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Ligestillingsudvalget har i brev af 28. oktober 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 

12 (L 18), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Birgitte 

Bergman (KF). 

Spørgsmål nr. 12: 

”Vil en vedtagelse af lovforslaget i uændret form betyde, at vi kommer til at ende i 

situationer, hvor en person med et CPR-nummer, der slutter på et ulige tal, og der-

med i biologisk termer er mand, kan få lov til at klæde sig om i et omklædningsrum 

for kvinder, hvis personen identificerer sig som dette?” 

Svar: 

Problemstillingen vedrørende omklædning er en eksisterende problemstilling bl.a. 

for personer, der har foretaget et juridisk kønsskifte. 

Som det fremgår af lovforslagets afsnit 3.1.2. har Ligebehandlingsnævnet i KEN 

nr. 9383 af 2. marts 2016 afgjort, at det ikke var i strid med ligestillingsloven, at en 

svømmehal henviste en transperson, der alene havde fået foretaget juridisk køns-

skifte og fremstod fysisk som en mand, til at klæde om i et separat handicapom-

klædningsrum ud fra et blufærdighedshensyn til andre kvinder. 

I afgørelsen bemærker Ligebehandlingsnævnet desuden, at  

”Det er almindeligt i en svømmehal at have kønsopdelte omklædningsrum. 

Denne opdeling er baseret på brugernes fysiske fremtoning som henholdsvis 

mænd og kvinder, således at brugere, der fysisk fremstår som kvinder, klæ-

der om sammen med kvinder, og brugere, der fysisk fremstår som mænd, 

klæder om sammen med mænd.” 

Med lovforslaget lægges der op til, at videreføre denne praksis, hvorefter problem-

stillinger om tilgængelighed forsøges løst i mindelighed. 

Afslutningsvist henviser jeg til min samtidige besvarelse af spørgsmål 1 (L 18), 

hvor det fremgår, at der vil blive fremsat et ændringsforslag, der har til formål at 

indsætte en bestemmelse i ligestillingsloven med henblik på, at det skal være mu-

ligt at fravige forbuddet mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, 

kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika, hvis en fravigelse er begrundet i et 
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legitimt formål, og midlerne til at opnå dette mål er nødvendige og hensigtsmæs-

sige. 

 

Venlig hilsen 

Mattias Tesfaye 

Fungerende minister for ligestilling 

 


