af fængsel på livstid, eller indtil vedkommende har været 
anbragt i forvaring i 10 år, medmindre udgang sker til be-
stemte særlige formål eller med henblik på at vurdere den 
forvaringsdømtes farlighed.«

4. Efter § 51 indsættes:

»§ 51 a. Uanset § 51, stk. 1, må en indsat, der udstår 
fængselsstraf på livstid eller er idømt forvaring for overtræ-
delse af en bestemmelse, som hjemler straf af fængsel på 
livstid, ikke uden tilladelse få besøg i de første 10 år af den 
idømte straf af fængsel på livstid, eller indtil den pågælden-
de har været anbragt i forvaring i de første 10 år.

Stk. 2. Kriminalforsorgen meddeler tilladelse til besøg fra 
nærtstående eller personer, som den indsatte havde kontakt 
til før varetægtsfængslingen. Der kan meddeles tilladelse til 
besøg af andre end de i 1. pkt. nævnte personer, hvis særlige 
omstændigheder taler herfor.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på besøg fra de 
personer, der er nævnt i § 51, stk. 2 og 3, og berører ikke 
den indsattes ret efter § 54.

Stk. 4. Besøg, som sker i overensstemmelse med stk. 1, 
kan underkastes de vilkår og begrænsninger, som fremgår af 
§ 51, stk. 4, og §§ 52-54.

Stk. 5. Det påhviler den indsatte at påvise, at en person er 
nærtstående, eller at der er etableret kontakt før varetægts-
fængslingen.«

5. I § 55, stk. 3, indsættes efter »af hensyn til at forebygge 
kriminalitet«: », af hensyn til overholdelse af § 55 a«.

6. Efter § 55 indsættes:

»§ 55 a. Uanset § 55, stk. 1, må en indsat, der udstår 
fængselsstraf på livstid eller er idømt forvaring for overtræ-
delse af en bestemmelse, som hjemler straf af fængsel på 
livstid, ikke uden tilladelse brevveksle i de første 10 år af 
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den idømte straf af fængsel på livstid, eller indtil den pågæl-
dende har været anbragt i forvaring i de første 10 år.

Stk. 2. Kriminalforsorgen meddeler tilladelse til brevveks-
ling med nærtstående eller personer, som den indsatte havde 
kontakt til før varetægtsfængslingen. Der kan meddeles tilla-
delse til brevveksling med andre end de i 1. pkt. nævnte 
personer, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på brevveksling, som 
sker efter § 56.

Stk. 4. Brevveksling, som sker i overensstemmelse med 
stk. 1, kan i øvrigt underkastes de vilkår og begrænsninger, 
som følger af § 55.

Stk. 5. Det påhviler den indsatte at påvise, at en person er 
nærtstående, eller at der er etableret kontakt før varetægts-
fængslingen.«

7. Efter § 57 indsættes før overskriften før § 58:

»§ 57 a. Uanset § 57, stk. 1, må en indsat, der udstår 
fængselsstraf på livstid eller er idømt forvaring for overtræ-
delse af en bestemmelse, som hjemler straf af fængsel på 
livstid, ikke uden tilladelse føre telefonsamtaler i de første 
10 år af den idømte straf af fængsel på livstid, eller indtil 
den pågældende har været anbragt i forvaring i de første 10 
år.

Stk. 2. Kriminalforsorgen meddeler tilladelse til at føre 
telefonsamtaler med nærtstående eller personer, som den 
indsatte havde kontakt til før varetægtsfængslingen. Der kan 
meddeles tilladelse til at føre telefonsamtaler med andre end 
de i 1. pkt. nævnte personer, hvis særlige omstændigheder 
taler herfor.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved telefonsamtaler 
med de personer og myndigheder m.v., som er nævnt i § 56.

Stk. 4. Telefonsamtaler, som føres i overensstemmelse 
med stk. 1, kan i øvrigt underkastes de vilkår og begræns-
ninger, som følger af § 57.

Stk. 5. Det påhviler den indsatte at påvise, at en person er 
nærtstående, eller at der er etableret kontakt før varetægts-
fængslingen.«

8. I § 59 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. §§ 51 a, 55 a og 57 a finder ikke anvendelse, i 

forbindelse med at den indsatte i institutionen udtaler sig og 
i den forbindelse lader sig fotografere til medierne, jf. stk. 
1.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

9. Efter § 59 indsættes i kapitel 9:

»Tilkendegivelser til offentligheden fra livstidsdømte og 
visse forvaringsdømte

§ 59 a. En indsat, der udstår fængselsstraf på livstid el-
ler er idømt forvaring for overtrædelse af en bestemmelse, 
som hjemler straf af fængsel på livstid, må ikke uden tilla-

delse offentligt fremsætte tilkendegivelser om den eller de 
forbrydelser, som den pågældende har fået en livstids- eller 
forvaringsdom for, eller forbrydelser med tilknytning hertil.

Stk. 2. Kriminalforsorgen meddeler tilladelse efter stk. 1, 
medmindre tilkendegivelsen bør begrænses for at beskytte 
den forurettede ved lovovertrædelsen eller dennes pårørende 
eller for at modvirke en åbenbar krænkelse af retsfølelsen.

Stk. 3. En anden fysisk person må ikke på vegne af den 
indsatte offentligt fremsætte en tilkendegivelse som nævnt i 
stk. 1, uden at den indsatte efter stk. 2 har fået tilladelse til at 
fremsætte den pågældende tilkendegivelse.

Livstidsdømtes og visse forvaringsdømtes overtrædelse af 
bestemmelserne om tilladelse til kontakt med omverdenen

§ 59 b. Kriminalforsorgen kan afskære en indsat, der 
udstår fængselsstraf på livstid eller er idømt forvaring for 
overtrædelse af en bestemmelse, som hjemler straf af fæng-
sel på livstid, og som flere gange har overtrådt § 51 a, stk. 
1, § 55 a, stk. 1, eller § 57 a, stk. 1, fra retten til besøg, 
brevveksling og telefoni i et nærmere bestemt tidsrum.«

10. I § 67 udgår i nr. 8 »og«, i nr. 9 ændres »disciplinær-
straf.« til: »disciplinærstraf,«, og som nr. 10-12 indsættes:
»10) ved overtrædelse af § 51 a, stk. 1, § 55 a, stk. 1, eller § 

57 a, stk. 1,
11) ved overtrædelse af § 59 a, stk. 1, og
12) ved overtrædelse af § 59 a, stk. 3.«

11. Efter kapitel 22 a indsættes:

»Kapitel 22 b
Bøde for livstidsdømtes og visse forvaringsdømtes 

overtrædelse af regler om kontakt til samfundet uden for 
institutionen

§ 123 b. Den, der forsætligt overtræder § 51 a, stk. 1, § 
55 a, stk. 1, § 57 a, stk. 1, eller § 59 a, stk. 1 eller 3, straffes 
med bøde.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for medier omfattet af mediean-
svarsloven, herunder mediets ansatte.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2022.
Stk. 2. Regler fastsat i medfør af § 59, stk. 3, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 1333 af 9. december 2019 med senere æn-
dringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af 
forskrifter udstedt i medfør af § 59, stk. 4.

§ 3

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan 
ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for 
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Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold 
tilsiger.

Folketinget, den 25. januar 2022

Karen Ellemann

/ Erling Bonnesen
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