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Spørgsmål nr. 15 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om ændring af straffeloven (Initiativer mod fremmedkrigere og andre 

terrordømte) (L 130):

”Kan ministeren oplyse, hvorvidt Finanstilsynet og Arbejdstil-

synet uden retskendelse har adgang til privatpersoners bolig 

uden retskendelse og uden politianmeldelse, selvom der forelig-

ger mistanke om en begået lovovertrædelse?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet et bi-

drag fra Erhvervsministeriet, der har oplyst følgende:

”Der henvises til Erhvervsministeriets samtidige bidrag til be-

svarelsen af spørgsmål nr. 14 fra Folketingets Retsudvalg ved-

rørende lovforslaget.”

Justitsministeriet har endvidere indhentet et bidrag fra Beskæftigelsesmini-

steriet, der har oplyst følgende:

”Arbejdstilsynets adgang til privatpersoners bolig, jf. arbejds-

miljølovens § 76, er ikke betinget af, at tilsynet forinden foreta-

ger en anmeldelse til politiet. Det gælder, uanset om Arbejdstil-

synet forud for et tilsynsbesøg på en ejendom har oplysninger, 

der kan give en mistanke om, at der kan være tale om arbejde i 

strid med arbejdsmiljølovgivningen. 

Der henvises i øvrigt til Beskæftigelsesministeriets samtidige 

bidrag til besvarelsen af spørgsmål nr. 14 fra Folketingets Rets-

udvalg vedrørende lovforslaget, og det her oplyste om de be-

grænsninger, der gælder for Arbejdstilsynets adgang til privat-

personers bolig efter arbejdsmiljøloven.”
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