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Besvarelse af spørgsmål nr. 29 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende 

forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, 

retsplejeloven og udlændingeloven (L 189) 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 vedrørende forslag til lov om 

ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, retsplejeloven og ud-

lændingeloven (Forbud mod deltagelse i nattelivet, tryghedsskabende op-

holdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande og udvis-

ning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.) (L 189), som Folketingets 

Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 23. marts 2021. Spørgsmålet 

er stillet efter ønske fra Kristian Hegaard (RV). 

 

 

Nick Hækkerup  

/ 

 

  Christian Fuglsang 
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Spørgsmål nr. 29 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, retsplejeloven 

og udlændingeloven (Forbud mod deltagelse i nattelivet, tryghedsska-

bende opholdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigen-

stande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.) (L 

189): 

 

”Vil ministeren yde bistand til at udarbejde et ændringsforslag, 

der indeholder en solnedgangsklausul, og at der i den forbin-

delse sker en evaluering med uafhængig bistand?” 
 

Svar  

 

1. Justitsministeriet har forstået spørgsmålet således, at der ønskes teknisk 

bistand til et ændringsforslag, der indebærer, at samtlige de ændringer, der 

lægges op til med lovforslaget, ophæves på en bestemt dato, medmindre 

Folketinget bestemmer andet inden denne dato. Idet der ikke i spørgsmålet 

er angivet et tidspunkt for, hvornår en sådan solnedgangsklausul ønskes at 

få virkning, har Justitsministeriet i udformningen af ændringsforslaget un-

der pkt. 2 nedenfor fastsat lovens udløbsdato til tre år efter det med lov-

forslaget forslåede ikrafttrædelsestidspunkt, dvs. den 1. juli 2024. Denne 

dato vil kunne fastsættes nærmere efter Retsudvalgets ønsker, ligesom Rets-

udvalget efter behov også vil kunne fastsætte, at kun enkelte af de med lov-

forslaget foreslåede ændringer gøres til genstand for en solnedgangsklausul.   

 

Regeringen kan ikke støtte et ændringsforslag, som indebærer, at lovforsla-

get forsynes med en solnedgangsklausul, og at der i den forbindelse sker en 

evaluering af loven med uafhængig bistand. Der henvises i den forbindelse 

til pkt. 2.1 i den kommenterede høringsoversigt, der blev oversendt til Rets-

udvalget den 10. marts 2021 (L 189 – bilag 1). Som det også fremgår heraf, 

vil regeringen dog følge udviklingen i praksis og løbende have fokus på, om 

der er behov for at tilpasse de ændringer, der lægges op til med lovforslaget.  

 

2. Et ændringsforslag, som indebærer, at der indsættes en solnedgangsklau-

sul i lovforlaget, således at automatisk ophæves efter en nærmere bestemt 

årrække, medmindre andet bestemmes inden, vil kunne formuleres som an-

ført nedenfor. 

 

Ændringsforslag 

til 
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lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, retspleje-

loven og udlændingeloven (Forbud mod deltagelse i nattelivet, trygheds-

skabende opholdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigen-

stande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.) (L 189) 

 

Æ n d r i n g s f o r s l a g 

 

Af (…), tiltrådt af:… 

 

Til § 5 

 

1) § 5, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes: »Loven træder i kraft den 1. 

juli 2021, jf. dog stk. 2.  

   Stk. 2. §§ 1-4 ophæves automatisk den 1. juli 2024, medmindre andet be-

stemmes inden denne dato. 

 

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.«  

 

[Udløbsklausul] 

 

B e m æ r k n i n g e r  

Til nr. 1 

 

Med ændringsforslaget foreslås det, at lovforslagets §§ 1-4 ophæves auto-

matisk den 1. juli 2024, medmindre andet bestemmes inden denne dato. Æn-

dringsforslaget indebærer, at de ændringer af straffeloven, lov om politiets 

virksomhed, retsplejeloven og udlændingeloven, der gennemføres med lov-

forslaget, automatisk ophæves, medmindre Folketinget forinden beslutter at 

forlænge reglernes gyldighedsperiode. Det forudsættes i den forbindelse, at 

der forud for en eventuel videreførelse af lovændringerne skal foretages en 

vurdering af omfanget af lovens anvendelse med inddragelse af relevant uaf-

hængig bistand. 
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