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Høring over udkast til bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på 
bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om 
strafudståelse på bopælen) og bekendtgørelse om udsættelse med fuld-
byrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om 
benådning (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen)

Justitsministeriet fremsender hermed udkast til bekendtgørelse om strafud-
ståelse på bopælen og udsættelses- og benådningsbekendtgørelse.

Bekendtgørelserne er nye hovedbekendtgørelser, men der er overvejende 
tale om videreførelse af gældende ret. I bekendtgørelse om strafudståelse på 
bopælen er der alene forslag om en ændring af fristen for ansøgning om fod-
lænke med opsættende virkning (fra 14 til 7 dage), ændring af fristen for til-
sigelse til afsoning i fodlænke (fra 30 til 10 dage) og ændring af sagsbehand-
lingstiden (fra 6 uger til 30 dage). 

I udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen er alene forslag om en æn-
dring af ansøgningsfristen for udsættelse eller benådning (fra 20 til 7 dage), 
der er foranlediget af ændringen af tilsigelsesfristen i bekendtgørelse om 
strafudståelse på bopælen. Endvidere er foreslået en ændring af ansøgnings-
fristen for udsættelse og benådning i sager om forvandlingsstraf (fra 20 til 7 
dage). Ændringen er foranlediget af, at personer, der skal afsone forvand-
lingsstraf, skal indkaldes 10 dage før fremmøde, jf. § 16 i bekendtgørelse 
nr. 312 af 3. april 2017 om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og for-
vandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgø-
relsen). 

De ændrede bestemmelser er markeret med gul i vedhæftede udkast.
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Justitsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger se-
nest den 21. juni 2018. Bemærkningerne bedes sendt til jm@jm.dk og 
nlf@jm.dk.

Eventuelle spørgsmål til udkastene kan rettes til fuldmægtig Nanna Flindt 
på tlf. 72 26 85 12 eller e-mail nlf@jm.dk.

Der vedlægges en oversigt over hørte myndigheder og organisationer mv.

Med venlig hilsen

Thomas Højgaard
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