
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. november 2015

Forslag
til

Lov om ændring af udlændingeloven
(Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen)

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19.
september 2014, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 685 af
27. maj 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 33, stk. 2, 2. pkt., ændres »§§ 7 og 9 b« til: »§ 9 b«.

2. I § 34, stk. 2, nr. 4, indsættes efter »§ 42 a, stk. 7, 3.
pkt.,«: »og stk. 9, 2. pkt.,«.

3. I § 34, stk. 3, ændres »kan politiet, hvis det skønnes hen-
sigtsmæssigt for at sikre udlændingens tilstedeværelse eller
medvirken til udrejsen, bestemme« til: »bestemmer politiet,
hvis det skønnes hensigtsmæssigt for at sikre udlændingens
tilstedeværelse eller medvirken til udrejsen«.

4. I § 34, stk. 5, ændres »kan bestemme« til: »bestemmer,
medmindre særlige grunde taler derimod«.

5. I § 36, stk. 1, 1. pkt., ændres »kan politiet« til: »skal poli-
tiet så vidt muligt«.

6. I § 36, stk. 1, indsættes som 6. pkt.:
»Politiet kan bestemme, at en udlænding, som ansøger om

opholdstilladelse efter § 7, frihedsberøves i forbindelse med
indrejsen med henblik på at fastlægge udlændingens identi-
tet, foretage registrering og fastlægge grundlaget for ansøg-
ningen.«

7. I § 36, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 42 a, stk. 7, 3.
pkt.,«: »og stk. 9, 2. pkt.,«.

8. I § 36, stk. 5, ændres »kan udlændingen frihedsberøves«
til: »skal udlændingen så vidt muligt frihedsberøves«.

9. I § 36, stk. 6, ændres »kan frihedsberøves, såfremt de i §§
34 og 42 a, stk. 7, 3. pkt., og stk. 12,« til: »skal så vidt mu-

ligt frihedsberøves, såfremt de i § 34 og § 42 a, stk. 7, 3.
pkt., stk. 9, 2. pkt., og stk. 12,«.

10. I § 37, stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 1 og stk. 2, 1. pkt.,«
til: »stk. 2, 1. pkt., samt stk. 1 eller § 37 k, stk. 2,«.

11. I § 37, stk. 10, 1. pkt., ændres »kapitel 5 a eller udsendel-
se« til: »kapitel 5 a, udsendelse eller af udlændinge, der an-
søger om opholdstilladelse efter § 7,«.

12. Efter kapitel 6 indsættes:

»Kapitel 6 a
Håndtering af massetilstrømning af flygtninge og migranter

til Danmark

§ 37 f. Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan
i særlige tilfælde beslutte, at bestemmelser om tilvejebrin-
gelse af kommune- og lokalplaner, bestemmelser om tilla-
delse efter § 35, stk. 1, i lov om planlægning og bestemmel-
ser i lokalplaner og de planer m.v., der er opretholdt efter §
68, stk. 2, i lov om planlægning, ikke finder anvendelse for
ejendomme, som skal anvendes til indkvarteringssteder, jf.
denne lovs § 42 a, stk. 5, eller faciliteter til brug for friheds-
berøvelse i medfør af denne lovs § 36.

Stk. 2. Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan
i særlige tilfælde beslutte, at regler eller beslutninger efter
§§ 3 og 5 j i lov om planlægning eller offentliggjorte forslag
til regler efter §§ 3 og 5 j, jf. § 22 a, stk. 1, i lov om planlæg-
ning ikke finder anvendelse for ejendomme, som skal an-
vendes til indkvarteringssteder, jf. denne lovs § 42 a, stk. 5,
eller faciliteter til brug for frihedsberøvelse i medfør af den-
ne lovs § 36.

Stk. 3. Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan
i særlige tilfælde bestemme, at byggeloven ikke finder an-
vendelse ved brug af eksisterende bygninger og transportab-
le konstruktioner til indkvarteringssteder, jf. denne lovs § 42
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a, stk. 5, eller faciliteter til brug for frihedsberøvelse i med-
før af denne lovs § 36.

Stk. 4. En bygning m.v., som omfattes af en beslutning ef-
ter stk. 3, skal frembyde tilfredsstillende tryghed i brand- og
sikkerhedsmæssig henseende.

§ 37 g. Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan
i særlige tilfælde bestemme, at politiet og Udlændingestyrel-
sen mod vederlag kan gøre brug af ejendomme, som er ejet
af forvaltningsmyndigheder, hvis det er nødvendigt for vare-
tagelsen af opgaver efter denne lov.

§ 37 h. Udlændingestyrelsen kan i særlige tilfælde pålæg-
ge den kommune, hvor der etableres et indkvarteringssted,
jf. § 42 a, stk. 5, 1. pkt., at være indkvarteringsoperatør. På-
lægget skal indeholde de nærmere betingelser for kommu-
nens varetagelse af operatøransvaret.

§ 37 i. Private kan i særlige tilfælde efter politiets eller
Udlændingestyrelsens nærmere bestemmelse bistå med at
varetage myndighedsopgaver i henhold til denne lov.

§ 37 j. Politiet kan i ganske særlige tilfælde meddele for-
bud mod tog-, bus- og færgedrift over danske landegrænser.

§ 37 k. Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan
i særlige tilfælde beslutte, at stk. 2 finder anvendelse i en
nærmere bestemt periode i stedet for § 37, stk. 1, 1. pkt., og
stk. 3, 2. og 3. pkt.

Stk. 2. Udlændinge fremstilles efter anmodning snarest
muligt for retten, der tager stilling til spørgsmålet om fri-
hedsberøvelsens lovlighed og fortsatte opretholdelse. Findes
frihedsberøvelsen lovlig, kan anmodning om fornyet frem-
stilling for retten ikke fremsættes, før der er forløbet 4 uger
fra kendelsens afsigelse. I øvrigt finder reglerne i §§ 37-37 e
anvendelse med de fornødne tilpasninger.

Stk. 3. Ved udløbet af perioden efter stk. 1 indbringes
spørgsmålet om den fortsatte frihedsberøvelse af udlændin-
ge efter § 36 snarest muligt for retten, der træffer afgørelse
herom, medmindre den pågældende forinden løslades.«

13. I § 40 a, stk. 2, nr. 4, ændres »den pågældende, eller« til:
»den pågældende,«.

14. I § 40 a, stk. 2, nr. 5, ændres »§ 58 g.« til: »§ 58 g,«.

15. I § 40 a, stk. 2, indsættes som nr. 6 og 7:
»6) som af Udlændingestyrelsen har fået anvisning eller

pålæg om indkvartering efter § 42 a, stk. 7 eller stk. 9,
1. og 2. pkt., med henblik på identifikation i forbindel-
se med adgangskontrol på Udlændingestyrelsens ind-
kvarteringssteder, eller

7) som er pålagt at give møde hos politiet efter § 34 til
brug for politiets administration af den pålagte melde-
pligt.«

16. I § 40 a, stk. 12, indsættes efter »opholdskort«: », eller
hvis fingeraftryk optages i medfør af stk. 2, nr. 6 og 7«.

17. I § 42 a, stk. 9, indsættes efter 1. pkt.:

»Drager politiet omsorg for en udlændings udrejse, og
medvirker udlændingen ikke hertil, bestemmer Udlændinge-
styrelsen, medmindre særlige grunde taler derimod, at ud-
lændingen skal tage ophold på et bestemt indkvarteringssted
for de i stk. 1 og 2 nævnte udlændinge.«

18. Efter § 42 l indsættes:

»§ 42 m. Indkvarteringsoperatøren, jf. § 42 a, stk. 5, 2.
pkt., kan bestemme, at personer, som ønsker adgang til et
indkvarteringssted med adgangskontrol, skal lade det tøj,
som vedkommende er iført ved fremmødet, visitere og lade
medbragte effekter undersøge, når ordens- eller sikkerheds-
mæssige hensyn taler derfor. Indkvarteringsoperatøren kan
bestemme, at en sådan adgangskontrol ikke omfatter perso-
ner, som ønsker adgang til indkvarteringsstedet som led i
udøvelsen af deres erhverv.

Stk. 2. Afvises en udlænding, som er indkvarteret på ind-
kvarteringsstedet, som følge af at vedkommende nægter at
lade sit tøj visitere eller lade medbragte effekter undersøge,
jf. stk. 1, kan Udlændingestyrelsen pålægge udlændingen at
tage ophold på et indkvarteringssted efter Udlændingestyrel-
sens nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Udlændinge-, integrations- og boligministeren fast-
sætter nærmere regler om gennemførelsen af adgangskon-
trollen efter stk. 1, herunder om visitation og undersøgelse
af medbragte effekter.«

19. I § 46 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 42 a, stk. 9, 1. pkt.,«
til: »§ 42 a, stk. 9, 1. og 2. pkt.,«.

20. I § 48, 2. pkt., indsættes efter »§ 37 e, stk. 1 og 4,«: »§§
37 g og 37 j,«.

21. I § 48, 7. pkt., ændres »§ 37 eller §§ 37 c-37 e« til: »§§
37, 37 c-37 e eller 37 k«.

22. I § 60, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 42 a, stk. 9, 1. pkt., eller
§ 42 d, stk. 2, 2. pkt., givne pålæg, § 39, stk. 1 og 3, § 40,
stk. 1, 1. og 2. pkt., § 40, stk. 2 og 4, og § 42 a, stk. 7, 4.
pkt., og stk. 9, 2. pkt.,« til: »§ 42 a, stk. 9, 1. og 2. pkt., eller
§ 42 d, stk. 2, 2. pkt., givne pålæg, § 39, stk. 1 og 3, § 40,
stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2 og 4, og § 42 a, stk. 7, 4. pkt.,
og stk. 9, 3. pkt.,«.

23. I § 60 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Overtrædelse af forbud efter § 37 j straffes med

bøde.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Udlændingelovens §§ 37 h, 37 i og 37 k som affat-
tet ved denne lovs § 1, nr. 12, ophæves den 1. december
2019.

Stk. 3. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedta-
gelse.
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§ 3

Udlændinge-, integrations- og boligministeren fremsætter
i folketingsåret 2017-18 forslag om revision af de ændringer
af udlændingeloven, som er indeholdt i denne lov.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan
ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for
Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske
og grønlandske forhold tilsiger.

Folketinget, den 20. november 2015

KRISTIAN PIHL LORENTZEN

/ Benny Engelbrecht
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