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Høring over udkast til bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarte-

ringsstedet under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om vare-

tægtsfængsling i fodlænke i indkvarteringsstedet) 

 

Folketinget har den 21. februar 2017 vedtaget lov nr. 189 af 27. februar 2017 om 

ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf mv. og straffeloven 

(Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder 

indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig ad-

gang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang).  

 

Med loven blev der bl.a. indført en særlig hjemmel til varetægtsfængsling efter 

udlændingeloven, således at udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste kan 

varetægtsfængsles, hvis de gentagne gange overtræder deres opholds-, melde- 

eller underretningspligt. Ved lovforslaget blev der endvidere indført hjemmel til, 

at varetægtsfængsling fremover vil kunne ske i surrogat ved brug af fodlænke, 

således at den pågældende kan varetægtsfængsles på bopælen i indkvarterings-

stedet.  

 

Det følger af lovens § 35 b, stk. 2, at udlændinge- og integrationsministeren efter 

forhandling med justitsministeren fastsætter regler om varetægtsfængslingens 

iværksættelse og gennemførelse og om anvendelse af elektronisk overvågning, 

herunder karakteren af elektronisk kontrol mv.  

 

På den baggrund fremsendes hermed udkast til bekendtgørelse om anbringelse 

på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol (be-

kendtgørelse om varetægtsfængsling i fodlænke i indkvarteringsstedet). Bekendt-

gørelsen forventes at træde i kraft ultimo august.  

 

Udkastet til bekendtgørelse vil blive offentliggjort på Høringsportalen, 

www.hoeringsportalen.dk. 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle 

bemærkninger senest onsdag den 16. august 2017. 

 

Bemærkningerne bedes sendt til tla@uim.dk og kbu@uim.dk med kopi til 

uim@uim.dk og med angivelse af sagsnummer 2017-10650. 
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Eventuelle spørgsmål til det vedhæftede udkast til bekendtgørelse kan rettes til 

fuldmægtig Tina Lam på 6198 3498 eller tla@uim.dk.  

 

Der vedlægges en liste over hørte myndigheder og organisationer mv. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Tina Lam 

Fuldmægtig 

 


