
Bilag 2 – optælling af indførte og ophævede hjemler 
under hhv. SR-regeringen og V-regeringen 
Optælling af indførte hjemler under hhv. SR-regeringen (dec. 2014-jun.2015) og V-regering (jul.2015-

jan.2016). 

Metode 

Bemærk at overstående usikkerhed skal gentages i forbindelse med optælling af hjemler i bilag 2. Justitias opgørelse 
af nye love er begrænset til love m.v. hvor hjemmel til indgreb fremgår af lovforslaget som en ny hjemmel og ikke som 
en videreførelse af tidligere eksisterende. Såfremt det fremgår at loven viderefører en hjemmel fra ophævet lov, er 
denne ikke talt med som ny.  Figuren over nye love m.v. under de to regeringsperioder krydser forrige års opgørelse 
med fire måneder. Der skal således gøres klart at der siden sidste års opgørelse er vedtaget 14 nye love m.v., men at 
det af bilag 2 fremgår at der er vedtaget 15. Der er således medtaget en ny lov i bilag 2, som er vedtaget forud for 
opgørelsen i bilag 1.  
Opgørelsen gennemgår hertil ophævede adgange til privat ejendom uden retskendelse ved at notere de love m.v. som 
er ophævet siden sidste års optælling. I tilfælde hvor en ny hjemmel er indført i opgørelsesperioden, men senere 
indlagt i en lovbekendtgørelse er vedtagelsesdatoen anvendt, for at vise et retvisende billede af, hvilken regering, der 
har indført adgangen til privat ejendom uden retskendelse. Eksempelvis L 2015-02-24 nr. 177. Justitia tager således ud 
fra ovenstående forbehold for eventuelle usikkerheder og fejl.  
 

 

 

1) SR-regering  

1.1.) Indførte hjemler i perioden dec. 2014-jun.2015: 10 

1. L 2015-06-01 nr. 737 Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende 

Storstrømsbro – NY  

2. L 2015-05-04 nr. 575 Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med 

tilhørende landanlæg i Danmark – NY  

3. L 2015-05-04 nr. 574 Statstilskud til elintensive virksomheder – NY  

4. L 2015-04-29 nr. 526 Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup – NY  

 

5. L 2015-05-04 nr 579 Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (Hjemmelen er 

ikke ny men præciserer ifg. Lovforslaget som fremsat: ”Ministeriet vurderer i øvrigt, at det er 

hensigtsmæssigt også i psykiatrilovens § 19 a at præcisere, at indgreb efter bestemmelsen kan foregå 

uden retskendelse”) (bestemmelsen er nu inkorporeret i LBKG 2015-09-29 nr. 1160 

Psykiatriloven) 

 

6. L 2015-02-24 nr. 177 Ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning 

og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse NY (fremgår ikke af Jonathans opgørelse som ny, 

da den er medtaget i sidste års opgørelse) ( findes i dag i LBKG 2015-07-03 nr. 867) 

 

 

 

7. BKG 2015-05-05 nr. 636 Indretningskrav til eksisterende elevatorer, der ikke er CE-mærket – NY  

8. BKG 2015-05-05 nr. 635 Anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner – NY  

9. BKG 2015-05-05 nr. 634 Adgangsvej til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner – NY  

10. BKG 2015-04-09 nr. 419 Varetægtsbekendtgørelsen – NY  

 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000730903/search?frt=uden+retskendelse&hide_flash=1&page=3&rank=61
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000732092/search?frt=uden+retskendelse&hide_flash=1&page=2&rank=36
http://jura.karnovgroup.dk/document/7000721537/1?versid=437-1-2004
http://jura.karnovgroup.dk/document/7000721537/1?versid=437-1-2004


 

1.2.) Ophævede hjemler i perioden dec. 2014-jun.2015: 0 

 

 

 

 

 

2) V-regering  
 

2.1.) Indførte hjemler i perioden jul.2015-jan.2016: 5 

1. L 2015-12-15 nr. 1567 Net- og informationssikkerhed – NY  

 

2. BKG 2015-12-12 nr. 1623 Henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for 

Dataforsyning og Effektivisering – NY  

3. BKG 2015-12-12 nr. 1622 Henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen – NY  

4. BKG 2015-12-04 nr. 1504 Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid – NY 

5. BKG 2015-09-28 nr. 1139 Statstilskud til elintensive virksomheder– NY  

 

2.2.) Ophævede hjemler i perioden jul.2015-jan.2016: 7 

1. L 2012-12-18 nr. 1228 Reklameafgiftsloven G  Ophævet ved LOV nr 1891 af 29/12/2015  

2. LBKG 2014-07-15 nr. 894 Randzoneloven G  Ophævet ved LOV nr 79 af 27/01/2016 

 

3. BKG 2002-10-31 nr. 883 Tilskud til økologisk jordbrugsproduktion m.v.   Ophævet ved BEK nr 

1788 af 16/12/2015  
4. BEK nr. 548 af 23/07/1998 tilskud til økologisk jordbrugsproduktion G (både 1998 og 1997 BKG er 

gældende)  Ophævet ved BEK nr 1788 af 16/12/2015  
5. BKG 1997-07-15 nr. 624 Jordbrugets anvendelse af gødning G  Ophævet ved Eva Kjers 

Regeloprydning. Bekg. Er ophævet, men der foreligger stadig hjemmel under LBK nr 26 af 

14/01/2015 
6. BKG 1997-03-25 nr. 226 Tilskud til økologisk jordbrugsproduktion m.v. G  Ophævet ved Eva 

Kjers regeloprydning 
7. BKG 1995-06-01 nr. 351 Støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug mv  Ophævet 

ved Eva Kjers regeloprydning.  

 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000734551/search?frt=uden+retskendelse&hide_flash=1&page=1&rank=3

