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1. Resumé og anbefalinger
Siden Justitias første optælling i 2009 er antallet af love, bekendtgørelser m.v., der indeholder adgang
til tvangsindgreb uden retskendelse, steget med 26 % til 283 i februar 2022. Sammenlignes Justitias
optælling fra 2022 med Retssikkerhedskommissionens optælling fra 2003, er stigningen på hele
53 %. 1 Andre opgørelser, herunder Justitsministeriets årlige retssikkerhedsredegørelse, viser en lignende stigning, og stigningen lader ikke til at aftage. En tværministeriel arbejdsgruppe blev, efter
offentlig kritik af det stigende antal kontrolbestemmelser, i 2017 sat til at gennemgå og vurdere
nødvendigheden af alle bestemmelser, der gav myndighederne adgang til private boliger og virksomheder m.v., men rapporten har, så vidt Justitia er bekendt, aldrig udmøntet sig i nogle initiativer
til forbedringer.
Der er ifølge Justitias gennemgang af Justitsministeriets retssikkerhedsredegørelser de seneste 15 år
indført langt flere hjemler til tvangsindgreb fra myndighederne, som ikke krævede forudgående retskendelse end hjemler, som indeholdt denne væsentlige retssikkerhedsgaranti. En gennemgang af
lovforslagene bag de seneste 10 indførte hjemler indikerer, at sådanne hjemler ofte indføres uden
nogen særlig begrundelse eller grundigere overvejelser om nødvendigheden af, at myndighederne
kan få adgang til borgeres hjem og virksomheders lokaler uden at skulle afvente rettens kendelse.
Gennemgangen giver et indtryk af, at det at give myndighederne adgang til tvangsindgreb er den
praktiske hovedregel frem for undtagelsen.
Det fremgår ellers af grundlovens § 72, at husundersøgelser m.v. alene kan ske efter en retskendelse,
medmindre der ved lov er gjort en ”særegen undtagelse”. Bestemmelsen skal beskytte borgere og
virksomheder mod statsmagtens indgriben i privatlivet, men den indeholder ikke i realiteten nogen
markant begrænsning i lovgivers adgang til at gøre undtagelser til hovedreglen om retskendelse.
Også Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) art. 8 indeholder en beskyttelse af
borgeres hjem og virksomheders lokaler, og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD)
har før fundet, at myndigheders ransagninger og kontrolundersøgelser var i strid med bestemmelsens proportionalitetskrav. Heller ikke af EMRK art. 8 kan udledes et krav om retskendelse forud for
tvangsindgreb, men forudgående retskendelse udgør en væsentlig og central retssikkerhedsgaranti
og tillægges betydning ved EMDs vurdering af, om bestemmelsens proportionalitetskrav er opfyldt.
Selv om der ikke af grundlovens § 72 og EMRK art. 8 kan udledes et krav om retskendelse forud for
tvangsindgreb, er den fortsatte udbredelse af offentlige myndigheders adgang til ejendom uden
retskendelse problematisk set i lyset af intentionerne bag bestemmelserne og de retssikkerhedsgarantier, der kan udledes heraf. Da grundlovens § 72 som nævnt ikke indeholder nogen nævneværdig
begrænsning i adgangen til tvangsindgreb uden retskendelse, og da intentionerne bag § 72 om at
begrænse sådanne bestemmelser udvandes i takt med det stadigt stigende antal nye hjemler, må
den primære beskyttelse mod statsmagtens indgriben i dag formentlig findes i EMRK art. 8.

1

Med forbehold for de metodeforskelle, som er nævnt i afsnit 4.1.

2

Justitia | Danmarks uafhængige juridiske tænketank
Myndighedskontrol uden retskendelse – den praktiske hovedregel?

1.1. Justitia anbefaler
At der i retssikkerhedsloven som udgangspunkt indføres krav om forudgående retskendelse for tvangsmæssig adgang til og ransagelse af private hjem. Hvis der ved en lov gives
adgang til private hjem uden retskendelse, bør der i lovens bemærkninger anføres tungtvejende grunde for, hvorfor udgangspunktet fraviges.
At Justitsministeriets lovkvalitetsvejledning udbygges, så det fremgår,
o

at myndighederne grundigt bør overveje, om det i det konkrete tilfælde er nødvendigt at fravige udgangspunktet i grundlovens § 72 om forudgående retskendelse. I bekræftende fald bør bemærkningerne til bestemmelsen indeholde en begrundelse herfor.

o

at ministerierne i forbindelse med overvejelserne om nødvendigheden af at tillægge myndighederne adgang til privat ejendom forholder sig til ikke kun det danske proportionalitetskrav, men også proportionalitetskravet efter EMRK art. 8.

At der iværksættes en opfølgning på det arbejde, som blev lavet af den tværministerielle
arbejdsgruppe om eftersyn af kontrolbestemmelser i 2018. En eventuel ny arbejdsgruppe
bør ikke alene få til opgave at gennemgå gældende kontrolbestemmelser med henblik på
at undersøge, hvilke vil kunne ophæves, men også at komme med forslag til, hvordan det
sikres, at hovedreglen om retskendelse ikke fremover fraviges i et omfang, der ikke er nødvendigt. Hvis en sådan arbejdsgruppe nedsættes, bør resultaterne af arbejdet fremlægges
for Folketinget til drøftelse.
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2. Indledning og afgrænsning
I Danmark har myndighederne i vidt omfang adgang til private boliger og lokaler og til at foretage
andre tvangsindgreb over for borgere og virksomheder uden for strafferetsplejen. I 2018 var der ca.
500 bestemmelser, der gav adgang til en sådan myndighedskontrol, og det anslås, at der udføres ca.
200.000 kontroller årligt. 2
Kontrolbestemmelserne tjener mange forskellige hensyn, herunder først og fremmest hensyn til samfundets interesse i at kunne håndhæve overholdelsen af lovgivningen. Det gælder f.eks., når Fødevarestyrelsen kontrollerer, at restauranter m.v. overholder fødevarelovgivningen, eller når SKAT fører
kontrol med, at virksomheder overholder skattereglerne. Heroverfor står imidlertid hensynet til borgernes og virksomhedernes retssikkerhed, og der må sikres en rimelig balance mellem disse ofte
modsatrettede hensyn.
For at yde borgere og virksomheder beskyttelse mod statens indgreb skal en myndighed som udgangspunkt indhente en retskendelse, før myndigheden kan få adgang til privat ejendom. Denne
hovedregel, som følger af grundlovens § 72, kan imidlertid fraviges ved en ”særegen undtagelse”.
Justitias opgørelse af antallet af love, bekendtgørelser m.v., der indeholder bestemmelser om, at
myndighederne kan foretage tvangsindgreb uden retskendelse viser, at antallet af undtagelser til
hovedreglen om retskendelse stiger år for år.
I februar 2022 var der ifølge Justitias optælling 283 retskilder med hjemmel til tvangsindgreb uden
retskendelse, hvilket er en stigning på 26 % siden første optælling efter samme metode i 2009 og
hele 53 % siden Retssikkerhedskommissionens optælling i 2003. 3
Stigningen er sket trods løbende politiske ambitioner om at nedbringe antallet af nye og eksisterende hjemler til tvangsindgreb uden retskendelse og på trods af, at Justitsministeriet siden 1998
udtrykkeligt har anbefalet ministerierne at udvise tilbageholdenhed med at indføre nye kontrolbestemmelser. Justitia ønsker med analysen at komme med et indspark til debatten om udviklingen,
hvorfor denne er problematisk set i lyset af grundlovens § 72 og EMRK art. 8 og hvilke tiltag, der kan
gøres for at bremse den.
Denne analyse er en del af Justitias projekt om erhvervslivets retssikkerhed. Analysens fokus er derfor
primært på myndighedernes kontrolundersøgelser hos virksomheder og i virksomhedsejeres private
hjem m.v. og ikke på øvrige tvangsindgreb som f.eks. overvågning af borgere eller personundersøgelser. Afgrænsningen er dog bredere i analysens kapitel 4, som indeholder statistik vedr. udviklingen i antallet af hjemler til tvangsindgreb. F.eks. inddrog Retssikkerhedskommissionen i sin optælling

2

Se herom rapportens kapitel 4.
Se forbehold vedr. sammenligningen i afsnit 4.1, da Justitia ikke er bekendt med den metode, som Retssikkerhedskommissionen har anvendt ved optællingen.
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fra 2003 alle love m.v., med hjemler til tvangsindgreb uden retskendelse omfattet af grundlovens §
72, mens Justitsministeriets årlige opgørelse fokuserer på hjemler til tvangsindgreb omfattet af retssikkerhedsloven. I analysen inddrages både statistik vedr. adgang til tvangsindgreb med og uden
retskendelse, men analysen fokuserer primært på myndighedskontrol uden retskendelse, da retskendelse udgør en væsentlig retssikkerhedsgaranti.
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3. De retlige rammer for tvangsindgreb uden retskendelse
Boligens ukrænkelighed er beskyttet i grundlovens § 72, der fastslår, at husundersøgelse m.v. alene
kan ske efter en retskendelse, medmindre der ved lov er gjort en særegen undtagelse. Beskyttelsen
omfatter ikke kun private boliger, men også forretningslokaler m.v. Hvad der nærmere ligger i grundlovens beskyttelse gennemgås i afsnit 3.1.
Også internationale konventioner m.v. beskytter retten til respekt for hjemmet. Det gælder f.eks. FN’s
Verdenserklæring om Menneskerettighederne og EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder.4 Af
særlig betydning beskytter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) art. 8 retten til
respekt for privatliv, familieliv, hjem og korrespondance, og beskyttelsen af hjemmet gælder, ligesom
grundlovens beskyttelse, for såvel private boliger som erhvervslokaler. EMRK er inkorporeret i dansk
ret ved lov, og de danske domstole og retsudøvende myndigheder er derfor forpligtet til at fortolke
øvrig lovgivning i overensstemmelse med konventionen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) fortolkning af konventionen. 5 Afsnit 3.2 indeholder en beskrivelse af beskyttelsen
efter EMRK art. 8.
Når en forvaltningsmyndighed ved lov har fået hjemmel til at foretage undersøgelser af private boliger og erhvervslokaler m.v. uden for strafferetsplejen, fastsætter retssikkerhedsloven generelle regler for den fremgangsmåde, som myndigheden skal følge ved gennemførelsen af undersøgelsen. 6
Retssikkerhedslovens mest centrale retssikkerhedsgarantier for borgere og virksomheder gennemgås i afsnit 3.3.
I afsnit 3.4 behandles de anbefalinger om tilbageholdenhed med at indføre nye hjemler til tvangsindgreb, som følger af Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet til brug for udarbejdelse af lovforslag.
Endelig indeholder afsnit 3.5 og 3.6 en opsamling med Justitias overvejelser og anbefalinger på baggrund af gennemgangen af gældende regler og retningslinjer for myndighedernes tvangsindgreb
uden retskendelse.

4

Se om sidstnævnte Justitia: Konkurrencelovens tvangsindgreb, maj 2021, s. 23.
Udgangspunktet fraviges dog, hvis lovgiver udtrykkeligt har ment at fravige EMRK, jf. betænkning nr. 1220 af 1991 om
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret s. 197 og Jens Elo Rytter: Individets Grundlæggende Rettigheder, 1. udgave/2. oplag (2013), s. 379.
6 Retssikkerhedsloven finder også anvendelse på andre former for tvangsindgreb, f.eks. undersøgelse af breve og andre
papirer eller undersøgelse af personer. Se herom lovens § 1.
5
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3.1. Grundlovens § 72
Ifølge grundlovens § 72, 1. pkt. er boligen ukrænkelig. Dette følges dog straks op af et 2. pkt., der
fastslår, at husundersøgelse m.v. ”må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter

en retskendelse”.
Det er almindeligt antaget, at husundersøgelse ikke alene omfatter fast ejendom, der tjener som
bolig, men også andre lokaler og rum, der ikke er offentligt tilgængelige såsom fabrikslokaler, kontorer, lagerrum m.v. Det er også almindelig antaget, at bestemmelsen gælder både undersøgelser i
og uden for strafferetsplejen, dvs. også f.eks. Fødevarestyrelsens kontrol af fødevarevirksomheder.7
Formålet med bestemmelsen er at yde beskyttelse mod statsmagtens indgriben i den enkelte borgers privatliv. Da bestemmelsen som nævnt også omfatter forretningslokaler m.v., beskytter den
også erhvervsvirksomheder. For indgreb omfattet af grundlovens § 72 opstår der et dobbelt hjemmelsspørgsmål. Det første spørgsmål er, om der overhovedet er hjemmel til (med eller uden retskendelse) at foretage det pågældende indgreb. Dette reguleres ikke af § 72, men af almindelige
principper om lovmæssig forvaltning. Det andet spørgsmål er, om indgrebet – hvis der er hjemmel
til det – så kan foretages uden retskendelse. Det er dette spørgsmål, som § 72 regulerer. 8
Beskyttelsen i grundlovens § 72 ligger i, at forvaltningen som udgangspunkt alene kan gennemføre
indgreb efter en forudgående retskendelse fra en domstol. Dette indebærer, at en domstol før den
imødekommer en begæring om husundersøgelse m.v. foretager en prøvelse af, om lovens betingelser for at gennemføre indgrebet er opfyldt, og om indgrebet overholder relevante retsgrundsætninger, herunder proportionalitetsprincippet. 9
Denne hovedregel kan dog fraviges ved en lovbestemmelse, der udtrykkeligt fastsætter, at det pågældende indgreb kan foretages ”uden retskendelse”. I statsforfatningsretlig teori er det traditionelt
accepteret, at en undtagelse fra grundlovens hovedregel også kan støttes på en fortolkning af loven.
Det må dog anses for uafklaret, hvorvidt f.eks. bestemmelser, som fastsætter, at politiet skal yde
bistand ved gennemførelsen af et indgreb, skal fortolkes således, at kravet om retskendelse er fraveget. 10

7

Se bl.a. Jens Peter Christensen m.fl.: Dansk Statsret, 2. udgave (2016), s. 302 og Henrik Zahle (red.): Grundloven med
kommentarer, 2. udgave (2006), s. 457-459.
8 Henrik Zahle (red.): Grundloven med kommentarer, 2. udgave (2006), s. 459-60.
9 Jens Peter Christensen m.fl.: Dansk Statsret, 2. udgave (2016), s. 301 og 307 f.
10 Se Henrik Zahle (red.): Grundloven med kommentarer, 2. udgave (2006), s. 460 og Jens Peter Christensen, Michael Hansen
Jensen og Jørgen Albæk Jensen: Dansk Statsret, 2. udgave (2016), s. 308. Det bemærkes, at Michael Hansen Jensen på s.
308 i Dansk Statsret udfordrer synspunktet om, at hovedreglen i § 72 kan og bør fraviges ved andet end en udtrykkelig
lovbestemmelse.
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I de tilfælde, hvor lovgivningsmagten har udnyttet muligheden for at fravige grundlovens hovedregel, indeholder loven normalt en udtrykkelig bestemmelse om, at det pågældende indgreb kan foretages ”uden retskendelse”. 11 Dette er i overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning om
lovkvalitet, som beskrives nærmere nedenfor i afsnit 3.4.
Hovedreglen i grundlovens § 72 kan ifølge bestemmelsens ordlyd alene fraviges ved en ”særegen”
undtagelse. Det antages i den statsforfatningsretlige litteratur, at der heri ligger en vis begrænsning
i lovgivningsmagtens kompetence til at fravige kravet om forudgående retskendelse, om end ikke
en markant begrænsning. Det antages, at der er overladt lovgivningsmagten et vidt skøn, og at domstolene må forventes at være tilbageholdende med at tilsidesætte lovgivers skøn over, at der på et
bestemt område er grund til at gøre en særegen undtagelse fra kravet om forudgående retskendelse. 12
Selv om grundlovens § 72 udelukkende knytter beskyttelsen til et krav om retskendelse forud for
indgreb, medmindre lovgivningsmagten har fastsat en særegen undtagelse, fremgår det af forarbejderne til bestemmelsen, at intentionen også var at sikre en vis tilbageholdenhed med hensyn til
anvendelse af husundersøgelse m.v. På Den Grundlovgivende Rigsforsamling udtalte ordføreren, at
en bestemmelse som § 72:

”kunde fyldestgjøre det dobbelte, vigtige Formaal, deels at rense Lovgivningen
for enkelte Bestemmelser, hvor Huusundersøgelse er bestemt paa en Maade
og i Tilfælde, hvor den ikke kan ansees nødvendig, og i alt fald sikre mod at
flere lignende Bestemmelser kom ind deri, og deels ogsaa indeholde alvorlig
Opfordring til vedkommende Retsbetjente om at vogte sig for overilet at foretage slige Handlinger.” 13
Ordførerens udtalelser synes først og fremmest at have karakter af en henstilling til lovgivningsmagten, 14 og ændrer ikke ved, at lovgivningsmagten har et vidt skøn ved vurderingen af, om det er
relevant at gøre undtagelse til hovedreglen om retskendelse.

11

Redegørelse nr. R 8 af 19/12 1996 om forvaltningsmyndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse og om
erstatningsfri regulering inden for plan-, miljø- og naturbeskyttelsesområdet, pkt. 2.1.2 og Henrik Zahle (red.): Grundloven
med kommentarer, 2. udgave (2006), s. 460.
12 Se herom Jens Peter Christensen m.fl.: Dansk Statsret, 2. udgave (2016), s. 307 og Henrik Zahle (red.): Grundloven med
kommentarer, 2. udgave (2006), s. 460.
13 Beretning om Forhandlingerne paa Rigsdagen, Bind I, spalte 2592.
14 Jens Peter Christensen m.fl.: Dansk Statsret, 2. udgave (2016), s. 307.
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3.2. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 8
Også Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (herefter ”EMRK”) finder anvendelse for så
vidt angår myndighedernes tvangsindgreb. EMRK art. 8 sikrer enhver ret til respekt for sit privatliv
og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. ”Hjem” må antages at have omtrent samme anvendelsesområde, som ”boligen” og ”hus(undersøgelse)” i grundlovens § 72. 15
Beskyttelsen består i, at ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i denne ret, medmindre det
sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til et af de
i bestemmelsen nævnte legitime formål. EMD har slået fast, at undtagelsen til hovedreglen om at
tvangsindgreb er tilladt skal fortolkes indskrænkende, samt at EMRKs rettigheder generelt skal
være ”praktiske og effektive”, så beskyttelsen ikke bliver teoretisk eller illusorisk. 16
EMD har fastslået, at beskyttelsen efter EMRK art. 8 også gælder for private virksomheder.17 En stor
del af EMDs praksis om myndigheders kontrolundersøgelser vedrører ransagning og beslaglæggelse
inden for strafferetsplejen. Det vil derfor også i vidt omfang være EMDs praksis vedrørende ransagninger, som beskrives i det følgende. De tvangsindgreb, som denne analyse koncentrer sig om, er
hovedsageligt kontrolundersøgelser foretaget uden for strafferetsplejen, f.eks. Finanstilsynets adgang til fondsmæglerselskabers lokaler eller Fødevarestyrelsens adgang til fødevarevirksomheder.
De principper, der er lagt til grund af EMD i domstolens praksis vedr. EMRK art. 8, må dog antages
også at finde anvendelse for så vidt angår administrative tvangsindgreb og ikke være forbeholdt
tvangsindgreb inden for strafferetsplejen. 18
Kerneområdet for beskyttelsen efter EMRK art. 8 er den private bolig, dvs. f.eks. en persons hus eller
lejlighed. Indgreb i det private hjems fred kræver efter bestemmelsen en tungtvejende begrundelse,
da denne er essentiel for individets retssikkerhed og velværd. 19 Private forretningslokaler er også
omfattet af begrebet ”hjem”, herunder fabrikslokaler, kontorlokaler og lagre, hvortil offentligheden
ikke har almindelig adgang. 20 En offentlig myndigheds undersøgelse af en virksomheds forretningslokaler uden samtykke vil således ligesom en undersøgelse af en privat persons hjem udgøre et
indgreb i retten til respekt for hjemmet efter EMRK art. 8. 21 EMD har dog i Niemietz mod Frankrig

15

Jens Elo Rytter: Individets grundlæggende rettigheder, 1. udgave/2. oplag (2014), s. 248.
Jon Fridrik Kjølbro: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere, 4. udgave (2017), s. 24 og Justitia:
Konkurrencelovens tvangsindgreb, maj 2021, s. 24.
17 Se bl.a. Société Colas Est og andre mod Frankrig af 16. april 2002, sagsnr. 37971/97, pr. 41 og Buck mod Tyskland af 28.
april 2005, sagsnr. 41604/98, pr. 31.
18 Se uddybende herom Justitia: Konkurrencelovens tvangsindgreb, maj 2021, s. 26-28.
19 Jens Elo Rytter: Individets grundlæggende rettigheder, 1. udgave/2. oplag (2014), s. 248 med henvisning til relevant
retspraksis.
20 Ønsker ejeren at en myndighedsperson forlader et lokale, hvortil der er almen adgang, vil fortsat tilstedeværelse dog
udgøre et indgreb omfattet af art. 8, jf. Jens Elo Rytter: Individets grundlæggende rettigheder, 1. udgave/2. oplag (2014), s.
248-49.
21 Ibid., s. 249. Se hertil Niemietz mod Tyskland af 16. december 1992, sagsnr. 13710/88, pr. 30.
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holdt døren åben for, at statens indgrebsadgang kan være mere vidtgående, når der er tale om
erhvervs- eller andre professionelle aktiviteter eller lokaler, end hvad der ellers ville være tilfældet. 22
Et indgreb i retten til respekt for hjemmet efter EMRK art. 8, stk. 1 skal overholde kravene i bestemmelsens stk. 2 for at være lovligt. Indgrebet skal derfor som nævnt være i overensstemmelse med
loven og være nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til et af de i bestemmelsen nævnte
legitime formål.
Kravet om at indgrebet skal være i overensstemmelse med loven indebærer først og fremmest, at
indgrebet skal have hjemmel i national lovgivning. Det betyder, at der skal findes nationale regler,
der giver myndighederne ret til at foretage indgrebet, ligesom de nationale materielle og processuelle regler konkret skal være overholdt i forbindelse med indgrebet. Derudover skal de nationale
retsregler, der udgør hjemmelsgrundlaget, være forenelige med retsstatsprincippet eller ”the rule of

law”. Dette betyder, at retsreglerne skal være tilgængelige og retstilstanden forudsigelig. Kravet om
forudsigelighed indebærer, at retsreglerne skal være formuleret så tilstrækkeligt klart og præcist, at
de berørte har mulighed for at indrette sig efter de pågældende regler. Det udelukker dog ikke, at
myndighederne overlades et skøn, forudsat at omfanget af skønnet og den måde, hvorpå det skal
udøves, er angivet med tilstrækkelig klarhed, når der tages hensyn til de anerkendelsesværdige formål, der forfølges, og til at individet ydes passende beskyttelse mod vilkårlige indgreb fra det offentlige. 23
Indgreb i retten til respekt for hjemmet skal derudover ske af hensyn til enten den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse,
for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed. De opregnede
legitime formål er udtømmende og skal fortolkes indskrænkende. EMDs vurdering og konstatering
af, at et indgreb varetager et legitimt formål er ofte kortfattet og giver sjældent anledning til problemer. Det skyldes, at formålene, uanset at de skal fortolkes indskrænkende, er formuleret tilstrækkeligt
bredt til at kunne dække de fleste tilfælde, hvor myndighederne kan have behov for at foretage
indgreb. 24
Det centrale moment i EMDs afgørelser om ransagningers overensstemmelse med art. 8, stk. 2 er
oftest det sidste krav om, at indgrebet skal være nødvendigt i et demokratisk samfund. Kravet indebærer, at indgrebet skal modsvare et presserende socialt behov og være proportionalt i forhold til
det forfulgte legitime formål. EMD har slået fast, at medlemsstaterne har en vis skønsmargin ved
vurderingen af nødvendigheden af indgreb, men at denne skønsmargin går hånd i hånd med

22

Se Niemietz mod Tyskland, pr. 31-32 og Peer Lorentzen m.fl.: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art. 1-9
med kommentarer, 3. udgave (2011), s. 750.
23 Justitia: Konkurrencelovens tvangsindgreb, maj 2021, s. 24 med henvisning til Jon Fridrik Kjølbro: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere, 4. udgave (2017), s. 755-760.
24 Ibid., s. 25 med henvisning til ibid., s. 765-66.
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europæisk supervision. EMD har i denne sammenhæng også fremhævet, at undtagelsen i art. 8, stk.
2 skal fortolkes indskrænkende, og at indgrebets nødvendighed i hver enkelt sag skal være ”convin-

cingly established”. Staten har ifølge EMDs praksis en bredere skønsmargin, når et indgreb er rettet
mod en juridisk person, end tilfældet ville have været i en sag om indgreb mod en fysisk person.25
Ved vurderingen af om kravet om proportionalitet er overholdt i sager om ransagninger og kontrolundersøgelser, lægger EMD afgørende vægt på, om de relevante retsregler og praksis indeholder ”tilstrækkelige og effektive retssikkerhedsgarantier til beskyttelse af individet mod misbrug og

vilkårlighed.” Der kan ikke af EMRK art. 8 udledes et krav om, at en ransagning eller kontrolundersøgelse kun må foretages efter forudgående retskendelse. Forudgående retskendelse udgør dog en
væsentlig og central retssikkerhedsgaranti og tillægges betydning, når det vurderes, om der forelå
tilstrækkelige og effektive retssikkerhedsgarantier mod misbrug og vilkårlighed. Hvis myndigheder
har kompetence til at foretage ransagning uden retskendelse, vil EMDs prøvelse af de indbyggede
retssikkerhedsgarantier være særligt indgående. Beskyttelse mod vilkårlige indgreb fra det offentlige
vil i sådanne tilfælde kræve, at muligheden for indgreb er reguleret i faste retlige rammer, og at der
er klare begrænsninger i de beføjelser, der er overladt til myndighederne. 26
Herudover ser EMD på de særlige omstændigheder i den konkrete sag for at vurdere, om det konkrete indgreb var proportionelt med det legitime formål. EMD lægger ifølge praksis særlig vægt på
1) karakteren og alvoren af den lovovertrædelse, der ligger til grund for ransagningen/beslaglæggelsen, 2) hvorvidt ransagningen blev foretaget på baggrund af en retskendelse – eller undergivet
efterfølgende judiciel kontrol, og 3) hvorvidt retskendelsen var baseret på rimelig mistanke og var
rimeligt afgrænset. Derudover ser EMD på måden, hvorpå ransagningen blev gennemført - og hvis
ransagning gennemføres på en advokats kontor m.v., hvorvidt der var en uafhængig observatør til
stede, der kunne sikre, at der ikke blev fjernet materiale undergivet legal professional privilege. Endelig vil EMD tage omfanget af mulige følger for den berørte persons arbejde og omdømme i betragtning. 27
I de tre sager Funke, Cremieux og Miailhe mod Frankrig fandt EMD, at der i forbindelse med de
franske toldmyndigheders ransagninger var sket en krænkelse af EMRK art. 8. I Funke mod Frankrig
havde myndighederne, ledsaget af en politibetjent, ransaget klagers hjem og beslaglagt en række
dokumenter på en mistanke om, at klager havde eller havde haft flere bankkonti i udlandet til privat
og professionelt brug. 28 I Cremieux mod Frankrig havde myndighederne udført 28 interviews og
ransagninger over en treårig periode af en vinforhandlers hovedkontor, direktørens hjem og øvrige

25

Justitia: Konkurrencelovens tvangsindgreb, maj 2021, s. 25 med henvisning til bl.a. Bernh Larsen Holding AS og andre
mod Norge af 14. marts 2013, sagsnr. 24117/08, pr. 159.
26 Jon Fridrik Kjølbro: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere, 4. udgave (2017), s. 869 og 874 og
Justitia: Konkurrencelovens tvangsindgreb, maj 2021, s. 28.
27 Justitia: Konkurrencelovens tvangsindgreb, maj 2021, s. 25-26 med henvisning til bl.a. Aleksanyan mod Rusland af 22.
december 2008, sagsnr. 46468/06, pr. 214 og Iliya Stefanov mod Bulgarien af 22. maj 2008, sagsnr. 65755/01, pr. 38.
28 Funke mod Frankrig af 25. februar 1993, sagsnr. 10828/84, pr. 7.
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adresser tilhørende direktøren og andre personer i forbindelse med en mistanke om skatteunddragelse og kapitalflugt. Direktørens klage til EMD vedrørte ransagningerne af hans hjem og andre
adresser samt de foretagne beslaglæggelser. 29 I Miailhe mod Frankrig havde myndighederne, ledsaget af en politibetjent, foretaget to langvarige ransagninger af hovedkontoret for den virksomhed,
som klager var leder i, og beslaglagt næsten 15.000 dokumenter. 30
EMD anerkendte i alle tre sager behovet for, at myndighederne har adgang til at foretage ransagninger og beslaglæggelser for at forhindre og retsforfølge skatteunddragelse, men udtalte, at de
relevante retsregler og praksis uanset må indeholde tilstrækkelige og effektive retssikkerhedsgarantier mod misbrug og vilkårlighed. Dette var ifølge EMD ikke tilfældet i de tre sager, idet EMD udtalte:

”At the material time […] the customs authorities had very wide powers; in
particular they had exclusive competence to assess the expediency, number,
length and scale of inspections. Above all, in the absence of any requirement
of a judicial warrant the restrictions and conditions provided for in law […]
appear too lax and full of loopholes for the interferences with the applicant’s
rights to have been strictly proportionate to the legitimate aim pursued.” 31
EMD fandt således, at toldmyndighedernes kompetence var så vidtrækkende og uden begrænsninger i forhold til hensigtsmæssigheden, antallet, længden og omfanget af ransagningerne, at proportionalitetskravet i EMRK art. 8, stk. 2 ikke var overholdt. Der var derfor sket en krænkelse af klagernes
ret til hjem efter EMRK art. 8. 32
Også i sagen Société Colas Est. m.fl. mod Frankrig fandt EMD, at de franske konkurrencemyndigheders kontrolundersøgelser af klagers ejendom udgjorde en krænkelse af klagers ret til hjem efter
EMRK art. 8, da undersøgelsen ikke var omgivet af tilstrækkelige processuelle garantier og dermed
var uproportionel. Modsat de tre sager ovenfor var klagerne i denne sag tre virksomheder og dermed
juridiske personer, hvis lokaler var blevet ransaget og flere tusinde dokumenter beslaglagt som led i
en omfattende administrativ undersøgelse af entreprenørvirksomheders adfærd. 33
EMD udtalte i lighed med de tre tidligere franske sager, som vedrørte ransagninger foretaget af
toldmyndighederne, at konkurrencemyndighederne i Société Colas Est. m.fl. mod Frankrig havde haft
meget brede beføjelser, som gav dem enekompetence til at vurdere hensigtsmæssigheden, antallet,

29

Cremieux mod Frankrig af 25. februar 1993, sagsnr. 11471/85, pr. 7-10 og 24.
Miailhe mod Frankrig (nr. 1) af 25. februar 1993, sagsnr. 12661/87, pr. 6-8. Medklagere var desuden Mr. Miailhes mor og
hustru.
31 Funke mod Frankrig, pr. 57, Miailhe mod Frankrig, pr. 38 og Cremieux mod Frankrig, pr. 40.
32 Se i det hele Funke mod Frankrig, pr. 53-59, Miailhe mod Frankrig, pr. 34-50 og Cremieux mod Frankrig, pr. 36-41.
33 Se Société Colas Est m.fl. mod Frankrig af 16. april 2002, sagsnr. 37971/97, pr. 8-21 og 40-42.
30
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længden og omfanget af ransagningerne. EMD fremhævede herefter, at undersøgelserne blev foretaget uden forudgående retskendelse og uden tilstedeværelsen af en ledende politibetjent. 34
Herefter udtalte EMD, at

”That being so, even supposing that the entitlement to interfere may be more
far-reaching where the business premises of a juristic person are concerned
[…], the Court considers, having regard to the manner of proceeding outlined
above, that the impugned operations in the competition field cannot be regarded as strictly proportionate to the legitimate aims pursued.” 35
EMD fandt således, at de franske konkurrencemyndigheders kontrolundersøgelse udgjorde en krænkelse af klagernes ret til hjem efter EMRK art. 8, selv om klagerne, fordi de var juridiske personer,
muligvis ikke nød helt samme beskyttelse mod indgreb som fysiske personer. 36
EMD har dermed slået fast, at en ransagning eller kontrolundersøgelse hos såvel fysiske som juridiske
personer kan udgøre en krænkelse af EMRK art. 8, hvis myndighederne har for vide beføjelser, og
relevante retsregler og praksis ikke indeholder tilstrækkelige og effektive retssikkerhedsgarantier
mod misbrug og vilkårlighed, samt at fraværet af et krav om forudgående retskendelse kan have
indflydelse på vurderingen.
EMD har endnu ikke prøvet en sag mod Danmark vedr. proportionaliteten af ransagninger og kontrolundersøgelser. Der er så vidt Justitia er bekendt ingen afgørelser fra danske domstole, hvor retten
har fundet, at der er sket en overtrædelse af EMRK art. 8 i forbindelse med ransagninger eller kontrolundersøgelser, og EMRK art. 8 har kun i meget ringe omfang været inddraget i sådanne sager. 37
En hollandsk domstol har dog for nylig afsagt en dom, hvor retten fandt, at anvendelsen af et nyt
automatisk overvågningssystem, der brugte kunstig intelligens til at forudsige skatteunddragelse og
svig med velfærdsydelser, ikke var proportionelt og dermed udgjorde en krænkelse af EMRK art. 8. 38

34

Société Colas Est m.fl. mod Frankrig, pr. 49.
Ibid.
36 Se også vedrørende dommen Justitia: Konkurrencelovens tvangsindgreb, maj 2021, s. 26.
37 EMRK art. 8 blev inddraget i U.2007.2263, hvor politiet under en ransagning af anklagede bopæl fandt og beslaglagde
en række fotografier af personer fra rockermiljøet. Forsvareren bestred lovligheden af beslaglæggelsen med henvisning til,
at der var tale om private feriefotos, og at beslaglæggelsen derfor var i strid med EMRK art. 8. Dette afviste Vestre Landsret.
Se også U 2005.3007, hvor forsvareren anførte, at det ville være i strid med EMRK art. 8 at tillade anvendelse af fotografier
taget af politiet under en ubestridt ulovlig ransagning. Byretten (senere stadfæstet af Vestre Landsret) fandt, at det henhørte
under en eventuelt senere dømmende ret, hvorvidt de optagne fotos i en anlagt sag skulle kunne benyttes som bevismiddel.
38 Se herom Poul Schmidt - Kammeradvokaten: Ny dom: AI-system strider mod EMRK, 18. februar 2020.
35
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3.3. Retssikkerhedsloven
Siden 2005 har Danmark haft en lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (i daglig tale ”retssikkerhedsloven”). Retssikkerhedsloven blev til på baggrund af en udførlig betænkning fra Retssikkerhedskommission, som blev nedsat i 2002 for bl.a. at
vurdere, om der kunne opstilles nogle overordnede principper for udøvelsen af tvangsindgreb. Retssikkerhedskommissionens arbejde og årsagen til nedsættelsen af kommissionen er beskrevet nedenfor i afsnit 5.2.
Retssikkerhedsloven indeholder en række generelle bestemmelser, som skal iagttages, når offentlige
myndigheder uden for strafferetsplejen foretager tvangsindgreb over for borgere og virksomheder. 39
Tvangsindgrebene kan f.eks. bestå i undersøgelse af private eller erhvervsmæssige lokaler, undersøgelse eller beslaglæggelse af breve, genstande m.v. og legemsundersøgelser. Loven omfattede i første omgang ikke tvangsindgreb, som foretages efter indhentet retskendelse. Denne begrænsning
blev dog ophævet ved en lovændring i 2007, så retssikkerhedsloven fra 1. januar 2008 både omfattede tvangsindgreb, som foretages med og uden forudgående retskendelse. 40 Retssikkerhedsloven
giver ikke forvaltningsmyndigheder hjemmel til at foretage tvangsindgreb, men regulerer under
hvilke betingelser sådanne indgreb kan ske, hvis der i anden lovgivning er hjemmel til at foretage
dem.
Retssikkerhedsloven begrænser muligheden for at gennemføre tvangsindgreb i to henseender. Først
og fremmest skal myndighederne overholde det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, som blev lovfæstet i lovens § 2. Ifølge proportionalitetsprincippet må der ikke anvendes mere
indgribende foranstaltninger, hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige, og indgrebet som middel skal stå i rimeligt forhold til målet. Inden en myndighed træffer beslutning om at
iværksætte et tvangsindgreb, f.eks. som led i en kontrol, skal myndigheden således overveje, om
indgrebet eventuelt kan erstattes af andre og mindre indgribende kontrolmåder. Dernæst følger det
af retssikkerhedslovens § 9, at tvangsindgreb ikke må gennemføres efter lovens regler, hvis formålet
er at tilvejebringe oplysninger om, hvad der med rimelig grund mistænkes for at være en begået
strafbar lovovertrædelse. I så fald skal indgrebet gennemføres af politiet efter retsplejelovens regler
om strafferetsplejen. 41
Når myndighederne ikke er udelukket fra at foretage et tvangsindgreb ifølge de nævnte bestemmelser, indeholder loven forskellige krav til, hvilken fremgangsmåde myndighederne skal følge ved indgrebet. Myndighederne skal bl.a. overholde forskellige dokumentationskrav og foretage indgrebet

39

Se retssikkerhedslovens § 1 vedr. lovens anvendelsesområde.
Ændringen skete ved lov nr. 525 af 6. juni 2007, der ophævede § 1, stk. 5 i lov nr. 442 af 9. juni 2004.
41 Se herom Kasper Ullerup Bach: Prøvelse af lovligheden af myndigheders kontrolundersøgelser i et retssikkerhedsmæssigt
perspektiv, Juristen 5/2016, s. 178 og Ole Hasselgaard m.fl.: Retssikkerhedsloven med kommentarer, 1. udgave (2005), s.
49-50 og 103-106.
40
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så skånsomt, som omstændighederne tillader. 42 Derudover finder de fleste partsrettigheder i forvaltningsloven anvendelse, dog med undtagelse af bl.a. reglerne om partshøring. 43 I stedet regulerer
retssikkerhedslovens § 5 den underretning, som myndigheden – i stedet for at foretage partshøring
– skal give parten ved en beslutning om tvangsindgreb.
Når en myndighed har truffet beslutning om at iværksætte et tvangsindgreb, skal den ifølge retssikkerhedslovens § 5 som udgangspunkt underrette parten herom skriftligt senest 14 dage, inden
tvangsindgrebet gennemføres. Underretningen skal indeholde oplysninger om tid og sted for indgrebet, retten til at lade sig repræsentere eller bistå af andre efter forvaltningslovens § 8, hovedformålet med indgrebet og det faktiske og retlige grundlag for indgrebet, jf. forvaltningslovens § 24.
Parten skal herefter have lejlighed til inden for en nærmere fastsat frist at fremsætte indsigelse mod
beslutningen. Fremsætter parten en indsigelse, har myndigheden pligt til at genoverveje sin beslutning. Fastholdes beslutningen, skal myndigheden give parten en skriftlig begrundelse herom senest
samtidig med gennemførelsen af tvangsindgrebet. 44
Bestemmelsen indeholder dog også en række relativt rummelige undtagelser til kravet om forudgående underretning. Det gælder f.eks., hvis øjemedet med tvangsindgrebets gennemførelse ville forspildes, såfremt forudgående underretning skulle gives. Det kunne f.eks. konkret være fordi, der på
grund af tidligere erfaringer med en part er grund til at antage, at den pågældende vil bortskaffe de
effekter m.v., der ønskes kontrolleret. Undtagelsen kan dog også anvendes i tilfælde, hvor det generelt må antages, at øjemed med kontrollen ville blive forspildt ved forudgående underretning, f.eks.
i alle tilfælde, hvor myndighederne skal kontrollere et ”øjebliksbillede” af f.eks. hygiejnetilstanden på
en restaurant. Udgangspunktet kan derudover f.eks. fraviges, hvis Danmark ifølge et EU-direktiv er
forpligtet til at fastsætte regler om, at kontrolbesøg kan ske uanmeldt, eller hvis redningsberedskab
i forbindelse med brande eller udslip har behov for øjeblikkeligt at trænge ind i private ejendomme
af hensyn til personers sikkerhed. 45
Undtagelserne indebærer, at der kan være forvaltningsområder, hvor udgangspunktet i praksis vil
være, at der ikke skal ske forudgående underretning. Justitsministeriet udgiver som nævnt i afsnit
4.2 årligt en retssikkerhedsredegørelse, der bl.a. indeholder oplysninger om antallet af kontrolundersøgelser foretaget af udvalgte kontroltunge ministerier i en repræsentativ måned. En gennemgang

42

Se vedr. førstnævnte krav lovens §§ 6 og 8 og vedr. sidstnævnte krav lovens § 7.
Se herom lovens § 3.
44 Se Kasper Ullerup Bach: Prøvelse af lovligheden af myndigheders kontrolundersøgelser i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv, Juristen 5/2016, s. 178 og Ole Hasselgaard m.fl.: Retssikkerhedsloven med kommentarer, 1. udgave (2005), s. 6769.
45 Undtagelserne fremgår af retssikkerhedslovens § 5, stk. 4. Se herom Ole Hasselgaard m.fl.: Retssikkerhedsloven med
kommentarer, 1. udgave (2005), s. 69 og 76-82.
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af de årlige undersøgelser viser, at ca. 75-85 % af kontrolundersøgelserne gennemføres uden forudgående varsel. 46

3.4. Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet
Justitsministeriet har siden 2000 udgivet en vejledning om lovkvalitet, som anvendes som redskab i
forbindelse med udarbejdelsen af lovforslag. Lovkvalitetsvejledningen har lige siden dens indførelse
indeholdt en udtrykkelig anbefaling om, at ministerierne udviser tilbageholdenhed med at indføre
nye kontrolbestemmelser. 47
Det fremgår af den gældende lovkvalitetsvejlednings afsnit om kontrolbestemmelser, at det med
udgangspunkt i princippet i grundlovens § 72 om boligens ukrænkelighed bør tilstræbes, at der ikke
unødigt medtages bestemmelser, der gør det muligt for offentlige myndigheder uden for strafferetsplejen at skaffe sig adgang til privat ejendom.
Princippet om boligens ukrænkelighed indebærer ifølge lovkvalitetsvejledningen, at

”det i hvert enkelt tilfælde nøje bør overvejes, om det overhovedet er nødvendigt – med eller uden retskendelse – at tillægge offentlige myndigheder adgang til privat ejendom. Det bør i den forbindelse undersøges, om andre og
mindre indgribende kontrolforanstaltninger kan anses for tilstrækkeligt.”
Hvis myndighederne, efter at have foretaget en sådan proportionalitetsvurdering, finder behov for
en sådan adgang, bør omfanget heraf ifølge vejledningen begrænses mest muligt. Det kan f.eks. ske
ved, at der alene gives adgang til forretningslokaler, mens private boliger holdes udenfor.
Endelig fremgår det af vejledningen, at der i bemærkningerne til bestemmelser, som gør det muligt
for offentlige myndigheder at skaffe sig adgang til privat ejendom, bør gives en begrundelse for, at
bestemmelsen er nødvendig, ligesom en udførlig angivelse af bestemmelsens anvendelsesområde
bør anføres.

3.5. Opsummering og Justitias overvejelser
Både grundlovens § 72 og EMRK art. 8 beskytter mod statsmagtens indgriben i borgere og virksomheders hjem og lokaler, ligesom retssikkerhedsloven indeholder nogle overordnede principper for

46

Andelen af uvarslede kontrolundersøgelser svinger fra år til år. Ifølge data fra den seneste retssikkerhedsredegørelse fra
2022, blev 79,5 % af undersøgelserne i 2022 gennemført uden forudgående varsel. Se også Christian Bergqvist og Michael
Gøtze: Resumé af konklusioner fra forskningsprojekt om retssikkerhedsloven, 27. september 2017, hvor forfatterne skriver,
at ca. 79 % af de gennemførte kontrolbesøg var uvarslede.
47 Justitsministeriet: Lovkvalitetsvejledningen. De beskrevne og citerede dele af lovkvalitetsvejledningen findes i pkt. 3.2.1.4.
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udøvelsen af tvangsindgreb. Ifølge grundlovens § 72 må husundersøgelse, i såvel private hjem som
erhvervslokaler m.v., alene ske efter en retskendelse, medmindre der ved lov er gjort en ”særegen

undtagelse”. Der ligger dog ikke heri nogen markant begrænsning i lovgivers kompetence til at fravige kravet om forudgående retskendelse, og gældende kontrolbestemmelser giver da også i vidt
omfang myndighederne adgang til at foretage tvangsindgreb uden først at have indhentet en retskendelse. 48
Retten til respekt for hjemmet er også beskyttet af EMRK art. 8, hvoraf dog heller ikke kan udledes
et krav om indhentelse af retskendelse forud for ransagninger, kontrolundersøgelser eller andre
tvangsindgreb. Forudgående retskendelse udgør dog en væsentlig og central retssikkerhedsgaranti
og tillægges betydning, når EMD vurderer, om der i en konkret sag forelå ”tilstrækkelige og effektive

retssikkerhedsgarantier til beskyttelse af individet mod misbrug og vilkårlighed”, hvilket er afgørende
for, at proportionalitetskravet i EMRK art. 8, stk. 2 må anses for overholdt. EMD har i flere sager om
ransagninger og kontrolundersøgelser fundet, at myndighederne havde for vide beføjelser, og at
sådanne garantier ikke var på plads.
Henset til bestemmelserne i grundlovens § 72 og EMRK art. 8 er den fortsatte udbredelse af offentlige
myndigheders adgang til ejendom uden retskendelse problematisk ud fra et retssikkerhedsmæssigt
synspunkt, uanset at sådanne hjemler ikke i sig selv kan anses for at være i strid med de retssikkerhedsgarantier, der kan udledes af bestemmelserne.
Der er endnu ingen eksempler på, at danske domstole har fundet, at en konkret ransagning eller
kontrolundersøgelse var i strid med EMRK art. 8, men kan ikke udelukkes, at bestemmelsen vil blive
inddraget i pådømmelsen af sådanne sager. 49 Da grundlovens § 72 som nævnt ikke indeholder nogen
nævneværdig begrænsning i adgangen til tvangsindgreb uden retskendelse, og da intentionerne
bag bestemmelsen om at begrænse sådanne bestemmelser udvandes i takt med det stadigt stigende
antal nye hjemler, må den primære beskyttelse mod statsmagtens indgriben i dag formentlig findes
i EMRK art. 8.
Staten har ifølge EMDs praksis vedr. EMRK art. 8 en mindre skønsmargin, når indgreb er rettet mod
en fysisk person og når indgreb foretages i private hjem, som er kerneområdet for beskyttelsen.
Indgreb i det private hjems fred kræver en tungtvejende begrundelse af hensyn til individets retssikkerhed, og sådanne kontroller vil af den enkelte også oftest opleves som mere vidtgående end kontrolundersøgelser foretaget i virksomhedslokaler.

48
49

Se herom kapitel 4.
Se note 38 på s. 13 vedr. afgørelsen fra den hollandske domstol om overtrædelse af EMRK art. 8.
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3.6. Justitia anbefaler
At der i retssikkerhedsloven som udgangspunkt indføres krav om forudgående retskendelse for tvangsmæssig adgang til og ransagelse af private hjem. Hvis der ved en lov gives
myndighederne adgang til private hjem uden retskendelse, bør der i lovens bemærkninger
anføres tungtvejende grunde for, hvorfor udgangspunktet fraviges.
At det tilføjes Justitsministeriets lovkvalitetsvejledning, at ministerierne i forbindelse med
overvejelserne om nødvendigheden af at tillægge myndighederne adgang til privat ejendom forholder sig til ikke kun det danske proportionalitetskrav, men også proportionalitetskravet efter EMRK art. 8.
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4. Udvikling i antal hjemler til tvangsindgreb uden retskendelse

“Udviklingen er gået i retning af, at man i stigende omfang har gjort undtagelse fra reglen om forudgående retskendelse. Lovgivningsmagten har derved stillet tingene på hovedet. Det, der skulle
være enkeltstående undtagelser, er tæt på at blive den praktiske hovedregel.” 50

I 2018 var der ifølge arbejdsgruppen om eftersyn af kontrolbestemmelser ca. 500 bestemmelser, der
gav offentlige myndigheder adgang til at foretage tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Dette
kunne være i form af bl.a. husundersøgelse og undersøgelse af andre lokaliteter, undersøgelse og
beslaglæggelse af breve og andre genstande eller undersøgelse af personer m.v. Ca. 195 af de omkring 500 bestemmelser måtte ifølge arbejdsgruppen anses for påkrævet som følge af en international forpligtelse, herunder EU-retten. 51 Bestemmelserne anvendes til at foretage anslået ca. 200.000
myndighedskontroller årligt. 52
Arbejdsgruppen opgjorde ikke, hvor mange af de ca. 500 kontrolbestemmelser, der gav offentlige
myndigheder adgang til at foretage tvangsindgreb uden retskendelse. Det er meget vanskeligt at
opgøre det præcise antal hjemler - eller love m.v., der indeholder hjemler – til at myndighederne kan
foretage tvangsindgreb uden retskendelse, bl.a. fordi bemyndigelser hertil kan være gemt i andre
bestemmelser, og fordi det ikke står fuldstændig klart, hvornår grundlovens udgangspunkt om retskendelse må anses for fraveget. 53
Både myndigheder og forskere m.v. har dog gennem de seneste årtier gjort et forsøg på en optælling
ved brug af forskellige metoder, herunder både Justitsministeriet og Retssikkerhedskommissionen.

50

Peter Germer: Statsforfatningsret, 5. udgave (2012), s. 282-283.
Arbejdsgruppen om eftersyn af kontrolbestemmelser, endelig rapport den 14. marts 2018 (journaliseret af Justitsministeriet som ”Udkast til endelig rapport”), s. 7-8. Justitia har fået aktindsigt i rapporten ved Justitsministeriets afgørelse af
25. marts 2022. Ikke alle bestemmelserne er ifølge rapporten omfattet af retssikkerhedsloven. Se Christian Berqvist og
Michael Gøtze: Myndighederne har fri adgang til tvangsindgreb, Advokaten 9, 2018, s. 12-16, hvor forfatterne stiller sig
kritiske over for optællingen.
52 Se herom Michael Gøtze og Christian Bergqvist: Når myndighederne kommer på besøg – 10 år med retssikkerhedsloven,
Juristen 2014, s. 11. Udregningen er baseret på Justitsministeriets årlige retssikkerhedsredegørelse, som viser antallet af
kontrolundersøgelser udført af udvalgte kontroltunge ministerier i enten oktober, november eller december, alt efter hvilken måned, der giver det mest repræsentative billede af myndighedernes kontrolvirksomhed. Forfatterne har herefter ganget resultatet med 12. Ifølge retssikkerhedsredegørelsen fra 2022 blev der i 2020 udført 16.480 undersøgelser, hvilket
ganget med 12 svarer til 197.760 for hele året. Dette bør alene læses som et estimat.
53 Se herom Christian Bergqvist og Michael Gøtze: Resumé af konklusioner fra forskningsprojekt om retssikkerhedsloven,
27. september 2017 og Jens Peter Christensen m.fl.: Dansk Statsret, 2. udgave (2016), s. 308 og anden statsforfatningsretlig litteratur.
51
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Også CEPOS og senere Justitia har siden 2009 foretaget en optælling af antallet af love, bekendtgørelser m.v., som indeholder ordene ”uden retskendelse”. Justitias egen optælling og de øvrige optællinger, som Justitia er bekendt med, er beskrevet nedenfor i afsnit 4.1.
Justitsministeriet har siden retssikkerhedsloven trådte i kraft i 2005 udgivet en årlig redegørelse om
forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen (”retssikkerhedsredegørelsen”). Centrale oplysninger fra disse redegørelser gennemgås nedenfor i afsnit 4.2.
Først gennemgås i afsnit 4.2.1 oplysninger fra redegørelserne om, hvor mange nye bestemmelser
vedr. forvaltningens adgang til at gennemføre tvangsindgreb omfattet af retssikkerhedsloven, som
blev vedtaget i det forgangne år. Justitia har gennemgået disse data og lavet en optælling af, hvor
mange af disse nye hjemler der umiddelbart indeholder en adgang til tvangsindgreb med henholdsvis uden retskendelse. I afsnit 4.2.2. gennemgås de bestemmelser, der ifølge retssikkerhedsredegørelserne årligt er indført, hvorved forvaltningsmyndighedernes adgang til at foretage tvangsindgreb
er blevet ophævet.
Justitia har i afsnit 4.3 undersøgt begrundelserne bag de seneste 10 indførte bestemmelser med
hjemmel til tvangsindgreb uden retskendelse nævnt i Justitsministeriets retssikkerhedsredegørelser
(afsnit 4.3.1) samt et nyligt lovforslag herom fra Transportministeriet, som Folketinget modsat de
øvrige forslag modsatte sig (4.3.2).
Afsnit 4.4 og 4.5 indeholder en kort opsummering og Justitias overvejelser og anbefalinger på baggrund af udviklingen i adgangen til tvangsindgreb uden retskendelse og begrundelserne bag bestemmelserne.

4.1. Opgørelser over samlet antal love m.v., der giver adgang til privat
ejendom uden retskendelse
Den første kendte optælling af retskilder, der giver myndighederne adgang til privat ejendom uden

retskendelse, er foretaget af Justitsministeriet i november 1995. Her identificerede ministeriet ved en
søgning i Retsinformations database 111 love med en eller flere af sådanne bestemmelser. Formålet
med de fleste af bestemmelserne var ifølge ministeren kontrol af erhvervsvirksomhed.54
I 2003 blev der igen foretaget en optælling i forbindelse med Retssikkerhedskommissionens arbejde
forud for vedtagelsen af retssikkerhedsloven. Ifølge Retssikkerhedskommissionens betænkning var
der på daværende tidspunkt ”ca. 185 love og bekendtgørelser m.v., der indeholder bestemmelser,

som giver hjemmel til uden forudgående retskendelse at foretage tvangsindgreb omfattet af

54

Justitsministeriets redegørelse af 19/12 96 om forvaltningsmyndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse
og om erstatningsfri regulering inden for plan-, miljø- og naturbeskyttelsesområdet og besvarelse af spørgsmål nr. 34 fra
Folketingets retsudvalg, Alm. del FT 95/96, bilag 383.
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grundlovens § 72.” 55 Retssikkerhedskommissionens optælling fra 2003 var tilsyneladende bredere
end Justitsministeriets optælling fra 1996, da Retssikkerhedskommissionen i sin betænkning modsat
Justitsministeriet både nævner love og ”bekendtgørelser m.v.”.
Retssikkerhedskommissionen opgjorde ligesom Justitsministeriet alene retskilder, der indeholdt
hjemmel til tvangsindgreb uden forudgående retskendelse. Der findes dermed ingen oplysninger
om, hvor mange retskilder med hjemmel til tvangsindgreb, der var i alt og dermed heller ikke, hvordan forholdet var mellem hvor mange tvangsindgreb, der krævede henholdsvis ikke krævede forudgående retskendelse. I lovforslaget til retssikkerhedsloven, som blev fremsat i 2004 på baggrund af
Retssikkerhedskommissionens betænkning, udtalte justitsministeren sig dog flere gange løst om forholdet. I lovforslaget stod der bl.a., at der i en lang række love var hjemmel til, at forvaltningsmyndigheder ”- typisk uden forudgående retskendelse –” kunne foretage en række forskellige tvangsindgreb uden for strafferetsplejen, og at der ”i relativt få tilfælde” i lovgivningen fandtes krav om, at
et tvangsindgreb uden for strafferetsplejen alene kunne ske efter forudgående retskendelse.56
Mellem 2009 og 2017 har først CEPOS og senere Justitia 57 årligt opgjort antallet af love, bekendtgørelser m.v., der indeholder en eller flere hjemler til, at myndighederne kan foretage tvangsindgreb
uden retskendelse. Justitia har opdateret tallet for 2022. Da samme metode er anvendt til optælling
af hjemler i disse år (se herom bilag 1) er optællingerne sammenlignelige og kan bruges som indikator for udviklingen over tid.

55

Retssikkerhedskommissionens betænkning nr. 1428/2003, pkt. 4.6.1.
Retssikkerhedskommissionens betænkning nr. 1428/2003, pkt. 3.1.2.3.
57 Direktør i Justitia Jacob Mchangama udarbejdede i årene 2009-2013 notater om emnet, som indeholdt en optælling af
retskilder, i regi af CEPOS. Mchangama udgav herefter analyser med en fortsættelse af optællingen i 2015-2017 for Justitia.
Alle publikationer kan findes på Justitias hjemmeside www.justitia-int.org/category/analyser.
56
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Figur 1: Samlet antal love, bekendtgørelser mv., der giver adgang til tvangsindgreb uden retskendelse 58
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*Tallet fra 2003 er Retssikkerhedskommissionens optælling og derfor ikke direkte sammenlignelige med de øvrige år. Da
Retssikkerhedskommissionens afgrænsning tilsyneladende minder om Justitias (se herom nedenfor) er tallet medtaget til
illustration. Tallet fra 2017 er nedjusteret fra 276 til 272 baseret på en fornyet gennemgang af datagrundlaget og metoden.
Se bilag 2 for nærmere informationer herom, særligt note 6, 9, 10, 21 og 22.

Som det fremgår af figur 1 ovenfor, er antallet af love, bekendtgørelser m.v., der indeholder adgang
til tvangsindgreb uden retskendelse, siden CEPOS’ første optælling i 2009 frem til Justitias seneste
optælling i 2022 steget fra 225 til 283. Dette er en stigning på 58 retskilder eller 26 %.
Sammenlignes Justitias optælling fra 2022 med Retssikkerhedskommissionens optælling fra 2003, er
der tale om en stigning på ca. 98 retskilder eller 53 %. Denne sammenligning skal dog læses med
det forbehold, at selv om Retssikkerhedskommissionen angiveligt ligesom Justitia har talt ”love og
bekendtgørelser m.v.”, kender Justitia ikke den anvendte metode. Retssikkerhedskommissionen har
derudover talt retskilder med hjemmel til uden forudgående retskendelse at foretage tvangsindgreb ”omfattet af grundlovens § 72”, mens Justitia ikke har foretaget en kvalificering af, hvorvidt et
tvangsindgreb falder inden for eller uden for bestemmelsens anvendelsesområde. Metoden kan derfor variere i større eller mindre grad fra den metode, som Justitia har anvendt. Justitias optælling skal
derudover alene ses som et overordnet estimat til belysning af en generel udvikling i myndighedernes adgang til tvangsindgreb uden retskendelse og læses med de forbehold, der er beskrevet i bilag
1.

58

Justitia foretog ikke en optælling i år 2014. Årstallet er derfor udeladt. Det bemærkes, at Christian Bergqvist og Michael
Gøtze i juli 2014 opgjorde antallet af bemyndigelser, som gav myndigheder adgang til uden forudgående retskendelse at
foretage tvangsindgreb omfattet af grundlovens § 72, til ca. 264 fordelt på 202 forskellige love. Forfatterne har modsat
Justitia opgjort antallet af bemyndigelser (fordelt på antal love alene), mens Justitia ligesom Retssikkerhedskommissionen
har opgjort antallet af love, bekendtgørelser m.v., som indeholder sådanne bemyndigelser. Opgørelserne er grundet denne
og andre mindre metodeforskelle vanskelige at sammenligne.
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Også professor i forvaltningsret Michael Gøtze og lektor i konkurrence- og markedsføringsret Christian Bergqvist, begge ved Københavns Universitet, har forsøgt at opgøre antallet af bestemmelser,
der giver myndighederne adgang til at gennemføre tvangsindgreb omfattet af grundlovens § 72
uden forudgående retskendelse. Forfatterne fandt i juli 2014 ca. 264 bemyndigelser spredt ud over i
alt 202 love. 59 Forfatterne gennemgik derudover data fra Retssikkerhedskommissionens optælling
fra 2003, hvor kommissionen havde talt antal love, bekendtgørelser m.v., der indeholdt hjemler med
adgang til myndighedskontrol uden retskendelse. Forfatterne fandt ved brug af Retssikkerhedskommissionens data, at der i 2003 var 149 love, som indeholdt i alt 176 hjemmelsbestemmelser. 60
Ser man alene på udviklingen i antallet af love (og ikke bekendtgørelser m.v.) med hjemmel til tvangsindgreb uden retskendelse, tegner der sig også en tendens til en stigende kontroladgang. Nedenfor
sammenlignes antallet af love med hjemler til tvangsindgreb uden retskendelse, som Justitsministeriet fandt i 1996, med antallet af love, som Gøtze og Bergqvist opgjorde i 2003 og 2014.
Figur 2: Antal love med hjemler til tvangsindgreb uden retskendelse
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Som det fremgår af figuren ovenfor, er der mellem 1996 og 2014 sket en stigning i antallet af love,
der indeholder hjemmel til tvangsindgreb uden forudgående retskendelse, på 82 %. Sammenligningen skal dog – ligesom sammenligningerne tidligere i dette afsnit – læses med det forbehold, at der
kan være forskelle i de anvendte opgørelsesmetoder.
Uanset eventuelle metodiske forskelle eller usikkerheder viser udviklingen, at der trods politiske ambitioner om det modsatte tilsyneladende har været en betydelig gradvis stigning i antallet af hjemler

59

Michael Gøtze og Christian Bergqvist: Når myndighederne kommer på besøg: 10 år med retssikkerhedsloven, Juristen
2014/6, s. 221-230. Se metodeforklaring, forbehold m.v. fra forfatterne i artiklens note 7.
60 Ibid.

23

Justitia | Danmarks uafhængige juridiske tænketank
Myndighedskontrol uden retskendelse – den praktiske hovedregel?

til tvangsindgreb fra myndighederne uden retskendelse over de seneste mange år, og at stigningen
ikke ser ud til at aftage.

4.2. Den årlige udvikling i forvaltningens adgang til tvangsindgreb
ifølge Justitsministeriets retssikkerhedsredegørelse
4.2.1. Nye bestemmelser vedr. forvaltningens adgang til tvangsindgreb
Justitsministeriet opgør årligt hvor mange hjemler til at gennemføre tvangsindgreb omfattet af retssikkerhedsloven, der er vedtaget af Folketinget siden det forudgående år. 61 Optællingen medtager
således både bestemmelser, der giver adgang til tvangsindgreb med og uden retskendelse modsat
Justitias og flertallet af de øvrige nævnte optællinger, som alene vedrører hjemler til tvangsindgreb
uden retskendelse. Justitsministeriet opgør desuden antal bestemmelser med hjemmel til tvangsindgreb, mens Justitias og de tidligere optællinger fra bl.a. Justitsministeriet i 1996 og Retssikkerhedskommissionen i 2003 opgør antal love (og evt. bekendtgørelser m.v.), der indeholder sådanne bestemmelser.
Justitsministeriets årlige retssikkerhedsredegørelse indeholder ikke en samlet optælling af hvor
mange bestemmelser, der eksisterer, men angiver alene hvor mange bestemmelser vedrørende forvaltningens adgang til at gennemføre tvangsindgreb omfattet af retssikkerhedsloven, der er blevet
vedtaget i årets løb. Herefter opdeler ministeriet disse i 1) bestemmelser der i det væsentlige har
karakter af en videreførelse af en tidligere bestemmelse, 2) bestemmelser der har haft til formål at

udvide anvendelsesområdet for en gældende bestemmelse og 3) bestemmelser, der giver forvaltningen en egentlig ny adgang til at gennemføre tvangsindgreb.
I figur 3 nedenfor vises antallet af vedtagne bestemmelser, der henholdsvis viderefører, udvider og
indfører en egentlig ny adgang til at gennemføre tvangsindgreb i årene 2007-2022, hvor Justitsministeriet har udgivet og offentliggjort den årlige retssikkerhedsredegørelse. Summen af de tre tal
viser det samlede antal vedtagne bestemmelser vedr. forvaltningens adgang til at gennemføre
tvangsindgreb omfattet af retssikkerhedsloven i det pågældende år. 62

61

Justitsministeriets retssikkerhedsredegørelse offentliggøres på www.ft.dk omkring marts hvert år.
Justitia har medtaget de korrektioner, som Justitsministeriet løbende i retssikkerhedsredegørelserne har foretaget i tidligere retssikkerhedsredegørelser. Tallene vil derfor ikke stemme overens med årets retssikkerhedsredegørelse, hvis der i
en efterfølgende redegørelse er foretaget korrektioner. Korrektioner er foretaget i redegørelserne fra 2011 (note 4), 2012
(note 12), 2015 (note 1), 2016 (note 1), 2017 (note 8), 2018 (note 5), 2019 (note 4 og 7), 2020 (note 1, s. 9 og 2, s. 12) og
2022 (note 2, s. 13), alle sammen vedrørende forrige års opgørelse med undtagelse af redegørelserne fra 2018 og 2020,
der også foretager rettelser i henholdsvis 2015 og 2014. Justitsministeriet har ikke i alle tilfælde angivet, hvilken af de tre
kategorier, disse efterfølgende tilføjelser har tilhørt. Justitia har i disse tilfælde foretaget en selvstændig vurdering heraf
ved hjælp af Justitsministeriets beskrivelse og nærmere undersøgelser af hjemlen, der dog kan afvige fra, hvordan Justitsministeriet selv ville have kategoriseret den.
62
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Figur 3: Antal årligt indførte bestemmelser vedr. forvaltningens adgang til at gennemføre tvangsindgreb omfattet af retssikkerhedsloven63
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Videreførelser

Da bestemmelser der blot viderefører gældende ret ikke medfører en udvidet adgang for myndighederne til at foretage tvangsindgreb, er det udviklingen for så vidt angår egentlige nye adgange til
tvangsindgreb og udvidelser af gældende adgange, der er interessant. Disse to typer bestemmelser
udgør i de fleste år hovedparten af nye bestemmelser, særligt når der tages højde for, at antallet af
videreførte bestemmelser i 2017 og 2021 skyldtes de særlige omstændigheder, som er nævnt i fodnoten til figur 3.
Som det ses på figuren, svingede antallet af nye bestemmelser i årene 2007-2016 mellem 3 og 15,
mens antallet siden 2017 har ligget stabilt på 20-26 årligt. Udviklingen bekræfter umiddelbart den
tendens til et stigende antal hjemler til tvangsindgreb, som Justitias optælling, og de øvrige optællinger gennemgået i afsnit 4.1, indikerer.
Justitsministeriets årlige retssikkerhedsredegørelse skelner ikke mellem hvilke af de nye bestemmelser, der stiller krav om retskendelse forud for tvangsindgreb, og hvilke der tillader tvangsindgreb
uden retskendelse. Justitia har ved en nærmere undersøgelse af de årligt indførte bestemmelser forsøgt at foretage en sådan opdeling. Opdelingen er foretaget ud fra beskrivelsen af de indførte hjemler og ikke en nærmere undersøgelse af forarbejder m.v. til de enkelte bestemmelser.

63

2017 og 2021 skiller sig ud ved at have et højt antal videreførelser af tidligere bestemmelser. Dette skyldes ifølge retssikkerhedsredegørelserne navnlig, at værdipapirhandelsloven og lov om betalingstjenester og elektroniske penge blev ophævet og lovenes kontrolbestemmelser videreført i anden lovgivning (2017), og at epidemiloven blev ophævet og lovens
bestemmelser om foranstaltninger over for enkeltpersoner videreført i den nye epidemilov (2021).
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Figur 4: Antal årligt indførte bestemmelser, der giver forvaltningen en egentlig ny adgang til tvangsindgreb m/u retskendelse 64.
16
14
4
12

3
1

10

2

1

8

1

2
6

3

2

4
2

2

1

10
10

8
4

4

4

5

5
2

5

3
1

0
2008

2009

2010

2011

Uden retskendelse

2012

2013

5

7

6

2014

Med retskendelse

2015

2016

2017

2018

Nævner ikke retskendelse

2019

2020

2021

N/A

Som det fremgår af figur 4 ovenfor, fulgte det direkte af 69 af de 101 indførte bestemmelser mellem
2008 og 2021, som gav forvaltningen en egentlig ny adgang til at foretage tvangsindgreb, at det
relevante tvangsindgreb kunne foretages uden retskendelse. Bestemmelserne vedrører hovedsageligt myndighedernes eller politiets adgang til privat ejendom (f.eks. ”offentlige og private ejendomme, lokaler og transportmidler” eller ”en virksomheds forretningslokaler”).
27 af de indførte bestemmelser nævnte intet om retskendelse. Denne kategori omfatter primært
andre former for tvangsindgreb end adgang til privat ejendom, f.eks. politiets adgang efter hundelovens § 1 b, stk. 3 til midlertidigt at fjerne en hund fra sin ejer eller vejmyndighedens adgang til efter
vejlovens § 81 a at fjerne udlejningscykler og andre udlejningskøretøjer, der ikke har fast udlejningssted, hvis de ikke er placeret lovligt. 65 Tre af de indførte bestemmelser i 2021 har Justitia ikke haft
mulighed for at kategorisere, da det umiddelbart kun har været muligt at identificere 10 nye

64

I figuren er alene medtaget hjemler indført fra 2008. Dette skyldes, at retssikkerhedsloven inden 1. januar 2008 ikke
omfattede hjemler til tvangsindgreb efter indhentet retskendelse. Sådanne hjemler var derfor inden 2008 slet ikke omfattet
af retssikkerhedsredegørelsen. Figuren medtager ligesom den forudgående figur også indførte hjemler, som Justitsministeriet i en senere redegørelse har anført som glemt ved en fejl i en tidligere redegørelse.
65 Se vedrørende de nævnte hjemler Justitsministeriets retssikkerhedsredegørelse fra marts 2011 og 2021.
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beskrevne bestemmelser i retssikkerhedsredegørelsen for 2022, selv om det i sammenfatningen konstateres, at der var 13.
Derimod blev der mellem 2008 og 2021 alene vedtaget to bestemmelser om myndighedernes adgang til at foretage tvangsindgreb, som indeholdt krav om indhentelse af forudgående retskendelse.
Den første bestemmelsen blev indført med lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af
mink i december 2020, som havde til formål at hindre udbredelse af Covid-19 i mink af hensyn til
folkesundheden. Lovens § 7, stk. 1 gav regeringen adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler, forretningsbøger, papirer m.v., med henblik på at sikre efterlevelse af loven. 66
Den anden bestemmelse var konkurrencelovens § 18 a, som blev indsat i loven i 2021. Ifølge bestemmelsen kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udvide sin kontrolundersøgelse til andre lokaler m.v.
end dem, der er anført i § 18 – f.eks. en virksomhedsdirektørs private hjem – hvis der er rimelig grund
til mistanke om, at relevante oplysninger opbevares her. Kontrolundersøgelsen kan, ligesom undersøgelser efter § 18, alene foretages efter forudgående retskendelse.
Det kan på baggrund af Justitsministeriets beskrivelse af nye egentlige adgange for forvaltningen til
at foretage tvangsindgreb omfattet af retssikkerhedsloven konstateres, at hovedreglen om forudgående retskendelse er blevet fraveget i langt hovedparten af de bestemmelser, som er indført siden
2008.
4.2.2. Bestemmelser der ophæver forvaltningens adgang til tvangsindgreb
Justitsministeriet har siden 2012 oplyst hvor mange bestemmelser, der årligt er indført, hvorved forvaltningsmyndigheders adgang til at foretage tvangsindgreb er blevet ophævet. Bestemmelserne
kan således have ophævet en eller flere hjemler til tvangsindgreb.
Figur 5: Antal årligt indførte bestemmelser vedr. ophævelse af forvaltningens adgang til at gennemføre tvangsindgreb
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Se herom Justitsministeriets retssikkerhedsredegørelse fra marts 2021, s. 10.
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Som det fremgår af figur 5, er der vedtaget 0-2 af sådanne bestemmelser om året med undtagelse
af 2021, hvor der blev vedtaget seks bestemmelser relateret til det foregående års håndtering af
coronapandemien. 67
I 2012, 2013 og 2015 blev fire bestemmelser med hjemmel til tvangsindgreb ophævet som konsekvens af afskaffelsen af forskellige afgifter. F.eks. blev fedtafgiften afskaffet som led i Finanslovsaftalen for 2013, hvorfor fedtafgiftsloven – og dermed også lovens bestemmelser vedr. tvangsindgreb –
blev ophævet. I 2017 ophævede den nye lov om kapitalmarkeder den tidligere værdipapirhandelslov,
og dermed også lovens bestemmelser vedr. tvangsindgreb, mens der i 2019 blev fjernet en kontrolbestemmelse fra lov om arbejdsmiljø, som blev vurderet overflødig, fordi der skulle udvikles en forbedret risikomodel til brug for udvælgelse af virksomheder til tilsyn. 68 Ophævelserne i 2021 vedrørte
som nævnt bestemmelser vedr. coronasituationen, som var indført midlertidigt med henblik på at
håndtere situationer udløst af pandemien. Der lå dermed tilsyneladende ikke særlige retssikkerhedsmæssige overvejelser bag ophævelsen af de ovennævnte bestemmelser.
Til gengæld blev der i 2015 også (ved én lov) ophævet tre bestemmelser i henholdsvis kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven, som gav SKAT hjemmel til at kontrollere udendørs professionel byggeaktivitet på privat grund. Ophævelsen var led i den såkaldte Retssikkerhedspakke I og
blev begrundet med, at det ifølge den daværende regering var alt for vidtgående at give SKAT adgang til private borgeres haver. Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at

”Der er tale om et meget væsentligt indgreb i privatlivet, og et sådant indgreb
skal der efter regeringens opfattelse være særdeles tungtvejende grunde til at
gennemføre. Borgerne skal ikke uden egen skyld eller uden at kunne forhindre
det tåle, at myndighederne trænger ind i privatsfæren. Dette er med til at
svække tilliden til myndighederne.” 69
Ophævelsen skete dermed udelukkende som følge af overvejelser om borgernes retssikkerhed og
balancen mellem nødvendigheden af kontrol og borgernes frihedsrettigheder.

67

Se herom Justitsministeriets retssikkerhedsredegørelse fra marts 2022, s. 12-13.
Lovforslag nr. L 65, FT 19/20, som fremsat den 19. november 2019.
69 Lovforslag nr. L 13, FT 15/16, som fremsat den 7. oktober 2015.
68
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4.3. Begrundelserne bag fravigelsen af hovedreglen om forudgående
retskendelse
I afsnit 4.3.1 gennemgås de seneste 10 indførte bestemmelser med hjemmel til tvangsindgreb uden
retskendelse ifølge Justitsministeriets retssikkerhedsredegørelser. Justitia har undersøgt lovforslagene bag bestemmelserne for at se hvordan og i hvilket omfang, der er anført en begrundelse for,
hvorfor bestemmelsen, herunder særligt fravigelsen af udgangspunktet om forudgående retskendelse, måtte anses for nødvendig.
I afsnit 4.3.2 gennemgås forløbet omkring et lovforslag fremsat af transportministeren i november
2021 om at give Færdselsstyrelsen adgang til kontrol af vejtransportvirksomheder uden forudgående
retskendelse, da forslaget, modsat de forslag, der gennemgås i afsnit 4.3.1, blev nedstemt af Folketinget.
4.3.1. Begrundelserne bag de seneste 10 indførte hjemler til tvangsindgreb uden retskendelse
Justitia har gennemgået de seneste 10 indførte bestemmelser med hjemmel til tvangsindgreb uden
retskendelse nævnt i Justitsministeriets retssikkerhedsredegørelser fra 2021 og 2022. Bestemmelser
som vedrørte covid-19 er dog undtaget, da disse blev indført midlertidigt for at håndtere den helt
særlige situation, som coronapandemien medførte, og de derfor ikke er repræsentative. Justitia har
gennemgået bemærkningerne i lovforslagene til indførelsen af disse 10 bestemmelser og undersøgt
bestemmelsens formål, herunder særligt hvad der står som begrundelse for nødvendigheden af bestemmelsen. Justitia har derudover undersøgt i hvilket omfang, det er begrundet, hvorfor bestemmelsen fraviger hovedreglen i grundlovens § 72 om forudgående retskendelse. Gennemgangen kan
alene bruges til en overordnet belysning af hvilke begrundelser, der har ligget til grund for et meget
begrænset udsnit af de i dag ca. 283 love m.v., der indeholder hjemler til tvangsindgreb uden retskendelse.
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§ 1 b i våbenloven 70
Ordlyd

”Sikkerhedsstyrelsen kan til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse få adgang til erhvervsmæssige lokaler og transportmidler til brug for styrelsens
udførelse af sine opgaver som national inspektionsmyndighed i henhold til § 1, stk.
8. […]”

Formål

Efterlevelse af kravene i art. 11, stk. 2 i EU-forordning om markedsføring og brug af
udgangsstoffer til eksplosivstoffer, hvorefter Sikkerhedsstyrelsen skal have relevante
undersøgelsesbeføjelser.

Begrundelse for

Det fremgår af bemærkningerne, at det er afgørende for Sikkerhedsstyrelsens effek-

uden retskendelse

tive kontrol, at styrelsen straks kan få adgang til erhvervslokaler uden retskendelse,
hvis styrelsen f.eks. under et inspektionsbesøg opdager, at den inspicerede opbevarer
udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger, og lagerlisterne ikke
befinder sig i et offentligt tilgængeligt lokale. Derudover fremgår det, at hvor en virksomhed nægter styrelsen adgang til et varslet besøg, eller der er tale om en krisesituation, og virksomhed/personer modarbejder kontrolbesøg i denne situation, er
der ”ikke fundet grundlag for at foretage begrænsninger i Sikkerhedsstyrelsens ad-

gang til at foretage inspektioner uden retskendelse.”

§ 233, stk. 1, 2. pkt. i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter 71
Ordlyd

”1. pkt. (som giver Finanstilsynet adgang til forretningslokaler tilhørende et fondsmæglerselskab eller en fondsmæglerholdingvirksomhed uden retskendelse, red.)

gælder tillige blandede finansielle holdingvirksomheder, holdingselskaber med blandede aktiviteter og enhver anden virksomhed, der indgår i tilsynet med overholdelsen
af koncernkapitaltesten, jf. artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber
forudsat forudgående underretning af andre berørte tilsynsmyndigheder.”
Formål

Udvidelsen af anvendelsesområdet til blandede finansielle holdingvirksomheder m.v.
gennemfører art. 19, litra c i EU’s direktiv om tilsyn med investeringsselskaber (”IFD”).

Begrundelse for

Ingen begrundelse. Det fremgår alene, at ”den foreslåede bestemmelse er i overens-

uden retskendelse

stemmelse med den traditionelle opfattelse af, at Finanstilsynets adgang til at foretage inspektioner i forretningslokaler tilhørende virksomheden, såkaldte on-site

70

§ 1, nr. 2 i lov nr. 125 af 30. januar 2021, nævnt i retssikkerhedsredegørelsen fra marts 2022. Se hertil lovforslag nr. 111
som fremsat af justitsministeren den 25. november 2020.
71 § 233, stk. 1, 2. pkt. i lov nr. 1155 af 8. juni 2021, nævnt i retssikkerhedsredegørelsen fra marts 2022. Se hertil lovforslag
nr. 207 som fremsat af erhvervsministeren den 7. april 2021.
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inspektioner, er omfattet af undtagelsen til grundlovens § 72 om boligens ukrænkelighed.” Længere nede i lovforslagets bemærkninger tilføjes det, at ”Hvis fondsmæglerselskabet undtagelsesvist skulle modarbejde en on-site inspektion i disse situationer, er der ikke fundet baggrund for at foretage begrænsninger i Finanstilsynets adgang til uden retskendelse at foretage inspektioner.”

§ 343 e i lov om finansiel virksomhed) 72
Ordlyd

”Finanstilsynet, eller hvor kompetencen til at udøve enkelte beføjelser ved lov er tillagt andre danske myndigheder, kan til brug for tilsyn med overholdelsen af EuropaParlamentets og Rådets forordning 2020/1503/EU af 7. oktober 2020 om europæiske
crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet udøve de beføjelser, der følger af
forordningens artikel 30, stk. 1 og 2, herunder til enhver tid mod behørig legitimation
uden retskendelse få adgang til lokaler og lokaliteter tilhørende crowdfundingtjenesteudbydere med henblik på indhentelse af oplysninger, herunder ved inspektioner.”

Formål

Som påkrævet i EU’s crowdfundingforordning at fastsætte i dansk ret, hvem der er
den kompetente tilsynsmyndighed til at påse overholdelsen af forordningen.

Begrundelse for

Ingen begrundelse. Det fremgår alene, at ”den foreslåede bestemmelse udgør en

uden retskendelse

særegen undtagelse til kravet om retskendelse efter grundlovens § 72, 2. pkt. for foretagelse af husundersøgelse.”

§ 12 i lov om cybersikkerhedscertificering 73
Ordlyd

”Sikkerhedsstyrelsen har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til alle lokaler hos overensstemmelsesvurderingsorganer eller indehavere af en europæisk cybersikkerhedsattest med henblik på at føre tilsyn efter dette
kapitel.”

Formål

Efterlevelse af EU’s forordning om cybersikkerhed.

Begrundelse for

Ingen begrundelse. Intet nævnt om grundlovens § 72.

uden retskendelse

72

§ 4, nr. 18 i lov nr. 1163 af 8. juni 2021, nævnt i retssikkerhedsredegørelsen fra marts 2022. Se hertil lovforslag nr. 193
som fremsat af erhvervsministeren den 24. marts 2021.
73 § 12, stk. 1 i lov nr. 780 af 4. maj 2021, nævnt i retssikkerhedsredegørelsen fra marts 2022. Se hertil lovforslag nr. 174 som
fremsat af erhvervsministeren den 24. februar 2021.
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§ 15 i pvc-afgiftsloven) 74
Ordlyd

”Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod
behørig legitimation uden retskendelse adgang til hos virksomheder, der omfattes af
§ 3 eller § 13, stk. 1, 2. pkt., eller som har købt, leveret eller transporteret afgiftspligtige
varer, at efterse varebeholdninger, forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale og
korrespondancer m.v., der er relevante for kontrollen af lovens overholdelse. […]”

Formål

Loven genindførte pvc-afgiften, og formålet med § 15 var at sikre, at Skatteforvaltningen kan foretage kontrol med lovens overholdelse.

Begrundelse for

Ingen begrundelse. Intet nævnt om grundlovens § 72.

uden retskendelse

§ 1 f, stk. 1 og 2 i lov om anvendelsen af visse af EU’s retsakter om
økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. 75
Ordlyd

Stk. 2: ”Erhvervsstyrelsen kan til enhver tid mod behørig legitimation og uden rets-

kendelse få adgang til erhvervsmæssige lokaler og transportmidler til brug for styrelsens tilsyns- og kontrolopgaver i henhold til denne lov, retsakter nævnt i § 1 eller
regler fastsat i medfør af denne lov.”
Formål

En styrkelse af Erhvervsstyrelsens tilsyns- og kontrolmuligheder.

Begrundelse for

Der er ingen særlige bemærkninger vedr. adgangen uden retskendelse, udover at

uden retskendelse

denne udgør en undtagelse til grundlovens § 72. Det bemærkes i forbindelse med
uvarslede kontrolbesøg, at disse skal udgøre en undtagelse, og at ”hjemlen kan tæn-

kes anvendt, f.eks. hvor en tilsynsbelagt virksomhed undtagelsesvist nægter Erhvervsstyrelsen adgang til virksomheden i forbindelse med et varslet kontrolbesøg eller
vanskeliggør et planlagt kontrolbesøg. Der vil også kunne være tale om en situation,
der kræver, at Erhvervsstyrelsen skrider til omgående handling, og hvor en umiddelbar adgang til virksomheden er en forudsætning for at håndtere situationen. Hvis en
virksomhed modarbejder et kontrolbesøg, vil Erhvervsstyrelsen kunne få adgang til
at foretage kontrolbesøg uden retskendelse.”

74

§ 15 i lov nr. 2061 af 21. december 2020, nævnt i retssikkerhedsredegørelsen fra marts 2021. Se hertil lovforslag nr. 68
som fremsat af skatteministeren den 30. oktober 2020.
75 § 1 f, stk. 1 og 2 i bemyndigelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 9. juni 2011 om anvendelsen af visse af Den
Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v., som ændret ved lov nr. 1732 af 1. december
2020. Nævnt i retssikkerhedsredegørelsen fra marts 2021. Se hertil lovforslag nr. 11 som fremsat af erhvervsministeren den
7. oktober 2020.
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§ 82, stk. 8 i færdselsloven 76
Ordlyd

”Transportministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, har til enhver tid uden
retskendelse mod behørig legitimation adgang til en virksomheds forretningslokaler,
herunder […], med henblik på at føre kontrol med overholdelsen af bestemmelser
fastsat i medfør af stk. 4 og 5. […]”

Formål

Implementering af artikel 6 i EU’s kontroldirektiv.

Begrundelse for

”Det er efter Transport- og Boligministeriets opfattelse af væsentlig betydning, at der
kan gennemføres kontrolbesøg i virksomheder uden retskendelse, hvis kontrollen
skal kunne gennemføres effektivt og fleksibelt. Gennemførelse af kontrolbesøg uden
retskendelse vil sikre, at formålet med kontrolbesøget ikke forspildes som følge af
den tid, der skal bruges på at indhente en retskendelse. Dertil kommer, at det følger
af kontroldirektivet, at der skal udføres kontrolbesøg i virksomheder, der udfører
transport af farligt gods. Der er derfor behov for at indføre hjemmel til, at der i forebyggende øjemed kan aflægges kontrolbesøg i virksomheder, eller når der ved politiets vejkontrol er konstateret overtrædelser, som udgør en sikkerhedsrisiko for transporten af farligt gods.”

uden retskendelse

§ 126 g, stk. 2 i luftfartsloven 77
Ordlyd

”Transportministeren eller den offentlige myndighed, som ministeren bemyndiger
hertil efter stk. 1, har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse
adgang til en virksomheds forretningslokaler, herunder […], med henblik på at føre
tilsyn med overholdelsen af produktkrav, der er fastsat i de af Den Europæiske Union
udstedte forordninger på droneområdet. […]”

Formål

At tillægge myndighederne de fornødne beføjelser til effektiv markedsovervågning
som påkrævet ifølge EU-rettens forordninger på markedsovervågningsområdet.

Begrundelse for

Ingen begrundelse. Intet nævnt om grundlovens § 72.

uden retskendelse

76

§ 1, nr. 2 i lov nr. 2081 af 21. december 2020, nævnt i retssikkerhedsredegørelsen fra marts 2021. Se hertil lovforslag nr.
36 som fremsat af transportministeren den 7. oktober 2020.
77 § 1, nr. 2 i lov nr. 970 af 26. juni 2020, nævnt i retssikkerhedsredegørelsen fra marts 2021. Se hertil lovforslag nr. 121 som
fremsat af transportministeren den 26. februar 2020.
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§ 8 g i lov om udstationering af lønmodtagere 78
Ordlyd

”Færdselsstyrelsen har til enhver tid uden retskendelse adgang til papirer m.v. mod
behørig legitimation for at tilvejebringe oplysninger, der er nødvendige til brug for
kontrol i henhold til § 8 c […]

Formål

At sikre kontrol med overholdelsen af det aflønningskrav på vejtransportområdet,
som foreslås indført.

Begrundelse for

Ingen begrundelse. Intet nævnt om grundlovens § 72.

uden retskendelse

§ 9, stk. 2 i lov om fremme af besparelser i energiforbruget m.v.79
Ordlyd

”Ministeren og de, der er særligt bemyndiget dertil, jf. § 19, har, hvis det skønnes
nødvendigt […] mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til fysiske
installationer og konstruktioner i virksomheder, hvortil der er givet tilsagn om tilskud
til energibesparelser eller energieffektiviseringer efter denne lov.”

Formål

At etablere et kontrolsystem, der effektivt understøtter målsætningen om en god og
sikker forvaltning af det energitilskud, der foreslås indført.

Begrundelse for

Ingen begrundelse. Intet nævnt om grundlovens § 72. Det følger af bemærkningerne,

uden retskendelse

at hjemlen alene forventes anvendt i sjældne tilfælde, da langt størsteparten af tilskudssagerne vil kunne kontrolleres administrativt på baggrund af indsendt dokumentation. Der er dog intet anført om, hvorfor adgang skal kunne ske uden retskendelse.

78

§ 4, nr. 3 i lov nr. 870 af 14. juni 2020, nævnt i retssikkerhedsredegørelsen fra marts 2021. Se hertil lovforslag nr. 185 som
fremsat af beskæftigelsesministeren den 29. april 2020.
79 § 9, stk. 2 i lov om fremme af besparelser i energiforbruget m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1234 af 24. august 2020, som
indsat ved lov nr. 739 af 30. maj 2020. Nævnt i retssikkerhedsredegørelsen fra marts 2021. Se hertil lovforslag nr. 116 som
fremsat af klima-, energi- og forsyningsministeren den 26. februar 2020.

34

Justitia | Danmarks uafhængige juridiske tænketank
Myndighedskontrol uden retskendelse – den praktiske hovedregel?

Som det fremgår af gennemgangen ovenfor, er seks af de 10 bestemmelser indført som følge af, at
der i en EU-forordning m.v. stilles krav om, at nationale myndigheder kan få adgang til forretningslokaler m.v. Myndighedernes adgang må i disse tilfælde anses for påkrævet ifølge internationale
forpligtelser, hvilket også anføres som begrundelse i lovforslagene bag bestemmelserne. Dette er
ikke overraskende set i lyset af, at det ifølge arbejdsgruppens rapport fra 2018 var ca. 195 af de i alt
ca. 500 hjemler til tvangsindgreb (med eller uden retskendelse), som måtte anses for påkrævet ifølge
internationale forpligtelser, herunder EU-retten. 80
Det følger dog ikke umiddelbart af de forordninger, der ligger til grund for indførelsen af bestemmelserne, at den påkrævede kontrol m.v. skal kunne ske uden retskendelse. Det fremgår heller ikke
af de gennemgåede lovforslag, hvorvidt det må anses for påkrævet ifølge de forskellige forordninger,
f.eks. for at efterleve et krav om effektiv kontrol, eller om det i øvrigt er grundet forordningerne, at
grundlovens hovedregel om forudgående retskendelse foreslås fraveget. Flertallet af bemærkningerne til bestemmelserne indeholder ingen begrundelse for, hvorfor udgangspunktet om forudgående retskendelse foreslås fraveget. Nogle af dem nævner slet ikke grundlovens § 72, mens andre
blot konstaterer, at den foreslåede ordning udgør en ”særegen undtagelse til kravet om retskendelse
efter grundlovens § 72, 2. pkt.” uden at begrunde, hvorfor undtagelsen er fundet nødvendig. Kun to
af lovforslagene bag bestemmelserne - våbenlovens § 1 b og færdselslovens § 82, stk. 8 - indeholder
en begrundelse for, hvorfor det anses for nødvendigt, at myndighederne har hjemmel til at gennemføre kontrolbesøg uden retskendelse. Begrundelserne er dog ikke relateret til de bagvedliggende
forordninger og er tilsyneladende alene et udtryk for regeringens opfattelse af, hvad der skal til for
at sikre effektiv kontrol. At en bestemmelse er indført som følge af EU-retlige forpligtelser indebærer
derfor ikke, at det er overflødigt at begrunde, hvorfor grundlovens udgangspunkt om forudgående
retskendelse foreslås fraveget.
Ingen af de fire bestemmelser, som ikke foreslås indført på baggrund af EU-retlige forpligtelser, indeholder nogen begrundelse for, hvorfor udgangspunktet om forudgående retskendelse foreslås
fraveget. I alt indeholder kun to af de 10 gennemgåede bestemmelser en sådan begrundelse, mens
halvdelen af bestemmelserne slet ikke nævner grundlovens § 72. Justitsministeriets lovkvalitetsvejledning foreskriver heller ikke, at der gives en begrundelse specifikt for, hvorfor grundlovens udgangspunkt om forudgående retskendelse foreslås fraveget, men mere generelt hvorfor den foreslåede adgang til privat ejendom i det hele er nødvendig. Henset til at grundloven indeholder et
sådant udgangspunkt, bør bemærkningerne dog indeholde overvejelser om, hvorfor der skal gøres
en ifølge ordlyden ”særegen undtagelse”. Dette gælder særligt, når næsten samtlige indførte hjemler
til tvangsindgreb siden 2008 har fraveget grundlovens hovedregel som illustreret ved figur 4 ovenfor.

80

Se herom afsnit 4.
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4.3.2. Transportministerens lovforslag om Færdselsstyrelsens kontrolbesøg i transportvirksomheder uden retskendelse
I afsnit 4.3.1 har Justitia gennemgået de seneste 10 lovforslag om adgang til tvangsindgreb uden
retskendelse, som blev vedtaget af Folketinget på trods af, at de i vidt omfang ikke indeholdt en
begrundelse for, hvorfor en sådan adgang var nødvendig. I samme periode fremsatte Transportministeriet et lovforslag, der skulle give Færdselsstyrelsen adgang til at foretage kontrolbesøg hos
transportvirksomheder uden retskendelse efter godskørselsloven og buskørselsloven. 81 Dette lovforslag blev dog modsat de øvrige nævnte nedstemt af Folketinget.
Baggrunden for forslaget var en ændring i artikel 12 i EU’s forordning om fælles regler om betingelser
for udøvelse af vejtransporterhvervet. Artikel 12 vedrører myndighedernes tilsyn med, at vejtransportvirksomhederne opfylder forordningens krav og fastslår, at medlemsstaterne foretager kontrol
af virksomheder, er er klassificeret i en højere risikoklasse. Ved ændringsforordningen blev ”herunder,

hvor det er relevant, kontrolbesøg i den pågældende virksomheds lokaler” tilføjet bestemmelsen. 82
Da vejtransportlovgivningen alene indeholdt hjemmel til kontrol efter forudgående retskendelse i
sådanne situationer, fandt Transportministeriet det hensigtsmæssigt, at der blev indsat hjemmel til
kontrol uden retskendelse i både godskørselsloven og buskørselsloven for at sikre gennemførelsen
af et effektivt tilsyn i overensstemmelse med forordningen. 83 Transportministeriet anførte dog ingen
begrundelse for, hvorfor det var nødvendigt, at der blev indført adgang til kontrol uden retskendelse
og dermed, hvorfor den gældende kontroladgang ikke var tilstrækkelig.
Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen anmodede under lovforslagets behandling om bistand til at udarbejde et ændringsforslag, der skulle fjerne den foreslåede hjemmel til kontrol uden
retskendelse. Transportministeren ydede den ønskede bistand, men gentog, at han fandt hjemlen
hensigtsmæssig for, at Færdselsstyrelsen kunne udføre et effektivt tilsyn med virksomhederne, f.eks.
hvis en virksomhed ikke samarbejder med styrelsen om tilsynet. Fraværet af muligheden for kontrolbesøg uden retskendelse ville ifølge ministeren primært være til fordel for eventuelle ”brådne kar” i
branchen. Transportministeren anførte herefter:

”Jeg skal for en ordens skyld bemærke, at hjemmel til adgang til fysiske lokaliteter uden retskendelse som led i tilsyns- og kontrolindsatser ikke er usædvanlig i
dansk ret.” 84

81

Lovforslag nr. L 62, FT 21/22, fremsat den 10. november 2021.
Se artikel 12 i forordning (EF) nr. 1071/2009 som ændret ved ændringsforordning (EU) nr. 2020/1055.
83 Se herom lovforslagets pkt. 2.3.3.
84 Endeligt svar på spørgsmål nr. 63 til lovforslag nr. L 62, FT 21/22. Se også besvarelse af spørgsmål nr. 65 og spørgsmål
nr. 67.
82
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En samlet transportbranche, herunder DI, Dansk Erhverv og DTL – Danske Vognmænd, sendte på
baggrund af lovforslaget et brev til transportministeren og Folketingets Transportudvalg, hvor de
tilsluttede sig det kommende ændringsforslag fra Kristian Phil Lorentzen (V) og opfordrede til, at
bestemmelsen udgik af lovforslaget. Det fremgik bl.a. af henvendelsen, at adgang til virksomhedslokaler m.v. som udgangspunkt alene bør ske med en forudgående retskendelse og at en undtagelse
må forudsætte, at meget tungtvejende hensyn tilsiger, at dette skulle være nødvendigt. Transportbranchen anførte herefter, at

”Vi er naturligvis enige i, at Færdselsstyrelsen skal have mulighed for at føre en
effektiv kontrol med overholdelsen af godskørselsloven. Færdselsstyrelsen udfører også kontrol med godskørselstilladelser i dag, men der er ikke lovhjemmel til
at tiltvinge sig adgang uden dommerkendelse. Vi er ikke bekendt med, at den
nugældende ordning har givet anledning til problemer med håndhævelsen af
reglerne. Og i lovbemærkningerne til ordningen er der heller ikke fremført tungtvejende hensyn, der nødvendiggør en undtagelse fra kravet om dommerkendelse.”
Transportbranchen anførte endvidere, at da mange vognmænd er selvkørende, vil firma- og bopælsadressen ofte være sammenfaldende, hvorfor indgrebet kan opleves som yderst indgribende.85
Transportministeren gentog i sin kommentar til henvendelsen behovet for et effektivt tilsyn og understregede, at det fortsat ville være det gode samarbejde mellem Færdselsstyrelsen og virksomhederne, der som udgangspunkt skulle bane vejen for effektiv kontrol. Transportministeren fremhævede derudover igen, at lignende beføjelser findes på en række af Transportministeriets øvrige områder såvel som andre ministeriers ressortområder. 86
Forslaget om adgang til kontrol uden retskendelse faldt, efter at et flertal i Folketinget stemte for et
ændringsforslag fremsat af Venstre, De Konservative og Nye Borgerlige, som fjernede den pågældende bestemmelse. 87 Kristian Pihl Lorentzen (V), udtalte herefter til Børsen:

”Det er en sejr for retssikkerheden. Vi synes, det er en farlig glidebane, at myndigheder skal have adgang til virksomheders forretningslokaler og papirer uden
retskendelse. Og det vil vi have sat en stopper for, og derfor er jeg rigtig glad
for, at et flertal i Folketinget har været enige heri.” 88

85

Bilag 19 til lovforslag nr. L 62, FT 21/22.
Endelig besvarelse af spørgsmål nr. 66 til lovforslag nr. L 62, FT 21/22.
87 Se hertil betænkning over lovforslag nr. L 62 afgivet af Transportudvalget den 18. februar 2022.
88 Børsen: Minister må droppe omstridt kontroloffensiv i firmaer, 21. januar 2022, s. 10.
86
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4.4. Opsummering og Justitias overvejelser
Siden Justitias første optælling i 2009 er antallet af love, bekendtgørelser m.v., der indeholder adgang
til tvangsindgreb uden retskendelse steget med 26 % til 283 i februar 2022. Sammenlignes Justitias
optælling fra 2022 med Retssikkerhedskommissionens optælling fra 2003, udgør stigningen hele
53 %. 89 Andre opgørelser, herunder Justitsministeriets årlige retssikkerhedsredegørelse, viser en lignende stigning, og stigningen lader ikke til at aftage.
Ifølge Justitias gennemgang af Justitsministeriets årlige retssikkerhedsredegørelser - som både gennemgår hjemler til tvangsindgreb med og uden retskendelse indført i det forgangne år - har langt
de fleste hjemler indført siden 2008 fraveget grundlovens udgangspunkt om forudgående retskendelse. Justitias gennemgang af lovforslagene bag de seneste 10 indførte bestemmelser viser, at alene
få lovforslag indeholdt en begrundelse for, hvorfor det måtte anses for nødvendigt at fravige hovedreglen om retskendelse. Halvdelen af lovforslagene nævnte end ikke grundlovens § 72.
Justitias gennemgang giver umiddelbart det indtryk, at adgang til tvangsindgreb uden retskendelse
i dag er den praktiske hovedregel, og at der - i hvert fald ikke i alle tilfælde - gøres grundige overvejelser om, hvorfor det er nødvendigt at fravige udgangspunktet i grundlovens § 72. Også transportministerens lovforslag om Færdselsstyrelsens adgang til kontrol uden retskendelse på vejtransportområdet illustrerer denne holdning, idet ministeren – uden i øvrigt at have anført nogen reel
begrundelse for nødvendigheden af adgang til kontrol uden retskendelse – henviste til, at en sådan
adgang ikke er usædvanlig i dansk ret, og at lignende beføjelser findes på en lang række øvrige
områder.
Som nævnt i afsnit 3.1 ligger der da heller ikke umiddelbart i grundlovens § 72 nogen markant begrænsning i lovgivningsmagtens adgang til at indføre sådanne undtagelser. Det har dog næppe
været hensigten bag den grundlovgivende forsamlings indførelse af en adgang til at gøre "særegen
undtagelse" ved lov, at denne snarere skulle være hovedreglen. Udviklingen underminerer derudover
formålet med at beskytte borgere - og virksomheder - mod statsmagtens indgriben. Forløbet omkring lovforslaget vedrørende Færdselsstyrelsens kontrol af vejtransportvirksomheder viser dog
også, at Folketinget, når der skabes opmærksomhed om problemstillingen, ikke altid vil lade sådanne
lovforslag passere uden en reel og tilstrækkelig begrundelse for bestemmelsens nødvendighed.
Justitsministeriets lovkvalitetsvejledning vejleder ikke i dag myndighederne til at begrunde, hvorfor
der foreslås indført adgang til tvangsindgreb uden retskendelse, men alene til at begrunde, hvorfor
bestemmelsen i det hele er nødvendig. Henset til intentionerne bag grundlovens § 72 og EMRK art.
8 finder Justitia dog, at dette burde være udgangspunktet.

89

Med forbehold for de metodeforskelle, som er nævnt i afsnit 4.1.

38

Justitia | Danmarks uafhængige juridiske tænketank
Myndighedskontrol uden retskendelse – den praktiske hovedregel?

4.5. Justitia anbefaler
At Justitsministeriets lovkvalitetsvejledning ændres, så det fremgår, at myndighederne
grundigt bør overveje, om det i det konkrete tilfælde er nødvendigt at fravige udgangspunktet i grundlovens § 72 om forudgående retskendelse. I bekræftende fald bør bemærkningerne til bestemmelsen indeholde en begrundelse herfor.
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5. Tidligere undersøgelser fra regeringen vedr. tvangsindgreb
uden retskendelse
Forhenværende regeringer og Folketinget har flere gange taget initiativ til at undersøge udviklingen
i myndighedernes adgang til privat ejendom enten med eller uden retskendelse.
I 1996 fremlagde regeringen på Folketingets opfordring en redegørelse for bl.a. udviklingen i forvaltningsmyndighedernes adgang til privat ejendom uden retskendelse, som i vidt omfang henviste
til en tidligere betænkning fra 1985. Disse er beskrevet nedenfor i afsnit 5.1.
Også nedsættelsen af Retssikkerhedskommissionen, som udarbejdede grundlaget for retssikkerhedsloven, udsprang af et politisk ønske om at forbedre borgernes retssikkerhed i forhold til bl.a.
myndighedernes adgang til private boliger og ejendomme uden retskendelse. Retssikkerhedskommissionens betænkning og retssikkerhedslovens tilblivelse behandles nedenfor i afsnit 5.2.
I 2017 nedsatte den daværende regering en tværministeriel arbejdsgruppe om eftersyn af kontrolbestemmelser, som bl.a. fik til opgave at gennemgå og vurdere nødvendigheden af alle gældende
hjemler til myndighedernes adgang til private boliger og virksomheder. Arbejdsgruppens rapport
gennemgås nedenfor i afsnit 5.3.
Afsnit 5.4 og 5.5 indeholder en kort opsummering og Justitias overvejelser og anbefalinger på baggrund af gennemgangen af tidligere regeringers undersøgelser vedrørende myndighedernes adgang til tvangsindgreb.

5.1. Regeringens redegørelse fra 1996
I 1996 fremlagde regeringen på Folketingets initiativ en redegørelse for udviklingen i forvaltningsmyndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse, som bl.a. indeholdt oplysninger om
antallet af love, der i januar 1996 indeholdt hjemler med en sådan adgang (se herom afsnit 4.1). 90
Spørgsmålet om i hvilket omfang der i lovgivningen bør gøres undtagelse fra grundlovens hovedregel om retskendelse var dog allerede blevet behandlet i betænkning nr. 1039 om tvangsindgreb
uden for strafferetsplejen afgivet i 1985, som regeringen i vidt omfang henviste til. 91 Udvalget bag
betænkningen fra 1985 udtalte bl.a., at langt de fleste tvangsindgreb uden for strafferetsplejen er
begrundet i kontrolhensyn, ofte stikprøvekontrol, hvorfor retsfaktumbeskrivelsen vanskeligt kan

90

Redegørelse nr. R 8 af 19/12 1996 om forvaltningsmyndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse og om
erstatningsfri regulering inden for plan-, miljø- og naturbeskyttelsesområdet. Som det fremgår af redegørelsens titel, opfordrede Folketinget også regeringen til at redegøre for udviklingen i anvendelsen af erstatningsfri regulering inden for
plan-, miljø- og naturbeskyttelsesområdet.
91 Betænkning 1039/1985 om Tvangsindgreb uden for Strafferetsplejen afgivet af udvalget for vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål.
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være præcis. 92 Hvis der i stedet er tale om tvangsindgreb som oplysningsmiddel, er betingelserne
ifølge udvalget næsten altid enkle og let konstaterbare. Udvalget udtalte herefter:

”Et krav om retskendelse vil efter udvalgets opfattelse derfor ofte være et unødigt omsvøb, der vil belaste domstolene med unødige sager og svække forvaltningsmyndighedens kontrolmuligheder, uden at der reelt er vundet noget i retssikkerhedsmæssig henseende.” 93
Udvalget fandt derfor, at man i tilfælde hvor tvangsindgreb er hjemlet i kontrolhensyn eller hvor der
er tale om tvangsindgreb som oplysningsmiddel bør undlade at stille krav om retskendelse. Udvalget
fremhævede dog samtidig, at man nøje bør overveje om en hjemmel til tvangsindgreb er nødvendig,
før man indfører den. Findes bestemmelsen nødvendig, er der dog efter udvalgets opfattelse normalt
ikke reelt indhold i at tilføre den et krav om retskendelse. 94
Disse synspunkter fremhævede og tilsluttede regeringen sig i sin redegørelse for udviklingen i forvaltningsmyndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse fra 1996. Justitsministeriet tilføjede, at det er vanskeligt at se, hvilket formål et krav om retskendelse skal tjene i tilfælde, hvor
domstolene reelt ikke har noget at tage stilling til. Efter Justitsministeriets opfattelse var det relevante
retssikkerhedsmæssige spørgsmål derfor snarere, om det – som udvalget var inde på - er nødvendigt
at tillægge forvaltningsmyndigheder materiel adgang til privat ejendom m.v. 95

5.2. Nedsættelsen af Retssikkerhedskommissionen og retssikkerhedslovens tilblivelse
I regeringsgrundlaget for 2001 ”Vækst, velfærd – fornyelse” udtrykte den daværende VK-regering et
ønske om at forbedre borgernes retssikkerhed i relation til tvangsindgreb. 96 Af regeringsgrundlaget
fremgik det bl.a.:

92

Retsfaktumbeskrivelsen defineres i betænkningens afsnit 4.1.2.1. som de positive betingelser, der skal være opfyldt, for
at indgrebet lovligt kan foretages.
93 Betænkning 1039/1985 om Tvangsindgreb uden for Strafferetsplejen, afsnit 6.3.2.2.2., s. 137.
94 Ibid.
95 Redegørelse nr. R 8 af 19/12 1996 om forvaltningsmyndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse og om
erstatningsfri regulering inden for plan-, miljø- og naturbeskyttelsesområdet, pkt. 2.3.
96 En række Venstre-politikere havde i årene forinden fremsat beslutningsforslag om nedsættelsen af en retssikkerhedskommission. Ingen af beslutningsforslagene blev vedtaget i Folketinget. Se beslutningsforslag nr. B 106, FT 96/97, nr. B 32,
FT 97/98 (1. samling) og nr. B 8, FT 98/99.
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” Regeringen ønsker at forbedre borgerens retssikkerhed. Den stigende regulering har medført, at de offentlige myndigheder forlanger flere og flere oplysninger. I alt for mange tilfælde har myndighederne fået adgang til private boliger
og ejendomme uden retskendelse. Det udgør en voksende risiko for den enkelte
borgers retssikkerhed og de grundlovssikrede frihedsrettigheder.” 97
Regeringen ønskede ifølge regeringsgrundlaget at begrænse tvangsindgreb over for borgerne og
indføre adfærdsregler for forvaltningsmyndighederne svarende til de regler, som retsplejeloven fastsætter for domstole, politi og anklagemyndighed. Regeringen varslede derfor nedsættelsen af en
retssikkerhedskommission, som skulle komme med forslag til lovændringer til fremme af borgernes
retssikkerhed. For at styrke den offentlige interesse og debat om borgernes retssikkerhed ville regeringen desuden fremover aflevere en årlig retssikkerhedsredegørelse til Folketinget. 98
Retssikkerhedskommissionen blev nedsat af Justitsministeriet i 2002. Kommissoriet var dog mindre
vidtgående end ovennævnte citat fra regeringsgrundlaget, da kommissionen ikke eksplicit fik til opgave at begrænse anvendelsen af tvangsindgreb hverken med eller uden retskendelse.
Kommissionen skulle først og fremmest gennemgå de regler i lovgivningen, der indeholdt hjemmel
til, at offentlige myndigheder uden for strafferetsplejen uden forudgående retskendelse kunne opnå
adgang til private boliger og virksomheder eller foretage andre tvangsindgreb omfattet af grundlovens § 72. Kommissionen skulle i forbindelse hermed overveje, hvilke hensyn der kan begrunde sådanne regler samt identificere bestemmelser, som ifølge kommissionens opfattelse gik videre end
de angivne hensyn, så disse kunne tilpasses. Kommissionen skulle desuden overveje, om der kunne
opstilles nogle overordnede principper for udøvelsen af tvangsindgreb af den pågældende karakter.
Derudover skulle kommissionen udarbejde udkast til et samlet regelsæt – en ny retssikkerhedslov -,
der skulle fastlægge retningslinjer for myndighedernes adfærd i forbindelsen med tvangsindgreb af
den nævnte karakter. 99
Kommissionen afgav sin betænkning i juni 2003. Kommissionen havde i forbindelse med sit arbejde
anmodet samtlige ministerier om at oplyse om eksisterende regler, der gav myndighederne adgang
til uden for strafferetsplejen og uden forudgående retskendelse at foretage tvangsindgreb omfattet
af grundlovens § 72. Ministerierne skulle desuden vurdere, om bestemmelserne stadig måtte anses
for påkrævede. Ministerierne vurderede med ganske få undtagelser, at bestemmelserne var nødvendige i deres eksisterende form, og kommissionen fandt ikke grundlag for at tilsidesætte denne vurdering. 100
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Statsministeriet: Regeringsgrundlag 2001, publiceret 27. november 2001, punktet ”Større retssikkerhed”.
Ibid.
99 Retssikkerhedskommissionens betænkning nr. 1428/2003, pkt. 1.1.1.
100 Ibid., pkt. 2.3. og 7.6.2.
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Kommissionen fandt ikke anledning til at foreslå, at der i højere grad indføres krav om forudgående
retskendelse ved forvaltningens iværksættelse af tvangsindgreb. Kommissionen tilsluttede sig den
opfattelse, som kom til udtryk i betænkning nr. 1039/1985 om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen, som er beskrevet ovenfor i afsnit 5.1. Kommissionens opfattelse var således, at indførelse af
et almindeligt krav om forudgående retskendelse ikke vil være nogen reel retssikkerhedsmæssig gevinst og desuden vil kunne have betydelige ressourcemæssige konsekvenser og konsekvenser for
myndighedernes mulighed for at gennemføre en effektiv kontrol. 101 Justitsministeriet tilsluttede sig
senere kommissionens synspunkter i bemærkningerne til lovforslaget om den nye retssikkerhedslov. 102
Kommissionen fandt det derimod rimeligt at lovfæste en egentlig proportionalitetsgrundsætning og
foreslog derfor en bestemmelse, hvorefter tvangsindgreb kun må anvendes, hvis mindre indgribende
foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis indgrebet står i rimeligt forhold til formålet med indgrebet. 103
Et andet af kommissionens væsentligste forslag var forslaget om at indføre en hovedregel om, at
myndigheder har pligt til at give en part skriftlig underretning om en beslutning om at gennemføre
tvangsindgreb mod parten senest 14 dage forud for gennemførelsen af indgrebet. Underretningen
skulle bl.a. indeholde oplysninger om tid og sted for indgrebet, retten til repræsentation, hovedformålet med indgrebet og det faktiske og retlige grundlag for indgrebet. Disse oplysninger ville efter
kommissionens opfattelse i væsentligt omfang kunne imødegå de betænkeligheder om manglende
retssikkerhed på området, som der havde været givet udtryk for i den offentlige debat. 104 Kommissionen kom også med forslag til hvilke hensyn, der skulle kunne begrunde en fravigelse af hovedreglen om forudgående underretning.
Justitsministeriet fremsatte i november 2003 et forslag om indførelse af en ny retssikkerhedslov på
baggrund af kommissionens betænkning. Retssikkerhedsloven blev vedtaget af Folketinget i 2004
og trådte i kraft 1. januar 2005. De relevante dele af retssikkerhedsloven for denne analyse er beskrevet ovenfor under afsnit 3.3, herunder det lovfæstede proportionalitetsprincip og hovedreglen om
forudgående underretning inden gennemførelse af tvangsindgreb som også foreslået af retssikkerhedskommissionen.
Justitsministeriet har siden retssikkerhedslovens ikrafttrædelse årligt udarbejdet en redegørelse om
forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen (”retssikkerhedsredegørelsen”). Retssikkerhedsredegørelsen indeholder som nævnt i kapitel 4 bl.a.
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Ibid., pkt. 7.6.3.2.
Se lovforslaget nr. L 96, FT 03/04, som fremsat, pkt. 3.3.2.2. og Retssikkerhedskommissionens betænkning nr.
1428/2003, pkt. 2.3. og 7.6.2.
103 Se herom Retssikkerhedskommissionens betænkning 1428/2003, pkt. 2.3 og 7.6.2.
104 Ibid., pkt. 2.3.
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oplysninger om, hvor mange nye bestemmelser vedr. forvaltningens adgang til at gennemføre
tvangsindgreb omfattet af retssikkerhedsloven, som blev vedtaget i det forgangne år og hvor mange,
der blev ophævet. Disse data er gennemgået i afsnit 4.2.
Redegørelsen indeholder derudover en beskrivelse af praksis inden for en række udvalgte kontroltunge ministeriers områder. Ministerierne og deres områder varierer en smule afhængigt af, hvordan
regeringerne løbende har organiseret sig, men udgjorde i redegørelsen for 2022 Beskæftigelsesministeriet, Erhvervsministeriet, Miljøministeriet, Skatteministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Justitsministeriet har i samtlige retssikkerhedsredegørelser mellem 2008 og 2022
konkluderet, at ministeriet ikke fandt grundlag for at antage, at anvendelsen af retssikkerhedsloven
generelt har givet anledning til væsentlige problemer i praksis i det pågældende år, hverken i forhold
til de virksomheder m.v., hvor der udføres kontrolbesøg, eller i forhold til myndighedernes tilrettelæggelse og udførelse af kontrolbesøg m.v.

5.3. Arbejdsgruppens rapport fra 2018
I marts 2017 traf den daværende regering beslutning om at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe om eftersyn af kontrolbestemmelser. Beslutningen blev truffet i lyset af den offentlige kritik
af manglende retssikkerhed i forbindelse med kontrolbesøg og det stigende antal kontrolbestemmelser i lovgivningen. 105 Debatten havde verseret flere gange i årene forinden, 106 og Søren Pape
udtalte allerede da han blev udnævnt som formand for Det Konservative Folkeparti i 2014, at partiet
ville gennemgå samtlige love, der omhandler myndighedernes ret til indtrængen på privat grund, i
de første måneder efter dannelsen af en ny borgerlig regering. 107
Den nedsatte arbejdsgruppe skulle gennemgå samtlige bestemmelser i lovgivningen med hjemmel
til, at myndighederne kan opnå adgang til private boliger og virksomheder eller foretage andre
tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Arbejdsgruppen skulle herefter vurdere nødvendigheden
af bestemmelserne og udgive en rapport med en samlet indstilling til regeringen med forslag til,
hvilke bestemmelser i den gældende lovgivning, det kunne overvejes at ophæve. 108
I arbejdsgruppen sad repræsentanter fra Justitsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Skatteministeriet, Erhvervsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

105

Begrundelsen fremgår af et notat, som Justitsministeriet har givet Justitia aktindsigt i. Se nærmere herom nederst i
afsnittet.
106 Se f.eks. Berlingske: Grundlovsrettigheden der aldrig har været der, 26. december 2013, Berlingske: Masser af sjusk når
staten får adgang til din bolig, 24. december 2013, Berlingske: Blå partier vil stoppe Skats »overgreb«, 2. juli 2015 og
Berlingske: S vil holde havelågen åben for Skat, 3. juli 2015.
107 Berlingske: Pape vil afskaffe flere love, 27. september 2014.
108 Arbejdsgruppen om eftersyn af kontrolbestemmelser: Endelig rapport, s. 2. Dateret 14. marts 2018. Justitia har gennem
en anmodning om aktindsigt modtaget rapporten fra Justitsministeriet, som imødekom Justitias aktindsigtsanmodning ved
afgørelse af 25. marts 2022.
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Arbejdsgruppen anmodede til brug for gennemgangen af lovbestemmelser samtlige ministerier om
at identificere bestemmelser inden for ministeriernes ressortområde, der giver offentlige myndigheder adgang til at foretage tvangsindgreb omfattet af retssikkerhedslovens § 1, stk. 1 og 2. Arbejdsgruppens gennemgang vedrørte dermed både myndighedernes adgang til tvangsindgreb med og
uden retskendelse. Ministerierne blev desuden for hver enkelt bestemmelse bedt om at vurdere, om
den var påkrævet i sin nuværende form, om andre mindre indgribende foranstaltninger ville kunne
anses for et tilstrækkeligt alternativ eller om bestemmelsen kunne ophæves. 109
Arbejdsgruppen afgav sin rapport den 14. marts 2018. 110 Arbejdsgruppen opgjorde på baggrund af
ministeriernes høringssvar antallet af kontrolbestemmelser til ca. 500, hvoraf visse dog ikke var omfattet af retssikkerhedsloven. Arbejdsgruppen fandt, at 195 af disse kontrolbestemmelser måtte anses for påkrævet som følge af en international forpligtelse, herunder EU-retten. 111 Af de ca. 305 tilbageværende bestemmelser, som ikke måtte anses for påkrævet som følge af bl.a. EU-retten, identificerede arbejdsgruppen 36 bestemmelser, der ifølge ministeriernes tilbagemeldinger aldrig blev
anvendt. 27 af disse kunne ifølge arbejdsgruppen, efter at ressortministerierne på arbejdsgruppens
foranledning havde genovervejet nødvendigheden heraf, overvejes ændret eller ophævet. 112
Ifølge Berlingske sendte regeringens økonomiudvalg i foråret 2018 rapporten retur til arbejdsgruppen, som blev bedt om at levere flere forslag til, hvordan antallet af kontrolbestemmelser kunne
nedbringes. 113 Regeringen vurderede herefter, at rapporten, som arbejdsgruppen havde afleveret
som endelig rapport, ikke var færdig. Dette fremgår også af Justitsministeriets svar på Justitias aktindsigt i rapporten, som ifølge ministeriet alene er ”seneste udkast til endelig afrapportering fra ar-

bejdsgruppen.”
Justitia anmodede også Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om hændelsesforløbet, siden
regeringens økonomiudvalg sendte rapporten retur til arbejdsgruppen. Justitsministeriet imødekom
delvist Justitias anmodning og sendte et dokument med bidrag til et møde om frihedsrettigheder
den 18. december 2019 mellem Berlingske og forhenværende justitsminister Nick Hækkerup. Af dokumentet fremgår bl.a.:
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Ibid., s. 2 og 7.
Det bemærkes, at Justitsministeriet henviser til rapporten som et udkast. Se herom længere nede i afsnittet.
111 Ibid., s. 7-8.
112 Ibid., s. 9 og 16.
113 Berlingske: Ekspert: Klart ulovligt, at Justitsministeriet hemmeligholdt rapport, 4. december 2018. Justitsministeriet gav
i maj 2018 en journalist fra Berlingske afslag på aktindsigt i rapporten med henvisning til, at arbejdet ikke var færdigt.
Folketingets Ombudsmand kritiserede forløbet efter en klage fra journalisten i sag nr. 18/05532.
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” Arbejdsgruppen nåede under den tidligere regering at udarbejde udkast til en
endelig rapport. […] Trods høringer af samtlige ministerier, inddragelse af repræsentanter for virksomheder og privatpersoner, der udsættes for indgreb efter
retssikkerhedsloven, og en offentlig høring lykkedes det alene i meget begrænset omfang at identificere sådanne bestemmelser. Arbejdsgruppens udkast til
afrapportering blev ikke tiltrådt af den tidligere regering, men udkastet blev i
slutningen af 2018 lækket til offentligheden (bl.a. Berlingske).”
Ifølge de oplysninger som har været tilgængelige for Justitia gennem aktindsigt hos Justitsministeriet
og mediedækningen af rapporten lader det til, at regeringen ikke har været tilfreds med arbejdsgruppens rapport, men at der herefter ikke er foretaget noget yderligere i arbejdsgruppen. Der er så
vidt Justitia er bekendt således ikke foretaget nogle initiativer på baggrund af rapporten.

5.4. Opsummering og Justitias overvejelser
Både ifølge regeringens redegørelse til Folketinget fra 1996 og den betænkning om tvangsindgreb
uden for strafferetsplejen fra 1985, som redegørelsen i vidt omfang henviste til, ville et krav om indhentelse af retskendelse forud for gennemførelse af tvangsindgreb ofte være overflødigt. Udvalget
– og senere Justitsministeriet – begrundede dette med, at de fleste tvangsindgreb uden for strafferetsplejen er begrundet i kontrolhensyn, hvorfor retsfaktumbeskrivelsen vanskeligt kan være præcis.
Justitsministeriet fandt det derfor vanskeligt at se, hvilket formål et krav om retskendelse skulle tjene
i tilfælde, hvor domstolene reelt ikke har noget at tage stilling til.
Også Retssikkerhedskommissionen tilsluttede sig i 2003 denne opfattelse og fandt, at indførelsen af
et almindeligt krav om forudgående retskendelse ikke ville være nogen reel retssikkerhedsmæssig
gevinst. Retssikkerhedskommissionen tilføjede, at et sådant krav desuden ville kunne have betydelige
ressourcemæssige konsekvenser og konsekvenser for myndighedernes mulighed for at gennemføre
en effektiv kontrol.
Heller ikke Justitia finder, at det vil være nødvendigt af hensyn til retssikkerheden eller i øvrigt hensigtsmæssigt at indføre et generelt krav om forudgående retskendelse i alle tilfælde, hvor myndighederne har adgang til at foretage tvangsindgreb over for borgere og virksomheder. Justitia finder
dog som nævnt i afsnit 3.5, at forudgående retskendelse bør være udgangspunktet for så vidt angår
tvangsmæssig adgang til og ransagelse af private hjem, da der her er tale om mere vidtgående indgreb end tvangsmæssig adgang til virksomhedslokaler.
Domstolene vil desuden i forbindelse med behandlingen af en anmodning om retskendelse kunne
kontrollere, om den ønskede kontrolundersøgelse er proportionel – efter såvel dansk ret som EMRK
art. 8 – og være et værn mod magtfordrejning fra myndighedernes side. Det er derfor væsentligt, at
grundlovens udgangspunkt om forudgående retskendelse ikke blot fraviges ved indførelsen af nye
hjemler til tvangsindgreb uden overvejelser om, hvorvidt dette er nødvendigt, og hvad fravigelsen
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kan have af retssikkerhedsmæssige konsekvenser for den, som tvangsindgrebet retter sig mod. Der
bør derfor – særligt i de tilfælde hvor den hjemmel, der foreslås indført, ikke vedrører ren stikprøvekontrol – altid foretages en sådan vurdering. Synspunkter om at et krav om forudgående retskendelse kan medføre unødige forsinkelser kan evt. imødegås gennem en etablering af en hurtigere
proces, hvor behandlingen af retskendelser samles i en enkelt enhed hos domstolene.
For at et krav om forudgående retskendelse har en retssikkerhedsmæssig værdi, skal der naturligvis
ske en reel prøvelse af myndighedernes anmodning om retskendelse, som dermed også skal være
udførlig nok til, at domstolene kan foretage en sådan prøvelse. Justitia fandt i analysen ”Konkurrencelovens tvangsindgreb” flere eksempler på, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anmodninger
og rettens kendelser kun i ringe omfang levede op til de krav, der efter EMDs praksis vedr. EMRK art.
8 og danske retsregler stilles til både beslutningernes indhold, domstolsprøvelsen heraf og retskendelsernes afgrænsning. Justitia henviser til anbefalingerne i afsnit 3.5. i analysen ”Konkurrencelovens
tvangsindgreb”, som ikke kun har relevans for konkurrencemyndighedernes tvangsindgreb, men
også på andre myndighedsområder. 114
I kølvandet på den offentlige kritik af det stigende antal kontrolbestemmelser i lovgivningen nedsatte
regeringen som nævnt i marts 2017 en arbejdsgruppe om eftersyn af kontrolbestemmelser som også
tidligere anbefalet af bl.a. Justitia. 115 Den nye regering tiltrådte efter Justitias oplysninger ikke arbejdsgruppens rapportudkast, og der er tilsyneladende ikke foretaget nogle initiativer på baggrund
af rapporten.

5.5. Justitia anbefaler
At der iværksættes en opfølgning på det arbejde, som blev lavet af den tværministerielle
arbejdsgruppe om eftersyn af kontrolbestemmelser i 2018. En eventuel ny arbejdsgruppe
bør ikke alene få til opgave at gennemgå gældende kontrolbestemmelser med henblik på
at undersøge, hvilke vil kunne ophæves, men også at komme med forslag til, hvordan det
sikres, at hovedreglen om retskendelse ikke fremover fraviges i et omfang, der ikke er nødvendigt. Hvis en sådan arbejdsgruppe nedsættes, bør resultaterne af arbejdet fremlægges
for Folketinget til drøftelse.

114

Se Justitia: Konkurrencelovens tvangsindgreb, maj 2021, s. 50-51.
Se Justitia: Boligens ukrænkelighed – Offentlige myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse udvides
fortsat, 15. marts 2017 og tidligere års udgaver af analysen.
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6. Bilag 1: Metode ved opgørelse af hjemler
6.1. Samlet opgørelse pr. 28. februar 2022
Antal gældende love, ændringslove, lovbekendtgørelser, bekendtgørelser og anordninger, som indeholder ordene ”uden retskendelse”:
•
•
•
•
•

47 love (32 videreførte116 og 15 nye)
10 ændringslove (1 videreført og 9 nye)
168 lovbekendtgørelser (158 videreførte og 10 nye)
58 bekendtgørelser og anordninger (46 videreførte og 12 nye)
I alt: 283

Den metode som Justitia har anvendt ved opgørelsen er beskrevet i afsnit 6.2. En samlet oversigt
over de medtagne retskilder og en forklaring af, hvad der nærmere ligger i, at en retskilde er ny eller

videreført, findes i afsnit 6.3.

6.2. Om metode, forbehold og fejlkilder
6.2.1. Den anvendte metode ved optællingen
Justitia har opgjort antallet af love, ændringslove, lovbekendtgørelser, bekendtgørelser og anordninger, som indeholder ordene ”uden retskendelse” og var gældende pr. 28. februar 2022.
Retskilder indgår i opgørelsen efter ikrafttrædelsestidspunktet. Hvis f.eks. en lov er vedtaget inden
28. februar 2022, men først trådte i kraft efter denne skæringsdato, er den ikke medtaget i opgørelsen
for år 2022.
Optællingen er en videreførelse af Justitias seneste optælling fra 2017, og der er derfor anvendt
samme metode som ved tidligere optællinger. 117 Justitia har ved hjælp af Karnov og Retsinformation
foretaget en manuel gennemgang af alle retskilder fra bilaget til analysen fra 2017 og undersøgt
hvilke, der er videreført enten uændret eller ved f.eks. ny lovbekendtgørelse og hvilke, der er ophævet.
De retskilder som er blevet ophævet siden seneste optælling i 2017 findes under punktet ”Ophævet”
i bilag 2, afsnit 7.6 med dato for, hvornår retskilden eller den relevante hjemmel blev ophævet. Antallet af ophævede retskilder er betydeligt større ved årets optælling end ved Justitias tidligere

116

Alene fire af de 50 love medtaget i optællingen fra 2017 er ophævet, og to af disse er blevet erstattet af én ny lov, der
viderefører den gamle hjemmel fra de tidligere to love. De resterende love er videreført ved lovbekendtgørelse og har
således blot skiftet kategori.
117 Analysen fra 2017 med tilhørende bilag kan læses her. Justitias analyser fra 2015 og 2016 samt CEPOS’ notater fra 20092013 er også tilgængelige på Justitias hjemmeside. Justitias direktør Jacob Mchangama er forfatter til alle publikationerne.
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optællinger. Dette skyldes, at optællingen blev foretaget årligt mellem 2009 og 2017, mens årets
optælling går fem år tilbage og derfor medtager ophævede retskilder for årene 2017-2022.
De videreførte retskilder er gengivet i bilag 2, afsnit 7.2-7.5 sammen med de nye retskilder, der er
trådt i kraft siden 26. februar 2017, som var skæringsdatoen for seneste optælling. De nye retskilder
er fundet ved at søge på ordene ”uden retskendelse” i både Karnovs og Retsinformations databaser.
Herefter er der foretaget en manuel gennemgang af alle love, ændringslove, lovbekendtgørelser,
bekendtgørelser og anordninger, som fremkom ved søgningen, og som er offentliggjort siden sidste
optælling med skæringsdato 26. februar 2017. Hver enkelt retskilde er gennemgået i både Retsinformation og Karnov for at sikre, at retskilderne reelt indeholder en hjemmel til tvangsindgreb uden
retskendelse, og at hjemlen kan betegnes som ny.
Justitia har under årets optælling noteret, hvornår retskilderne blev ophævet henholdsvis indført og
derved været i stand til at opdatere antallet af gældende retskilder, som indeholdt ordene ”uden
retskendelse”, pr. sidste dag i februar i årene 2018, 2019, 2020 og 2021.
Den samlede oversigt i bilag 2 angiver således alene de retskilder, der var gældende pr. 28. februar
2022 samt de retskilder, der var gældende ved seneste optælling i 2017, men senere er blevet ophævet. For at kunne foretage en fuldstændig optælling for årene 2018-2021 har Justitia imidlertid
også noteret sig de få retskilder, der både er blevet indført og ophævet mellem 26. februar 2017 og
28. februar 2022. Disse vil ikke fremgå af oversigten i bilag 2, men vil være nævnt i relevante fodnoter.
Det vil dermed være muligt ud fra bilag 2 med tilhørende fodnoter at se hvilke retskilder, der er talt
med i de forskellige år.

6.3. Afgrænsning, forbehold og mulige fejlkilder
Justitia har ved hjælp af den nævnte metode givet et estimat over, hvor mange love, bekendtgørelser
m.v., der indeholdt ordene ”uden retskendelse” i årene 2018-2022. Justitia har således opgjort antallet af retskilder, der indeholder hjemmel til tvangsindgreb uden retskendelse, og ikke det fulde antal
af hjemler. Hvis f.eks. en lov indeholder flere hjemler til tvangsindgreb uden retskendelse, vil den
dermed alene vil blive talt med én gang. Justitia har herved fulgt en metode lig den, som Justitsministeriet anvendte i 1996 (hvor der dog alene blev medtaget love med sådanne bestemmelser), og
som Retssikkerhedskommissionen anvendte i 2003 (hvor der blev talt ”love og bekendtgørelser m.v.”
med sådanne bestemmelser). 118

118

Se mere herom i analysens afsnit 4.1. Ifølge Retssikkerhedskommissionens betænkning har kommissionen opgjort antallet af love og bekendtgørelser m.v., der indeholder bestemmelser, som giver hjemmel til uden forudgående retskendelse
at foretage tvangsindgreb ”omfattet af grundlovens § 72”. Justitia er ikke bekendt med, om der heri ligger, at kommissionen
har vurderet hver enkelt bestemmelse for at fastslå, om den falder inden for eller uden for beskyttelsesområdet for grundlovens § 72.
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Optællingen skal alene ses som et overordnet estimat til belysning af en generel udvikling i myndighedernes adgang til tvangsindgreb uden retskendelse. Det er ikke formålet at afdække nøjagtigt
hvor mange love, bekendtgørelser m.v., der giver adgang til sådanne tvangsindgreb eller hvor mange
unikke hjemler, der er til at foretage sådanne tvangsindgreb, da det ville kræve et betydeligt ressourceforbrug. Formålet er derimod at komme med at skøn over udviklingen ved at anvende samme
enkle metode til optællingen over en årrække.
Det har af ressourcemæssige årsager heller ikke været muligt at foretage en optælling af det totale
antal retskilder, der indeholder hjemmel til tvangsindgreb. Optællingen viser derfor ikke noget om,
hvor stor en andel af det samlede antal retskilder med hjemmel til tvangsindgreb, der ikke indeholder
et krav om retskendelse. Da en sådan optælling heller ikke tidligere er foretaget, er det ikke muligt
at udlede noget om, hvordan forholdet mellem bestemmelser med henholdsvis uden krav om retskendelse har udviklet sig over tid. Justitia er f.eks. ikke bekendt med, om der er sket en tilsvarende
stigning i antal love m.v., der indeholder hjemmel til tvangsindgreb med retskendelse, så tendensen
er et stigende antal hjemler til tvangsindgreb samlet set, eller om antallet omvendt er faldet, så tendensen er, at hovedreglen om retskendelse fraviges i en højere forholdsmæssig andel hjemler end
tidligere.
Den valgte afgrænsning indebærer ikke nogen nærmere kvalificering af de retskilder, der er medtaget i optællingen. Det er således ikke samtlige 283 bestemmelser, som kan anses for omfattet af
beskyttelsen i grundlovens § 72. 119 Det vil heller ikke nødvendigvis være samtlige bestemmelser, der
falder inden for retssikkerhedslovens anvendelsesområde, da der ikke ved optællingen er sondret
mellem hjemler til tvangsindgreb inden for strafferetsplejen og hjemler til tvangsindgreb uden for
strafferetsplejen. Retssikkerhedslovens kapitel 2 og 3 finder kun anvendelse på sidstnævnte tvangsindgreb.
Derudover bemærkes det, at en række bestemmelser, som hjemler adgang til tvangsindgreb uden
retskendelse, ikke indeholder en adgang til tvangsfuldbyrdelse med politiets bistand. I disse tilfælde
kan der således være tvivl om, hvorvidt myndighederne reelt kan tvinge sig adgang uden en dommerkendelse, hvis den, som tvangsindgrebet retter sig imod, nægter myndighederne adgang. Omvendt er der i optællingen heller ikke taget højde for tilfælde, hvor myndighedernes adgang til privat
ejendom bliver beskrevet med en anden ordlyd end ”uden retskendelse”. Det er f.eks. i den statsforfatningsretlige teori uafklaret, hvorvidt bestemmelser, som fastsætter, at politiet skal yde bistand ved
gennemførelsen af et indgreb, skal fortolkes således, at kravet om retskendelse er fraveget. 120
Som nævnt ovenfor vil det grundet metodevalget ikke være antallet af hjemler, men antallet af rets-

kilder, som indeholder en eller flere hjemler til at foretage tvangsindgreb uden retskendelse, der er

119
120

Se herom Henrik Zahle (red.): Grundloven med kommentarer, 2. udgave (2006), s. 460.
Se herom analysens afsnit 3.1.
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medtaget i optællingen. Der er således ikke taget højde for, at visse hjemler i love, der gentages i
bekendtgørelser, tælles med dobbelt. Dette kan f.eks. forekomme, hvis en bekendtgørelse udgør en
præcisering eller delegation af en adgang i en lov til tvangsindgreb uden retskendelse.
Ændringslove, der indeholder ordene ”uden retskendelse”, er medtaget frem til det tidspunkt, hvor
ændringsloven skrives sammen med den lov eller lovbekendtgørelse, som ændringsloven vedrører.
Herefter bliver hjemlen anset for videreført ved denne lov eller lovbekendtgørelse. Hvis loven eller
lovbekendtgørelsen allerede indeholdt en hjemmel til tvangsindgreb uden retskendelse, vil der således være én retskilde mindre, når ændringsloven skrives sammen med denne. Dette er en konsekvens af den valgte metode, hvorefter Justitia helt stringent tæller samtlige gældende retskilder, der
indeholder ordene ”uden retskendelse”. Hvis en ændringslov som f.eks. trådte i kraft i juni 2021 allerede inden skæringsdatoen for optællingen i februar 2022 er skrevet sammen med den lov, den
ændrer, i en lovbekendtgørelse, vil alene lovbekendtgørelsen og ikke ændringsloven være medtaget
i optællingen, da samme hjemmel ellers vil være medtaget to gange.
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7. Bilag 2: Gældende retskilder
7.1. Gældende retskilder pr. 28. februar 2022, der indeholder ordene
”uden retskendelse”
FORKLARING AF MÆRKNING
KOLONNER

KATEGORIER

Status: Siden 26. februar 2017, som var

Videreført: Den lov, bekendtgørelse m.v.,

skæringsdatoen for seneste optælling. Se

som indeholder hjemlen, var også med i sidste

mere under ”kategorier”.

optælling fra 2017 enten under samme lov-,

Medtaget fra: Datoen for hvornår den
nævnte retskilde første gang indeholdt en
hjemmel til tvangsindgreb uden retsken-

lovbekendtgørelses- eller bekendtgørelsesnummer eller en tidligere udgave af samme
lov, bekendtgørelse m.v.

delse. Det er dermed ikke nødvendigvis

Ny: Den lov, bekendtgørelse m.v., som inde-

ikrafttrædelsesdatoen for den nævnte rets-

holder hjemlen, er enten nyindført siden sid-

kilde, men kan f.eks. være den forrige, hvis

ste optælling i 2017 eller hjemlen er tilføjet lo-

det var i denne udgave af retskilden, at

ven, bekendtgørelsen m.v. siden sidste optæl-

"uden retskendelse" første gang blev nævnt.

ling.

Datoen indikerer fra hvilket år den nævnte
retskilde blev medtaget i optællingen (er en
hjemmel f.eks. indført 14. april 2018, vil den
først tælle med i 2019, da skæringsdatoen
for optællingen i 2018 var sidste dag i fe-

Kursiv: Loven, bekendtgørelsen m.v. gælder
alene for Grønland eller Færøerne. Loven, bekendtgørelsen m.v. tæller med i den samlede
opgørelse.

bruar).
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7.2. Love (47 i alt, heraf 15 nye)
Lov 121

Status

Medtaget fra

1 L 2021-12-28 nr. 2584 om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfonden

Ny

1. januar 2022

2 L 2021-05-10 nr. 842 Investeringsscreeningsloven

Ny

1. juli 2021

3 L 2021-05-04 nr. 780 om cybersikkerhedscertificering

Ny

28. juni 2021

4 vice og -aktiviteter

Ny

5 L 2020-12-29 nr. 2186 om Den Danske Klimaskovfond

Ny

26. juni 2021
31. december
2020

L 2020-06-09 nr. 800 om salg og markedsføring af lattergas til for6 brugere

Ny

10. juni 2020

7 L 2021-02-27 nr. 285 Epidemiloven

Ny

17. marts 2020 122

8 L 2019-04-24 nr. 450 om forbrugslånsvirksomheder
9 L 2018-06-08 nr. 695 Tatoveringslov

Ny

1. juli 2019

Ny

1. juli 2018

Ny

10. juni 2018

Ny

6. februar 2018

Ny

1. januar 2018

Ny

1. januar 2018

Ny

1. juli 2017

Ny

29. april 2017

L 2021-06-08 nr. 1155 om fondsmæglerselskaber og investeringsser-

L 2018-06-08 nr. 694 om projektering og anlæg af et vildsvinehegn

10 langs den dansk-tyske landegrænse
11 L 2018-01-15 nr. 23 Strålebeskyttelsesloven
12 L 2017-12-26 nr. 1668 om forsøgsordning med medicinsk cannabis

L 2017-12-19 nr. 1534 om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive
13 økonomiske zone ved Grønland
L 2017-06-08 nr. 653 om forbud mod anvendelse af bestemte ejen14 domme som samlingssted for en gruppe
L 2017-04-27 nr. 410 om retshåndhævende myndigheders behand15 ling af personoplysninger

16 L 2020-12-21 nr. 2061 Pvc-afgiftsloven
17 L 2020-06-09 nr. 799 om produkter og markedsovervågning
18 L 2020-06-09 nr. 798 om ædle metaller og konfliktmineraler

Videreført
Videreført 123
Videreført

L 2019-04-02 nr. 338 om jordbrugets anvendelse af gødning og om

19 næringsstofreducerende tiltag

Videreført

121

I opgørelsen for 2017 var ved en fejl medtaget LFV 2016-05-10 og LFV 2017-01-19 nr. 66, som begge trådte i kraft efter
skæringsdatoen for optællingen 26. februar 2017. Da retskilder ifølge metodebeskrivelsen alene medtages efter ikrafttrædelsesdatoen, er optællingen for 2017 korrigeret herfor.
122 Den nugældende epidemilov trådte i kraft 1. marts 2021 og indeholder ikke på Karnov et link til den tidligere epidemilov,
som loven ophævede. Hjemlen til at regeringen har adgang til lokaler og lokaliteter uden retskendelse blev dog første
gang givet ved lov 208 af 17. marts 2020, som trådte i kraft samme dato, som den blev vedtaget.
123 Hjemlen i L 2013-02-20 nr. 155 om indretning m.v. af visse produkter og L 2009-12-16 nr. 1262 om produktsikkerhed
(som begge var med i optællingen for 2017) kan begge anses for videreført (og dermed "slået sammen") i L 2020-06-09
nr. 799, som ophævede begge love pr. 1. juli 2020. Dette medfører et fald i antallet af retskilder, selv om hjemlen ikke er
ophævet.
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20
21
22
23

L 2018-12-18 nr. 1518 om erhvervsfremme

Videreført

L 2018-05-23 nr. 502 Databeskyttelsesloven

Videreført

L 2018-01-30 nr. 61 Gassikkerhedsloven

Videreført

L 2016-12-27 nr. 1715 om Miljø- og Fødevareklagenævnet

Videreført

L 2016-08-06 nr. 621 Lov for Grønland om kontrol med den fredelige
24 udnyttelse af nukleart materiale
Videreført
25 L 2016-05-11 nr. 409 om aktiviteter i det ydre rum
Videreført

26 L 2016-03-16 nr. 260 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold

Videreført

L 2015-06-01 nr. 737 om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedriv27 ning af den eksisterende Storstrømsbro

Videreført

28 L 2015-05-27 nr. 686 Jernbaneloven

Videreført

L 2015-05-04 nr. 575 om anlæg og drift af en fast forbindelse over

29 Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
30 L 2015-04-29 nr. 526 om anlæg af motorvej syd om Regstrup
31 L 2014-12-27 nr. 1520 om offentlige veje m.v.

Videreført

32 L 2014-12-27 nr. 1519 om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund

Videreført

L 2012-12-23 nr. 1375 om udbyttedeling ved anvendelse af geneti33 ske ressource
L 2012-12-18 nr. 1225 om administration af Den Europæiske Unions
forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på
34 bekæmpelse af handel med ulovligt træ
L 2012-02-28 nr. 151
om kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige or35 ganer til transplantation

Videreført
Videreført

Videreført

Videreført

Videreført

36 L 2011-06-14 nr. 595 Næringsloven

Videreført

37 L 2011-05-18 nr. 457 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs

Videreført

L 2009-04-15 nr. 285 om projektering af fast forbindelse over Fe-

38 mern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

L 2008-06-17 nr. 474 om sikring af biologiske stoffer, fremførings39 midler og relaterede materiale
L 2007-03-21 nr. 244 om projektering af jernbaneanlæg København40 Ringsted

41
42
43
44

Videreført
Videreført
Videreført

L 2005-06-24 nr. 531 Militær retsplejelov

Videreført

L 2005-04-27 nr. 295 Blodforsyningsloven

Videreført

L 1999-06-02 nr. 403 Atomprøvesprængningsloven

Videreført

L 1995-06-14 nr. 443 om kemiske våben
L 1992-05-20 nr. 389 om behandling af krav om tilbagebetaling af
45 arbejdsmarkedsbidrag m.v.
L 1992-01-03 nr. 7 om inspektion af konventionelle væbnede styrker
46 i Danmark

Videreført

47 L 1976-05-12 nr. 244 Atomanlægsloven

Videreført

Videreført
Videreført
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7.3. Ændringslove (10 i alt, heraf 9 nye)
Ændringslov 124
L 2022-01-31 nr. 159 om ændring af lov om godskørsel, lov om bus1 kørsel og lov om udstationering af lønmodtagere m.v.
L 2021-12-28 nr. 2618 om ændring af lov om anvendelse af tvang i
2 psykiatrien m.v.
L 2021-12-28 nr. 2606 om ændring af lov om varmeforsyning, lov om
afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og
3 koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
L 2021-06-08 nr. 1176 om ændring af lov om miljøvenligt design af
energirelaterede produkter, produktenergimærkningsloven, lov om
radioudstyr og elektromagnetiske forhold og lov om elektroniske
4 kommunikationsnet og -tjenester.
L 2020-12-01 nr. 1732 om ændring af lov om anvendelsen af visse af
Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til
5 tredjelande m.v.
6 L 2020-06-26 nr. 970 om ændring af lov om luftfart
L 2020-02-29 nr. 167 om ændring af lov om pas til danske statsbor7 gere m.v.
8 L 2018-12-18 nr. 1557 om ændring af lov om lægemidler
L 2018-12-18 nr. 1554 om ændring af sundhedsloven, lov om læge9 midler, lov om apoteksvirksomhed og lov om medicinsk udstyr
L 2015-02-18 nr. 156 om ændring af lov om en Cityring og lov om
10 Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Status

Medtaget fra

Ny

2. februar 2022

Ny

1. januar 2022

Ny

1. januar 2022

Ny

1. juli 2021

Ny

1. januar 2021

Ny

1. juli 2020

Ny

1. marts 2020

Ny

1. januar 2019

Ny

1. januar 2019

Videreført

124

Det bemærkes, at ændringslovene L 2015-05-04 nr. 578 og L 2015-02-24 nr. 177, som begge fremgik af optællingen
for 2017, var medtaget ved en fejl. Førstnævnte blev sammenskrevet med den gældende lovbekendtgørelse ved LBKG
2016-09-01 nr. 1165, som allerede var på listen over lovbekendtgørelser i 2017 og sidstnævnte ved LBKG 2015-07-03 nr.
867, som allerede var på listen over lovbekendtgørelser i både 2016 og 2017. Da ændringslove ifølge metodebeskrivelsen
alene medtages indtil det tidspunkt, hvor ændringsloven indskrives i lovbekendtgørelsen, burde ændringslovene ikke være
indgået i optællingen for 2017 henholdsvis 2016 og 2017. Tallene for 2016 og 2017 er korrigeret herfor.
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7.4. Lovbekendtgørelser (168 i alt, heraf 10 nye)
Lovbekendtgørelse 125126

Status

Medtaget fra

LBKG 2021-10-01 nr. 1897 om fremme af besparelser i energifor1 bruget

Ny

1. juli 2020

2 LBKG 2021-09-20 nr. 1851 Straffeloven

Ny

1. maj 2019

3 LBKG 2021-09-15 nr. 1835 Retsplejeloven

Ny

1. maj 2019

4 LBKG 2021-08-30 nr. 1754 Skatteindberetningsloven
LBKG 2021-03-26 nr. 583 om forbud mod salg af tobak og alkohol
5 til personer under 18

Ny

1. januar 2019

Ny

1. januar 2019

6 LBKG 2020-04-02 nr. 378 om forsikringsformidling

Ny

7 LBKG 2020-05-29 nr. 705 om kystbeskyttelse m.v.

Ny

1. oktober 2018
1. september
2018

8 LBKG 2020-10-01 nr. 1449 Ejendomsvurderingsloven

Ny

1. januar 2018

9 LBKG 2021-09-29 nr. 1910 Udlændingeloven
Ny
LBKG 2021-10-27 nr. 1976 om miljøvurdering af planer og pro10 grammer og af konkrete projekter
Ny
LBKG 2022-02-02 nr. 186 om supplerende bestemmelser til forord11 ning om opstilling af rammer for energimærkning m.v.
Videreført
12 LBKG 2022-02-17 nr. 244 om kemikalier

Videreført 127

13 LBKG 2022-01-06 nr. 8 om fødevarer
14 LBKG 2022-01-06 nr. 9 om hold af dyr

Videreført

1. juli 2017
16. maj 2017

Videreført

LBKG 2022-02-25 nr. 265 om retssikkerhed og administration på
15 det sociale område

Videreført

16 LBKG 2022-01-24 nr. 170 om social service

Videreført

17 LBKG 2022-01-19 nr. 100 Miljøbeskyttelsesloven

Videreført

18 LBKG 2022-01-27 nr. 210 Sundhedsloven

Videreført

19 LBKG 2022-01-04 nr. 29 Toldloven

Videreført

125

Det bemærkes, at LBKG 2017-01-04 nr. 11 om drift af landbrugsjorder ved en fejl blev medtaget i optællingen for 2017,
som er blevet korrigeret herfor. Den er derfor hverken videreført eller ophævet og fremgår ikke af årets optællingsbilag.
126 I det omfang hjemlen i de nye lovbekendtgørelser er indført ved en ændringslov, som inden skæringsperioden for næste
optælling blev skrevet ind i lovbekendtgørelsen, er ændringsloven på intet tidspunkt indgået i optællingen. I det omfang
en sådan ændringslov har været gældende hen over en skæringsdato, inden den blev videreført ved en lovbekendtgørelse,
er ændringsloven talt med det ene år og lovbekendtgørelsen den næste. Hvis en hjemmel f.eks. er indført ved en ændringslov pr. 1. februar 2018 og skrevet sammen med den lov, den ændrer, i en lovbekendtgørelse pr. 1. august 2018 er
ændringsloven medtaget i år 2018, mens lovbekendtgørelsen er medtaget i 2019 og efterfølgende år, den var gældende.
Er hjemlen indført ved en ændringslov pr. 1. februar 2018 og videreført ved en lovbekendtgørelse 20. februar, er lovbekendtgørelsen medtaget i år 2018, mens ændringsloven på intet tidspunkt er medtaget.
127 Hjemlen i LBKG 2017-01-26 nr. 100 Sprøjtejournalloven og LBKG 2017-01-26 nr. 115 Kemikalieloven (som begge var
med i optællingen for 2017) kan begge anses for videreført (og dermed ”slået sammen”) i LBKG 2022-02-17 nr. 244 om
kemikalier som ophævede begge love. Dette medfører et fald i antallet af retskilder, selv om hjemlen ikke er ophævet.
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20 LBKG 2022-02-01 nr. 185 om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. Videreført
21 LBKG 2022-02-10 nr. 234 om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Videreført

22 LBKG 2022-02-11 nr. 221 om sikkerhed til søs

Videreført

23 LBKG 2021-10-27 nr. 1987 Skattekontrolloven

Videreført

24 LBKG 2021-05-19 nr. 1062 Hvidvaskloven

Videreført

25 LBKG 2021-11-01 nr. 2012 om betalingskonti

Videreført

26 LBKG 2021-06-18 nr. 1489 om tobaksvarer m.v.

Videreført

27 LBKG 2021-09-27 nr. 1876 om elektroniske cigaretter m.v.

Videreført

28 LBKG 2021-02-01 nr. 153 om sikkerhed i net og tjenester

Videreført

29 LBKG 2021-03-02 nr. 329 om hunde

Videreført

30 LBKG 2021-07-08 nr. 1597 Dyrevelfærdsloven

Videreført 128

31 LBKG 2021-08-13 nr. 1710 Færdselsloven

Videreført

32 LBKG 2021-01-29 nr. 152 om økologi

Videreført

33 LBKG 2021-09-02 nr. 1791 om fremme af vedvarende energi

Videreført 129

34 LBKG 2021-06-02 nr. 1148 om afgift af konsum-is

Videreført

35 LBKG 2021-04-27 nr. 794 om byfornyelse og udvikling af byer

Videreført

36 LBKG 2021-10-27 nr. 1986 om naturbeskyttelse
LBKG 2021-01-08 nr. 25 om godkendte revisorer og revisionsvirk37 somheder
LBKG 2021-06-21 nr. 1446 om afgift af chokolade- og sukkervarer
38 m.m.

Videreført
Videreført

39 LBKG 2021-02-02 nr. 151 om radiofrekvenser

Videreført

40 LBKG 2021-09-28 nr. 1868 Erhvervsuddannelsesloven

Videreført

41 LBKG 2021-05-19 nr. 1063 om ejendomskreditselskaber

Videreført

42 LBKG 2021-05-12 nr. 984 om elforsyning

Videreført

43 LBKG 2021-04-28 nr. 824 Kildeskatteloven

Videreført

44 LBKG 2021-06-21 nr. 1445 om forskellige forbrugsafgifter

Videreført

45 LBKG 2021-12-07 nr. 2710 Betalingsloven

Videreført

46 LBKG 2021-12-15 nr. 2497 om finansiel virksomhed

Videreført

47 LBKG 2021-11-16 nr. 2068 Varmeforsyningsloven

Videreført

48 LBKG 2021-06-21 nr. 1447 Tobaksafgiftsloven

Videreført

49 LBKG 2021-06-02 nr. 1107 Vægtafgiftsloven

Videreført

50 LBKG 2021-06-02 nr. 1194 Registreringsafgiftsloven

Videreført

51 LBKG 2021-12-21 nr. 2729 Lønsumsafgiftsloven

Videreført

52 LBKG 2021-08-26 nr. 1736 Våbenloven

Videreført

53 LBKG 2021-10-08 nr. 1923 Energibesparelsesloven
LBKG 2021-11-29 nr. 2166 om miljøvenligt design af energirelate54 rede produkter

Videreført

Videreført

Videreført

128

Hjemlen i LBKG 2017-01-11 nr. 50 Dyreværnsloven og LBKG 2017-01-11 nr. 54 Slagtekyllingeloven (som begge var med
i optællingen for 2017) kan begge anses for videreført (og dermed "slået sammen") i LBKG 2021-07-08 nr. 1597, som
ophævede begge love. Dette medfører et fald i antallet af retskilder, selv om hjemlen ikke er ophævet.
129 Lovbekendtgørelsen ved blev en fejl sat ind to gange i træk i opgørelsen for 2017 som LBKG nr. 41 og 42 på listen.
Opgørelsen for 2017 er korrigeret herfor.
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55 LBKG 2021-11-16 nr. 2062 om arbejdsmiljø

Videreført

56 LBKG 2021-11-29 nr. 2167 Biobrændstofloven
LBKG 2021-11-01 nr. 2016 om finansielle rådgivere, investerings57 rådgivere og boligkreditformidlere
LBKG 2021-11-01 nr. 2015 om forvaltere af alternative investe58 ringsfonde m.v.

Videreført 130

59 LBKG 2021-11-01 nr. 2014 om kapitalmarkeder
LBKG 2020-03-30 nr. 374 om afgift af bidraget til Arbejdsmarke60 dets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.
61 LBKG 2020-03-31 nr. 376 om arbejdsskadesikring

Videreført

62 LBKG 2020-12-09 nr. 1880 om afgift af skadesforsikringer
LBKG 2020-09-01 nr. 1338 om videnskabsetisk behandling af
sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavi63 denskabelige forskningsprojekter

Videreført

64 LBKG 2020-11-27 nr. 1718 om investeringsforeninger m.v.
LBKG 2020-04-17 nr. 448 om afgift af cfc og visse industrielle driv65 husgasser

Videreført 131

66 LBKG 2020-10-26 nr. 1523 om dyrlæger

Videreført

67 LBKG 2020-02-06 nr. 114 Landdistriktsfonden

Videreført

68 LBKG 2020-02-06 nr. 116 om landbrugsejendomme

Videreført

69 LBKG 2020-02-06 nr. 115 Landbrugsstøtteloven

Videreført

70 LBKG 2020-07-03 nr. 1132 Planteloven

Videreført 132

71 LBKG 2020-09-04 nr. 1303 om spil
LBKG 2020-06-29 nr. 1098 om afgift af kvælstof indeholdt i gød72 ninger m.m.

Videreført

73 LBKG 2020-04-14 nr. 478 om afgift af spildevand
LBKG 2020-05-05 nr. 600 om afgift af visse emballager, poser og
74 engangsservice

Videreført

75 LBKG 2020-10-05 nr. 1450 Vandforsyningsloven

Videreført

76 LBKG 2020-02-06 nr. 126 Naturgasforsyningsloven

Videreført

77 LBKG 2020-08-26 nr. 1321 Elafgiftsloven

Videreført

78 LBKG 2020-08-13 nr. 1209 om afgifter af spil

Videreført

79 LBKG 2020-04-21 nr. 504 om afgift af spiritus m.m.

Videreført

80 LBKG 2020-07-01 nr. 1157 om planlægning

Videreført

Videreført
Videreført

Videreført
Videreført

Videreført

Videreført

Videreført

Videreført

130

Lovbekendtgørelsen viderefører den hjemmel, som blev indsat ved L 2016-12-27 nr. 1754 om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport, som var medtaget under ændringslove i opgørelsen fra 2017.
131 I opgørelsen for 2017 var L 2011-05-18 nr. 456 om investerings- og specialforeninger også medtaget. Loven står som
historisk på Karnov men gældende på Retsinformation med en redaktionel note om, at bestemmelser, der ændrer bestemmelser i andre forskrifter, fortsat er gældende. Det er ikke tilfældet for den bestemmelse, der indeholder hjemlen til tvangsindgreb uden retskendelse, som tilsyneladende må anses videreført ved lovbekendtgørelsen om investeringsforeninger.
Da forløbet forekommer noget uklart, har Justitia valgt ikke at tælle loven med fra 2018-opgørelsen.
132 Hjemlen i LBKG 2017-01-04 nr. 12 Frøloven og LBKG 2017-01-04 nr. 14 Planteskadegørerloven (som begge var med i
optællingen for 2017) kan begge anses for videreført (og dermed "slået sammen") i LBKG 2020-07-03 nr. 1132, som ophævede begge love. Dette medfører et fald i antallet af retskilder, selv om hjemlen ikke er ophævet.
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LBKG 2020-07-01 nr. 1099 om afgift af stenkul, brunkul og koks
81 m.v.

Videreført

82 LBKG 2020-04-02 nr. 355 om firmapensionskasser

Videreført

83 LBKG 2020-04-22 nr. 479 Svovlafgiftsloven

Videreført

84 LBKG 2020-04-29 nr. 595 Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

Videreført

85 LBKG 2020-09-01 nr. 1349 Mineralolieafgiftsloven

Videreført

86 LBKG 2020-08-10 nr. 1214 om afgift af kvælstofoxider

Videreført

87 LBKG 2020-10-08 nr. 1451 Øl- og vinafgiftsloven

Videreført

88 LBKG 2020-02-25 nr. 171 Vandafgiftsloven

Videreført

89 LBKG 2020-03-01 nr. 186 om registrering af køretøjer
90 LBKG 2020-09-02 nr. 1353 Kuldioxidafgiftsloven

Videreført

91 LBKG 2020-07-01 nr. 1100 Gasafgiftsloven

Videreført

92 LBKG 2020-04-20 nr. 503 Affalds- og råstofafgiftsloven
LBKG 2020-06-22 nr. 1083 om afgift af tinglysning og registrering
93 af ejer- og panterettigheder m.v.

Videreført

94 LBKG 2020-12-14 nr. 2153 Motoransvarsforsikringsafgiftsloven
LBKG 2020-06-09 nr. 847 om afgift af visse klorerede opløsnings95 midler

Videreført

98 LBKG 2020-06-12 nr. 886 Batteriafgiftsloven

Videreført

97 LBKG 2020-12-14 nr. 2019 Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven

Videreført

Videreført

Videreført

Videreført

98 LBKG 2020-05-13 nr. 635 Skatteforvaltningsloven
LBKG 2019-08-01 nr. 764 om voksenansvar for anbragte børn og
99 unge
LBKG 2019-01-10 nr. 26 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elek100 triske installationer og elektrisk materiel

Videreført 133

101 LBKG 2019-08-07 nr. 836 om Center for Cybersikkerhed
LBKG 2019-01-11 nr. 30 om autorisation af virksomheder på el-,
102 vvs- og kloakinstallationsområdet

Videreført
Videreført

103 LBKG 2019-08-06 nr. 797 om bygnings- og boligregistrering

Videreført

104 LBKG 2019-03-21 nr. 261 om fiskeri og fiskeopdræt
LBKG 2019-07-08 nr. 731 om autorisation af sundhedspersoner og
105 om sundhedsfaglig virksomhed

Videreført

106 LBKG 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb

Videreført

107 LBKG 2019-11-25 nr. 1165 om beskyttelse af havmiljøet

Videreført

108 LBKG 2019-05-01 nr. 520 Husdyrbrugloven
LBKG 2019-02-07 nr. 160 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fon109 den for Retfærdig Omstilling

Videreført

Videreført
Videreført

Videreført

Videreført

110 LBKG 2019-03-28 nr. 315 om skove

Videreført

111 LBKG 2019-03-21 nr. 265 om jagt og vildtforvaltning

Videreført

112 LBKG 2019-12-09 nr. 1333 om fuldbyrdelse af straf mv.

Videreført

133

Lovbekendtgørelsen viderefører den hjemmel, der blev indsat ved L 2016-12-20 nr. 1665 om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven, som var medtaget under ændringslove i optællingen fra 2017.
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113 LBKG 2019-11-29 nr. 1270 om politiets virksomhed

Videreført

114 LBKG 2019-01-03 nr. 2 Fyrværkeriloven
115 LBKG 2019-12-16 nr. 1533 Undergrundsloven

Videreført
Videreført

LBKG 2019-07-05 nr. 692 om restaurationsvirksomhed og alkohol116 bevilling m.v.

Videreført

117 LBKG 2018-10-31 nr. 1252 om kliniske forsøg med lægemidler

Videreført

118 LBKG 2018-07-02 nr. 1000 om foderstof

Videreført

119 LBKG 2018-02-06 nr. 125 Offshoresikkerhedsloven
LBKG 2018-08-21 nr. 1069 om testcentre for store vindmøller ved
120 Høvsøre og Østerild

Videreført

121 LBKG 2018-04-16 nr. 281 Stormfaldsloven

Videreført

122 LBKG 2018-06-12 nr. 801 Apoteksloven

Videreført

123 LBKG 2018-06-07 nr. 769 Udstykningsloven

Videreført

124 LBKG 2018-01-16 nr. 99 Lægemiddelloven

Videreført

125 LBKG 2018-12-17 nr. 1505 Søloven

Videreført 134

126 LBKG 2017-08-30 nr. 1040 Postloven
LBKG 2017-09-28 nr. 1115 om administration af Det Europæiske
127 Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursore
LBKG 2017-05-24 nr. 582 om forsvarets formål, opgaver og organi128 sation m.v.
LBKG 2017-02-01 nr. 126 om bekendtgørelse af lov om vandplan129 lægning
130 LBKG 2017-01-26 nr. 101 Miljøteknologiloven

Videreført

LBKG 2017-01-26 nr. 94 om statstilskud til elintensive virksomhe131 der
132 LBKG 2017-01-11 nr. 53 om sikring af dyrepatogener
133 LBKG 2017-01-04 nr. 19 om Hav- og Fiskerifonden
134 LBKG 2017-01-04 nr. 9 Miljø- og genteknologiloven
135
136
137
138
139

LBKG 2017-01-04 nr. 23 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram
LBKG 2017-01-04 nr. 34 om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.
LBKG 2017-01-04 nr. 35 om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren
LBKG 2017-01-04 nr. 16 om gødning og jordforbedringsmidler
m.v.
LBKG 2017-01-04 nr. 13 af lov om biavl

Videreført

Videreført
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført

Videreført
LBKG 2017-01-04 nr. 28 om dyrkning m.v. af genetisk modificerede
140 afgrøde
Videreført
141 LBKG 2017-01-26 nr. 124 Råstofloven
Videreført
142 LBKG 2017-03-27 nr. 282 Jordforureningsloven

Videreført

143 LBKG 2017-03-27 nr. 277 Miljøskadeloven

Videreført

134

Lovbekendtgørelsen viderefører den hjemmel, som blev indsat ved L 2013-06-12 nr. 618 om ændring af søloven m.v.,
som var medtaget under ændringslove i optællingen fra 2017.
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144 LBKG 2017-11-28 nr. 1287 om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)
145 LBKG 2017-01-26 nr. 123 Tøndermarskloven

Videreført
Videreført

LBKG 2017-03-06 nr. 224 om miljøbidrag og godtgørelse i forbin146 delse med ophugning og skrotning af biler

Videreført

147 LBKG 2017-03-07 nr. 231 om Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Videreført

148 LBKG 2017-10-13 nr. 1149 Luftfartsloven

Videreført

149 LBKG 2017-04-03 nr. 314 Beredskabsloven
150 LBKG 2017-02-21 nr. 177 Varemærkeforfalskningsloven

Videreført

151 LBKG 2016-09-23 nr. 1178 Byggeloven
152 LBKG 2016-06-21 nr. 760 Momsloven

Videreført

153 LBKG 2016-04-07nr. 336 lov for Grønland om visse spil

Videreført

154 LBKG 2016-02-15 nr. 139 om medicinsk udstyr
155 LBKG 2016-01-22 nr. 83 Pokerloven

Videreført

156 LBKG 2016-01-11 nr. 112 Vagtvirksomhedsloven
157 LBKG 2015-12-10 nr. 1581 Okkerloven

Videreført

158 LBKG 2014-10-10 nr. 1110 ATP-loven
159 LBKG 2014-10-09 nr. 1109 Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Videreført

160 LBKG 2014-08-21 nr. 955 Vævsloven
161 LBKG 2014-05-15 nr. 474 Dyreforsøgsloven

Videreført

162 LBKG 2014-04-08 nr. 358 Museumsloven
163 LBKG 2013-03-22 nr. 349 Ombudsmandsloven

Videreført

164 LBKG 2012-10-22 nr. 1004 Krigsmaterielloven
165 LBKG 2012-09-24 nr. 959 om godkendelse og syn af køretøjer

Videreført

166 LBKG 2012-05-08 nr. 424 Energiaftaleloven
167 LBKG 2007-06-21 nr. 791 Frøstruplejren

Videreført

168 LBKG 2002-09-10 nr. 790 Centralstyrelsesloven

Videreført

Videreført
Videreført

Videreført
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført

7.5. Bekendtgørelser og anordninger (58 i alt, heraf 12 nye)
Bekendtgørelse/anordning
1
2
3
4
5
6
7

Status

BKG 2021-12-14 nr. 2520 om Co2e-fortrængningskrav og bæredygtighed m.v.
Ny
BKG 2021-01-30 nr. 132 om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med udgangsstoffer til eksplosivstoffer
Ny
BKG 2021-01-22 nr. 81 om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med forbud
mod salg af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere
med og uden nikotin til personer under 18 år
Ny
BKG 2020-11-24 nr. 1735 om markedsovervågning af droneområdet
BKG 2021-09-13 nr. 1812 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse
BKG 2019-12-17 nr. 1500 om politiets tilsyn med dømte seksualforbryderes overholdelse af forbud
BKG 2019-11-28 nr. 1247 om kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus

Medtaget fra
30. juni 2021
1. februar 2021

1. februar 2021

Ny

1. januar 2021

Ny

1. juli 2020

Ny

1. januar 2020
30. november
2019

Ny
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8
9

AN 2018-06-22 nr. 821 om ikrafttræden for Færøerne af sundhedsloven
AN 2018-07-02 nr. 994 om ikrafttræden for Færøerne af forskellige
love om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og
om sundhedsfaglig virksomhed

Ny

1. september
2018

Ny

1. september
2018

BKG 2021-02-22 nr. 331 om henlæggelse af visse opgaver og befø10 jelser til Bolig- og Planstyrelsen (forkortet titel)
Ny
BKG 2017-08-28 nr. 1019 om ro og orden på indkvarteringssteder
og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for
11 indkvarteringsstederne
Ny

AN 2017-06-19 nr. 754 om ikrafttræden af lov om behandling af
personoplysninger for rigsmyndighedernes behandling af oplysnin12 ger på Færøerne
Ny

13 BKG 2022-01-31 nr. 173 om ophold i varetægt

Videreført

BKG 2021-06-16 nr. 1448 om indretningskrav til eksisterende eleva14 torer m.v., der ikke er CE-mærket

Videreført

15 BKG 2021-12-20 nr. 2531 om våben og ammunition m.v.

Videreført

1. juli 2018
1. september
2017

1. juli 2017

BKG 2021-06-25 nr. 1514 om delegation af opgaver og beføjelser til

16 Miljøstyrelsen

BKG 2021-09-09 nr. 1798 om indførsel, fremstilling, opbevaring,
overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre py17 rotekniske artikler
BKG 2021-06-01 nr. 1096 om kontrol af overholdelsen af EU's han18 delsnormer for friske frugter og grøntsager
BKG 2021-04-29 nr. 957 om medicinsk udstyr og produkter uden
19 medicinsk formål

20 BKG 2021-12-09 nr. 2341 om brandsyn
BKG 2020-11-13 nr. 1660 om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af
21 dæk
BKG 2020-11-30 nr. 1721 om Fødevarestyrelsens opgaver og befø22 jelser
BKG 2020-03-06 nr. 269 om henlæggelse af opgaver og beføjelser
23 til Naturstyrelsen, herunder Kystdirektoratet

24 BKG 2019-11-29 nr. 1290 om landbaserede kasinoer
BKG 2019-04-26 nr. 471 om bekæmpelse af kartoffelcystenemato25 der
BKG 2019-08-13 nr. 810 om voksenansvar for anbragte børn og
26 unge

27 BKG 2018-11-28 nr. 1403 om syn af sprøjteudstyr

Videreført

Videreført
Videreført
Videreført 135
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført 136
Videreført

135

Hjemlen i BKG 2008-12-15 nr. 1264 om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr og BKG 2008-12-15 nr. 1263 om medicinsk
udstyr (som begge var med i optællingen fra 2017) kan begge anses for videreført (og dermed "slået sammen") i BKG 202104-29 nr. 957, som ophævede begge bekendtgørelser. Dette medfører et fald i antallet af retskilder, selv om hjemlen ikke
er ophævet.
136 Hjemlen blev indført ved BKG 2016-12-20 nr. 1707 med ikrafttrædelse 1. januar 2017. Denne bekendtgørelse er ved en
fejl ikke medtaget i opgørelsen fra 2017 med skæringsdato 26. februar 2017. Den samlede opgørelse for 2017 er korrigeret
herfor og hjemlen er videreført frem til opgørelsen for 2022.
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

BKG 2017-06-22 nr. 805 om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for fødevarer og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
BKG 2017-11-27 nr. 1273 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser
BKG 2016-05-23 nr. 461 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner
BKG 2016-05-23 nr. 460 om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper
og lignende maskiner
BKG 2016-06-27 nr. 946 om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning
BKG 2016-06-24 nr. 827 om eftersøgning og aflivning af nødstedt
vildt
BKG 2015-12-15 nr. 1559 om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder
BKG 2015-12-04 nr. 1504 om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid
BKG 2015-11-15 nr. 1389 om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor 138
BKG 2014-11-06 nr. 1178 om måleteknisk kontrol med målere, der
anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og
centralkøleanlæg
BKG 2013-12-12 nr. 1396 om offshoredykkeroperationer og offshoredykkermateriel
BKG 2013-04-30 nr. 462 om tilsyn med bræmmer langs vandløb og
søer

39
40 BKG 2013-04-23 nr. 460 om omsynsvirksomheder

Videreført
Videreført 137
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført

Videreført

Videreført
Videreført
Videreført
Videreført

BKG 2012-06-27 nr. 698 om brug af civile, bevæbnede vagter på

41 danske lastskibe

Videreført

BKG 2011-12-14 nr. 1229 om aftale om energieffektivisering og
statstilskud til dækning af udgifter til energispareafgift i visse virk42 somheder

Videreført

43 BKG 2011-06-24 nr. 727 om postbefordring og postvirksomheder

Videreført

44
45
46
47

BKG 2011-11-04 nr. 1022 om aftale om erklæringsafgivelse, kontrol,
inspektioner m.v. i medfør af De Forenede Nationers konvention om
forbud mod kemiske våben
BKG 2011-06-24 nr. 724 om virksomheder, der foretager syn af køretøjer
BKG 2008-06-27 nr. 629 om anvendelse og opstilling af elevatorer
m.v.
BKG 2007-01-31 nr. 97 om planteskadegøreren Ralstonia solanacearum

Videreført
Videreført
Videreført
Videreført

137

Hjemlen blev indført ved BKG 2015-04-23 nr. 512 med ikrafttrædelse 1. maj 2015. Denne bekendtgørelse er ved en fejl
ikke medtaget i opgørelsen fra 2016 med skæringsdato 1. februar 2016 og derfor ikke videreført i opgørelsen fra 2017.
Den samlede opgørelse for hhv. 2016 og 2017 er korrigeret herfor og hjemlen er videreført frem til opgørelsen for 2022.
138 Både bekendtgørelse nr. 28 og 36 på listen er gældende og er ikke kædet sammen, selv om de vedrører det samme.
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48 BKG 2007-01-31 nr. 96 om kartoffelringbakteriose

Videreført

BKG 2006-02-02 nr. 9723 Rigspolitichefen A Kundgørelse II Nr. 55
49 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner

Videreført

50 BKG 2005-12-12 nr. 1269 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Videreført
BKG 2005-10-18 nr. 983 om farvning af gas- og dieselolier og pe-

51 troleum

Videreført

BKG 2002-06-20 nr. 486 om ændring af bekendtgørelse om trans-

52 portabelt trykbærende udstyr

Videreført

BKG 2000-11-06 nr. 992 om henlæggelse af opgaver og beføjelser

53 efter lov om beskyttelse af havmiljøet til Forsvarskommandoen
54 BKG 1998-06-11 nr. 348 om bedriftværn

BKG 1997-02-05 nr. 120 om tilskud til omstilling i fiskerisektoren
(PESCA)
BKG 1996-08-28 nr. 787 om ekspropriation til brug for redningsberedskabet
BKG 1994-12-21 nr. 1167 om statstilskud til dækning af udgifter til
kuldioxidafgift i visse virksomheder
BKG 1991-04-18 nr. 243 om tilskud til jordbrugsdrift i miljøfølsomme områder

55
56
57
58

7.6.

Videreført
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført

Ophævet siden seneste optælling i 2017
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Ophævet pr.

LBKG 2016-11-05 nr. 1290 om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat
L 1998-06-26 nr. 416 Vækstfremmerafgiftsloven
L 1987-06-10 nr. 365 om tilskud til produktudvikling i forarbejdning m.v. af jordbrugsprodukter
LBKG 2017-01-04 nr. 33 om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme
LBKG 2016-06-23 nr. 781 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere
LBKG 2017-01-04 nr. 37 om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug

1. juli 2019
1. februar 2019
1. januar 2019
1. januar 2019
1. januar 2019

m.v.
1. januar 2019
LBKG 2017-01-04 nr. 25 Ophørsstøtteloven
1. januar 2019
LBKG 2017-01-04 nr. 36 om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.
1. januar 2019
LBKG 2017-01-04 nr. 22 Innovationsloven
1. januar 2019
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Ingen ændringslove er anført under ophævet, da de enten fortsat er gældende eller er skrevet ind i en lovbekendtgørelse, som herefter er medtaget på listen som videreført. Hvis lovbekendtgørelsen allerede indeholdt en hjemmel, og dermed var på listen i forvejen, har sammenskrivningen resulteret i én retskilde mindre. Følgende ændringslove er medtaget i
det år, hvor de var gældende, dvs. hvor den hjemmel, der blev indført ved ændringsloven, endnu ikke var blevet videreført
ved en lovbekendtgørelse: L 2021-01-30 nr. 125 (2021), L 2020-12-29 nr. 2195 om ændring af udlændingeloven (2021), L
2020-06-16 nr. 882 (2021), L 2020-05-30 nr. 739 (2021), L 2020-06-14 nr. 870 (2021), L 2019-12-17 nr. 1425 (2020), L 201812-27 nr. 1734 (2019), L 2018-12-18 nr. 1558 (2019) og L 2018-12-18 nr. 1541 (2019).
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LBKG 2013-10-09 nr. 1210 Geodatastyrelsesloven
1. juli 2017

Bekendtgørelser
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BKG 2005-12-07 nr. 1226 om omgang m.v. med visse stoffer og produkter hvis indhold
kan anvendes som
lægemidler til dyr
BKG 2009-12-16 nr. 1423 Fyrværkeribkg
BKG 2010-02-22 nr. 176 Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen
BKG 2011-01-10 nr. 13 Sikkerhedskrav til legetøjsprodukter
BKG 2014-11-03 nr. 1167 Krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer
BKG 2014-11-03 nr. 1166 Varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter
BKG 2006-10-17 nr. 1038 om måleteknisk kontrol med måleudstyr, der anvendes til
kvantitativ måling af andre
væsker end vand samt af luftformig gas i portioner
BKG 2006-10-17 nr. 1037 om måleteknisk kontrol med måleudstyr, der anvendes til måling af forbrug af
luftformig gas
BKG 2006-10-17 nr. 1036 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling
af forbrug af varme i
fjernvarmeanlæg
BKG 2006-10-17 nr. 1035 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling
af elforbrug
BKG 2006-10-17 nr. 1034 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling
af forbrug af varmt og koldt vand
BKG 2006-10-17 nr. 1033 om måleteknisk kontrol med måleudstyr, der anvendes til måling af masse (»vægt«)
BKG 2006-10-17 nr. 1032 om måleteknisk kontrol med flerdimensionale måleinstrumenter
BKG 2003-12-15 nr. 1143 om måletekniske kontrolbestemmelser for ikke-automatiske
vægte
BKG 2015-12-12 nr. 1622 Henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen
BKG 2015-12-12 nr. 1623 Henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
BKG 2010-09-06 nr. 1053 anvendelse af økologikontrolmærket

Ophævet pr.

28. januar 2022
1. oktober 2021
1. juli 2021
1. januar 2021
1. juli 2018
1. juli 2018

1. juli 2018

1. juli 2018

1. juli 2018
1. juli 2018
1. juli 2018
1. juli 2018
1. juli 2018
1. juli 2018
1. maj 2018
1. juli 2017
1. marts 2017
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Følgende bekendtgørelser er både indført og ophævet igen mellem 2017 og 2021 og fremgår derfor hverken af listen
over nye, videreførte eller ophævede retskilder, men er talt med i årene i parentes: BKG 2020-06-10 nr. 852 (2021), BKG
2018-12-21 nr. 1785 (2019, 2020 og 2021), BKG 2020-03-17 nr. 224 (2021) og BKG 2020-04-20 nr. 456 (2021). Bekendtgørelserne er talt med i de år, hvor bekendtgørelsen var gældende på skæringsdatoen for optællingen, f.eks. 2019, hvis bekendtgørelsen var gældende den 28. februar 2019. Den nævnte bekendtgørelse er den bekendtgørelse, der indførte hjemlen. Flere af bekendtgørelserne er i de nævnte år blevet erstattet af nye bekendtgørelser, der videreførte hjemlen, inden de
blev ophævet.
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