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Forslag
til

Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Gennemførelse af dele af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023)
§1
I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1445 af 29.
september 2020, som ændret ved § 5 i lov nr. 1832 af 8.
december 2020 og § 2 i lov nr. 1942 af 15. december 2020,
foretages følgende ændringer:
1. I § 804, stk. 3, 3. pkt., og § 807, stk. 3, 2. pkt., ændres
»stk. 7, 1. pkt.« til: »stk. 8, 1. pkt.«
2. I § 806, stk. 2, 1. pkt., ændres »stk. 9« til: »stk. 10«.
3. I § 806 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:
»Stk. 7. Politiet kan træffe afgørelser om pålæg om edi‐
tion af oplysninger om transaktioner, konti, depoter, bokse
el.lign. fra virksomheder eller personer, der er omfattet af
§ 1, stk. 1, nr. 1-13 eller 19-24, i lov om forebyggende
foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af
terrorisme. Politiet kan i afgørelsen om pålæg om edition
efter 1. pkt. bestemme, at der fra virksomheder og personer,
der er omfattet af § 1 i lov om forebyggende foranstaltnin‐
ger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme,
kan indhentes oplysninger, som de pågældende har rådighed
over, om transaktioner på en konto, hvortil der er overført
midler ved en transaktion, som er omfattet af afgørelsen om
edition, eller ved en transaktion, der udspringer af en trans‐
aktion, som er omfattet af afgørelsen om edition. Stk. 4, 2.
pkt., finder tilsvarende anvendelse. Politiets afgørelser efter
dette stykke skal være skriftlige og ledsaget af grunde.«
Stk. 7-9 bliver herefter stk. 8-10.
4. I § 807, stk. 2, 1. pkt., ændres »en kendelse« til: »et
pålæg«.
5. I § 807, stk. 2, 2. pkt., ændres »Rettens kendelse« til:
»Rettens kendelse efter § 806, stk. 2, eller politiets afgørelse
efter § 806, stk. 7,«.

6. I § 807, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 806, stk. 7, 1. pkt.« til:
»§ 806, stk. 8, 1. pkt.«
7. I § 807 a, 3. pkt., ændres »§ 806, stk. 9« til: »§ 806, stk.
10«.
§2
I lov om våben og eksplosivstoffer m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 920 af 29. august 2019, som ændret
ved § 7 i lov nr. 1832 af 8. december 2020, foretages
følgende ændringer:
1. I § 6 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »840 kr., jf. dog stk. 7« til:
»1.085 kr., jf. dog stk. 6«.
2. § 6 b, stk. 2, ophæves.
Stk. 3-7 bliver herefter stk. 2-6.
§3
I lov om hittegods, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 4. juli
2014, foretages følgende ændringer:
1. § 1, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Hittegods, som er fundet i offentlige institutioner,
forlystelsesparker, forretninger, offentlige transportmidler og
lufthavne og på hoteller og lignende steder, kan afleveres
til den pågældende institution, forretning m.v. Penge, særlig
værdifulde smykker og andre værdifulde genstande, herun‐
der bl.a. elektronik, dyre beklædningsgenstande og lign.,
skal snarest muligt herefter afleveres til politiet. Andet hit‐
tegods skal opbevares af institutionen, forretningen m.v. i
mindst 30 dage. Ejeren af hittegodset har krav på at få
dette udleveret, når ejeren henvender sig til institutionen,
forretningen m.v. og godtgør sin ret inden udløbet af de 30
dage. Den pågældende institution, forretning m.v. har ret til
at bortsælge, bortgive, destruere eller tage hittegodset i brug,
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hvis ejeren ikke har henvendt sig inden udløbet af de 30
dage.«

dobles de efter § 4 a, stk. 2-5 og stk. 6, 1. pkt., og § 4 b, stk.
1, gældende gebyrer for udstedelse af pas.«

2. § 1, stk. 3, ophæves.

§5
§4

I lov om pas til danske statsborgere m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. januar 2017, som ændret
ved § 2 i lov nr. 1542 af 18. december 2018 og § 2 i lov nr.
167 af 29. februar 2020, foretages følgende ændringer:
1. I § 4 a, stk. 2, ændres »600 kr.« til: »862 kr.«
2. I § 4 a, stk. 3, ændres »600 kr.« til: »862 kr.«

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2021.
Stk. 2. § 2 finder ikke anvendelse på ansøgninger om
tilladelser efter lov om våben og eksplosivstoffer m.v., der
er indgivet før den 1. februar 2021. For sådanne ansøgninger
finder de hidtil gældende regler anvendelse.
Stk. 3. § 4 finder ikke anvendelse på ansøgninger om
udstedelse eller fornyelse af pas, der er indgivet før den
1. februar 2021. For sådanne ansøgninger finder de hidtil
gældende regler anvendelse.
§6

3. I § 4 a, stk. 5, ændres »115 kr.« til: »150 kr.«
4. Efter § 4 b indsættes:
»§ 4 c. Kan et gyldigt eller udløbet pas tilhørende pasan‐
søgeren ikke fremvises ved ansøgning, eller fremvises pas‐
set i ødelagt stand i forbindelse med ansøgning om fornyelse
af pas eller udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden, for‐

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Stk. 2. § 4 kan ved kongelig anordning helt eller delvis
sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer,
som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsi‐
ger.
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