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Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2010

3. udkast

(ÆF fra justitsministeren)

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af færdselsloven og straffeloven
(Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for 

udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse m.v.)

[af justitsministeren (Lars Barfoed)]

1. Ændringsforslag
Justitsministeren har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget. 

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var til 1. behandling den 12. april 2010. Lovfors-

laget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte 
den 11. januar 2010 dette udkast til udvalget, jf. REU alm. del – bilag 214. Den 25. marts 2010
sendte justitsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Svend Drews 
Andresen.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 16 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger
<>

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for be-
tænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang 
til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.
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4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af justitsministeren, tiltrådt af <>:

Til § 1

1) I den under nr. 2 foreslåede § 60 a, stk. 2, indsættes som 2. pkt.: »Ved ubetinget frakendelse af 
førerretten som følge af spirituskørsel omfattes ansøgeren endvidere af reglerne om alkolåse, jf. stk. 
3 og § 132 a, stk. 1.«.

[Præcisering af anvendelsesområdet for alkolåsordningen]

Til § 3

2) I stk. 2 ændres »§ 126, stk. 1, nr. 11 og 12« til: »§ 126, stk. 1, nr. 9-12, § 127, 1. pkt.«.

[Redaktionel ændring]

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1

Formålet med den foreslåede ændring er at tydeliggøre, at alle, som har fået frakendt førerretten 
ubetinget som følge af spirituskørsel, omfattes af reglerne om alkolåse. Om den pågældende omfat-
tes af reglerne om den obligatoriske alkolåsordning, jf. den foreslåede bestemmelse i færdselslovens 
§ 60 a, stk. 3, eller den frivillige alkolåsordning, jf. den foreslåede bestemmelse i færdselslovens § 
132 a, stk. 1, afhænger dels af promillens størrelse, dels af om der er tale om gentagelsestilfælde. Er 
førerretten frakendt ubetinget som følge af spirituskørsel med en promille over 2,00, vil føreren 
således – både i førstegangstilfælde og i gentagelsestilfælde – være omfattet af reglerne om den 
obligatoriske alkolåsordning. Reglerne om den obligatoriske alkolåsordning vil endvidere finde 
anvendelse, hvor førerretten er frakendt ubetinget som følge af spirituskørsel i gentagelsestilfælde, 
bortset fra andengangstilfælde med en promille på højst 1,20 efter et førstegangstilfælde med en 
promille på højst 2,00. Ved ubetinget førerretsfrakendelser som følge af sådanne andengangstilfæl-
de vil føreren i stedet være omfattet af reglerne om den frivillige alkolåsordning. En fører vil endvi-
dere være omfattet af reglerne om den frivillige alkolåsordning ved ubetinget førerretsfrakendelser 
som følge af førstegangstilfælde af spirituskørsel med en promille over 1,20.

Til nr. 2

Med ændringsforslaget præciseres det, at færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 9-12, og § 127, 1. pkt., 
som affattet eller ændret ved lovforslagets § 1, nr. 18-21, træder i kraft den 1. oktober 2010. 

Kim Andersen (V)   Kristian Pihl Lorentzen (V)   Karsten Nonbo (V)   Peter Skaarup (DF) fmd.  

Marlene Harpsøe (DF)   Pia Adelsteen (DF)   Tom Behnke (KF)   Vivi Kier (KF)   
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Simon Emil Ammitzbøll (LA)   Karen Hækkerup (S)   Maja Panduro (S)   Mogens Jensen (S)   

Julie Skovsby (S)   Anne Baastrup (SF) nfmd.  Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)   

Lone Dybkjær (RV)   Line Barfod (EL)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i 
udvalget.

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3
Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Dansk Folkeparti (DF) 24 Siumut (SIU) 1
Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1
Det Konservative Folkeparti (KF) 18 Sambandsflokkurin (SP) 1
Det Radikale Venstre (RV)   9 Uden for folketingsgrupperne 

(UFG)
2

Enhedslisten (EL)   4
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 179

Bilagsnr. Titel 
1 Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren

2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

3 Godkendt tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

4 1. udkast til betænkning

5 Ændringsforslag, fra justitsministeren

6 Henvendelse af 26/4-10 fra Svend Drews Andresen

7 2. udkast til betænkning

8 Ændringsforslag, fra justitsministeren

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 179

Spm.nr. Titel 
1 Spm. om redegørelse for, om ministeren ikke forventer et øget antal 

varetægtsfængslede og afsonere på baggrund af forslaget og i den 
forbindelse nærmere redegøre for udgifterne hertil, til justitsministe-
ren, og ministerens svar herpå

2 Spm. om kommentar til artiklen i JydskeVestkysten Kolding den 12.
marts 2010 »Politiet tager bil fra 33-årig uden kørekort«, til justitsmi-
nisteren, og ministerens svar herpå

3 Spm. om kommentar til artiklen i Newspaq MSN den 9. april 2010 
»Tusindvis drøner rundt uden kørekort«, til justitsministeren, og mi-
nisterens svar herpå

4 Spm. om ministeren agter at medvirke til, at prøveløsladelser kun 
bevilges, når den indsatte udviser samarbejdsvillighed i forhold til et 
behandlingsforløb, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

5 Spm. om proceduren for afdækning af, om en bilist er påvirket af nar-
kotika, og kan ministeren bekræfte, at der kun rejses sigtelser om nar-
kotikapåvirkning i meget få procent af de tilfælde, hvor der er mistan-
ke om det, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

6 Spm. om ministeren agter at skærpe procedurerne, således at flere 
danskere, som synes at være påvirket af narkotika i trafikken bliver 
anklaget for dette, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

7 Spm. om antallet af alkohol- og narkotikatest henholdsvis, som dan-
ske bilister årligt bliver udsat for, til justitsministeren, og ministerens 
svar herpå

8 Spm. om der er nogle tekniske eller økonomiske årsager til, at der 
tilsyneladende ikke udføres ret mange tests af bilister i Danmark, der 
ellers mistænkes for at være under indflydelse af narkotika, til ju-
stitsministeren, og ministerens svar herpå

9 Spm. om, hvad det koster at foretage en alkoholtest og en narkotika-
test henholdsvis, så de er af en kvalitet, der gør, at testen holder som 
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bevis i retten, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

10 Spm. om, i 2007 blev der gennemført en lovændring således, at det 
blev muliggjort at benytte narkotikatests i retten, hvad er omfanget af 
dette i forhold til antallet af årlige sager, til justitsministeren, og mini-
sterens svar herpå

11 Spm. om kommentar til henvendelse af 26/4-10 fra Svend Drews An-
dresen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

12 Spm. om ministeren kan bekræfte, at det med lovforslaget er hensig-
ten, at den foreslåede alkolåsordning vil skulle omfatte alle, som fra-
kendes førerretten ubetinget som følge af spirituskørsel, til justitsmi-
nisteren, og ministerens svar herpå

13 Spm. om ministeren vil tage initiativ til at sikre, at der i alle sager, 
hvor der er mistanke om overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 2, 
foretages en klinisk lægeundersøgelse, til justitsministeren, og mini-
sterens svar herpå

14 Spm. om ministeren vil overveje mulighederne for at skærpe sanktio-
nen for kørsel uden førerret, til justitsministeren, og ministerens svar 
herpå

15 Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der skærper straffen 
for narkokørsel, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

16 Spm. om ministeren vil tage initiativ til en undersøgelse, i forbindelse 
med den almindelige spirituskontrol, af hvor mange der kører med en 
promille mellem 0.2 og 0.5, til justitsministeren, og ministerens svar 
herpå


