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Supplerende høringssvar til epidemiloven 
 

Frihedsbevægelsens Fællesråd 
 

Der har medvirket såvel læger som jurister ved udarbejdelsen af dette høringssvar. 
 
 
 
Supplerende Høringssvar til Epidemiloven L 134. 
 
 
Efter anmodning skal Frihedsbevægelsens Fællesråd hermed fremkomme med supplerende 
bemærkninger til L 134. 
 
Den specifikke forespørgsel af dags dato vedrører ændringsforslag til § 68. 
 
Imidlertid er Frihedsbevægelsens Fællesråd blevet opmærksom på, at Ministeriet d. 13/1 2021 har 
udstedt en bekendtgørelse, BEK 36, Bekendtgørelse om Smitteopsporing m.m., som med virkning 
fra 15/1 2021 indfører alle de bestemmelser om brug af fysisk tvang, som regeringen efter 
opfordring fra samtlige folketingets partier fjernede fra det oprindelige ”foreløbige udkast” af 30.9 
2020. 
 
Der er tale om en bekendtgørelse, udstedt med hjemmel i LBK nr. 1444 af 01/10/2020, § 1, stk. 2 og 
§ 5, stk. 3, Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare 
sygdomme. (Den nugældende epidemilov). Bekendtgørelser er såkaldte bemyndigelsesbestemmelser, 
hvor Folketinget giver ministeren lov til at udfylde loven, såfremt der opstår en situation der 
nødvendiggør dette. Folketinget skal således ikke stemme om bekendtgørelsen, da de har givet 
ministeren bemyndigelse til at udstede bekendtgørelsen. 
Bekendtgørelse om smitteopsporing m.v., blev udstedt den 13/1 2021 og indlagt i Retsinformation 
den 15/1 2021. En bekendtgørelses regler ophører ikke automatisk ved ikrafttrædelse af en ny lov. 
Det fremgår af  Lovforslag nr. L 134, den Epidemilov, § 67, hvor vi især hæfter os  ved stk. 3. Heraf 
fremgår, at til trods for den nye lov, forbliver bekendtgørelsen stadig i kraft. 
 
§ 67. Loven træder i kraft den 1. marts 2021. 
Stk. 2. Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1.oktober 2020, ophæves. 
Stk. 3. Regler, der er fastsat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre 
overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020, forbliver i kraft, indtil de 
ophæves eller afløses af forskrifter fastsat i medfør af denne lov, jf. dog stk. 4. Det gælder, selv om 
reglerne indeholder bestemmelser om, at de ophæves den 1.marts 2021. 
Stk. 4. Regler, der er fastsat i medfør af § 1, stk. 2, §§ 6, 6 a, 12 a-f og 21 a og 21 b i lov om 
foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 
1. oktober 2020, ophæves den 15. april 2020. 
 
Eftersom BEK 36 er udarbejdet, ikke alene i medfør af § 1, stk. 2, men tillige i medfør af § 5, stk. 
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3, ophæves bestemmelserne i denne bekendtgørelse altså IKKE hverken den 1. marts eller d. 15. 
april. 
Regeringen her derved lavet en bekendtgørelse så sent, at evt. opponenter i Folketinget ikke har 
haft  mulighed for at drøfte denne, ligesom evt. høringssvar ikke har kunnet tage højde for 
indholdet. 
Derved er påstanden om at tvangen er taget ud af loven rigtig, men befolkningen er ført bag lyset, 
idet tvangen er overført til en bekendtgørelse. 
Frihedsbevægelsens Fællesråd skal derfor tilkendegive, at vi anbefaler, at stk. 3 og 4 i den 
nuværende formulering bortfalder, og erstattes af følgende ordlyd i stk. 3: 

Stk. 3: 
”Samtlige regler, der er fastsat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre 
overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020, ophæves d.  1.marts 
2021” 

 
For så vidt angår § 68, kan vi ikke bifalde, at datasikkerheden forringes yderligere. Man beder her 
om tilladelse til at gøre noget, som man allerede gør: Man indsamler og opbevarer oplysninger, og 
benytter – uden udtrykkeligt samtykke - disse til at markedsføre vacciner. Dette er i strid med 
GDPR, (artikel 5.2 og art. 5.5) og kan derfor ikke accepteres. 
For så vidt angår hele lovforslaget, mener vi som tidligere tilkendegivet, at det bør bortfalde, og at 
de beslutninger, der bør tages i forbindelse med epidemier i videst muligt omfang bør tages af læger 
og lægefaglige institutioner, der er politisk og økonomisk uafhængige, således som det er skitseret i 
vores første høringssvar. 
 
 
 
 
 
2. februar 2021 
Frihedsbevægelsens Fællesråd 

 
Malue Montclairre  
Formand  
 


