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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Styr-

kelse af politiets muligheder for efterforskning af kriminalitet på inter-

nettet)   

 

Justitsministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af rets-

plejeloven (Styrkelse af politiets muligheder for efterforskning af krimina-

litet på internettet) i høring for så vidt angår pkt. 2.2.3 i de almindelige be-

mærkninger samt bemærkningerne til § 1, nr. 3, i lovudkastet. 

 

Vedhæftede lovudkast er i vidt omfang identisk med lovforslag L 197, som 

har været i høring i perioden fra den 21. januar 2019 til den 18. februar 2019. 

Den daværende justitsminister fremsatte L 197 den 13. marts 2019, men 

lovforslaget bortfaldt som følge af valgudskrivelsen den 7. maj 2019.  

 

Derudover er vedhæftede lovudkast i vidt omfang identisk med det lovud-

kast, som var i høring fra den 25. september til den 23. oktober 2019.  

 

Bestemmelsen i lovudkastets § 1, nr. 3, er imidlertid ny i forhold til det tid-

ligere fremsatte lovforslag, ligesom pkt. 2.2.3 i lovudkastets almindelige be-

mærkninger samt bemærkningerne til § 1, nr. 3, er ændret i forhold til det 

lovudkast, som var i høring fra den 25. september til den 23. oktober 2019. 

 

Justitsministeriet skal på baggrund heraf anmode om at modtage eventuelle 

bemærkninger til pkt. 2.2.3 i lovudkastets almindelige bemærkninger samt 

bemærkningerne til § 1, nr. 3, senest den 8. januar 2020. 

 

Bemærkningerne bedes sendt til strafferetskontoret@jm.dk med kopi til 

mal@jm.dk.   

 

Til adressaterne på høringslisten  

Dato: 11. december 2019 
Kontor: Strafferetskontoret 

Sagsbeh: Mads Møller Langtved 

Sagsnr.: 2019-731-0058 
Dok.: 1298896 
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Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Malene Lynggaard på 

telefonnummer 72 26 87 35. 

 

Der vedlægges en oversigt over hørte myndigheder og organisationer mv. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mette Johansen 

 


