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Status for ligestillingsvurdering af lovforslag fremsat i folketing-

samlingen 2015/16  

 

Indledning 

Ved folketingsårets afslutning foretager Ministeriet for Børn, Undervis-

ning og Ligestilling og Justitsministeriet en høring af de enkelte fagmini-

sterier for at samle op på, hvor mange af de fremsatte lovforslag, der er 

blevet ligestillingsvurderet.   

 

Dette statusnotat redegør for antallet af relevanstestede og ligestillings-

vurderede lovforslag fremsat i folketingssamlingen 2015/16 baseret på 

bidrag fra de enkelte fagministerier.  

 

Ministerierne har oplyst, at i alt 113 lovforslag er relevanstestet med hen-

blik på at vurdere, om et lovforslag kan have ligestillingsmæssige konse-

kvenser. 7 ministerier har oplyst, at alle deres lovforslag relevanstestes. I 

andre ministerier relevanstestes de lovforslag, hvor der kan være en for-

modning om mulige ligestillingsmæssige konsekvenser, fx lovforslag der 

har direkte betydning for borgerne. 

 

Samlet er der gennemført 26 ligestillingsvurderinger af lovforslag i Folke-

tingssamlingen 2015/16. Det drejer sig om følgende 4 ministerier, der 

oplyser at have ligestillingsvurderet lovforslag: Beskæftigelsesministeriet, 

Justitsministeriet og Social- og Indenrigsministeriet og Udenrigsministe-

riet.  

 

I forbindelse med udarbejdelse af regeringens lovprogram foretager alle 

ministerier en vurdering af, om de har lovforslag, der bør relevanstestes 

og eller ligestillingsvurderes. Derudover gennemfører Ministeriet for 

Børn, Undervisning og Ligestilling en screening af samtlige lovforslag på 

det kommende lovprogram for at vurdere, om der er yderligere lov-

forslag, ministerierne bør relevansteste med henblik på en eventuel lige-

stillingsvurdering.   
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Nedenstående tabel indeholder en oversigt over de fremsatte lovforslag i 

Folketingssamlingen 2015/16, som er relevanstestet og/eller ligestillings-

vurderet. 
 
Beskæftigelsesministeriet 

Lovforslag Titel Relevans 
testet 

Ligestillings 
vurderet 

L 25   Forslag til lov om ansættelses-
klausuler. 

X X 

L 26   
 

Forslag til lov om ændring af lov 
om Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension, lov om Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond, lov om arbejdsløs-
hedsforsikring m.v. og forskellige 
andre love. 

X X 

L 27   
 

Forslag til lov om ændring af lov 
om arbejdsskadesikring i Grøn-
land 

X X 

L 28   
 

Forslag til lov om ændring af lov 
om Ligebehandlingsnævnet. 

X X 

L 31   Forslag til lov om ændring af lov 
om arbejdsmiljø. 

X X 

L 40   
 

Forslag til lov om ændring af lov 
om social pension og lov om 
arbejdsskadesikring. 

X X 

L 54   
 

Forslag til lov om ændring af lov 
om Fonden for Forebyggelse og 
Fastholdelse. 

X x 

L 55   
 

Forslag til lov om ændring af lov 
om sygedagpenge, lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, lov 
om organisering og understøttel-
se af beskæftigelsesindsatsen 
m.v., lov om aktiv socialpolitik og 
lov om ferie. 

X X 

L 66  
 

Forslag til lov om ændring af lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats 
og lov om kommunal udligning 
og generelle tilskud til kommu-
ner. 

X X 

L 88  
 

Forslag til lov om ophævelse af 
lov om barselsudligning for selv-
stændigt erhvervsdrivende. 

X X 

L 89  
 

Forslag til lov om ændring af lov 
om lige løn til mænd og kvinder. 

X X 

L 106  
 

Forslag til lov om ændring af 
deltidslov. 

X X 

L 113  
 

Forslag til lov om ændring af lov 
om aktiv socialpolitik, lov om 

X X 
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individuel boligstøtte, integrati-
onsloven og forskellige andre 
love. 

L 140 Forslag til lov om den selvejende 
institution Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikring. 
 

X X 

L 141 Forslag til lov om ændring af lov 
om arbejdsskadesikring, lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v., lov 
om arbejdsmiljø og forskellige 
andre love. (Overførsel af Ar-
bejdsskadestyrelsens opgaver til 
den selvejende institution Ar-
bejdsmarkedets Erhvervssikring 
og til Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering samt ned-
læggelse af Arbejdsmarkedets 
Erhvervssygdomssikring).  

X X 

L 145 Forslag til lov om ændring af lov 
om social pension og lov om 
organisering og understøttelse af 
beskæftigelsesindsatsen m.v. 
(Undtagelse af visse førtidspensi-
onssager fra forelæggelse for re-
habiliteringsteamet). 

X X 

L 151 Forslag til lov om ændring af lov 
om Udbetaling Danmark og for-
skellige andre love. (Overførsel af 
opgaver fra Statens Administrati-
ons Finansservicecenter m.fl. til 
Udbetaling Danmark m.v.).  

X X 

L 177 Forslag til lov om Arbejdsmarke-
dets Fond for Udstationerede.  

X X 

L 178 Forslag til lov om ændring af lov 
om udstationering af lønmodta-
gere m.v., lov om Arbejdsretten 
og faglige voldgiftsretter og lov 
om Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension. (Implementering af 
håndhævelsesdirektivet).  

X X 

L 181 Forslag til lov om ændring af lov 
om arbejdsløshedsforsikring m.v., 
lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats og forskellige andre love 
og om ophævelse af lov om 
akutjob og jobpræmie til arbejds-
givere og lov om uddannelses-
ordning for ledige, som har op-
brugt deres dagpengeret. (Fleksi-
belt og indkomstbaseret dagpen-

X X 
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gesystem, månedsudbetaling af 
dagpenge m.v.). 

L 182 Forslag til lov om ændring af lov 
om sygedagpenge, lov om aktiv 
socialpolitik, lov om organisering 
og understøttelse af beskæftigel-
sesindsatsen m.v., lov om social 
pension og lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. (Forlængelse 
af forsøg med ret til at afvise læ-
gebehandling uden ydelsesmæssi-
ge konsekvenser m.v.).  

X X 

 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

Lovforslag Titel Relevans 
testet 

Ligestillings 
vurderet 

L 185 Forslag til lov om ændring af 

lov om fremme af vedvarende 

energi. 

(Ophævelse af 60-40-

støtteordningen for solcellean-

læg). 

X  

L 173 Forslag til lov om ændring af 

lov om Energinet.dk, lov om 

naturgasforsyning og lov om 

etablering og benyttelse af en 

rørledning til transport af råolie 

og kondensat. 

(Energinet.dk's varetagelse af 

gasopstrømssystem-, olierørled-

nings- og separationsvirksom-

hed samt økonomisk regulering 

af naturgasdistributionsvirk-

somhed varetaget af Energi-

net.dk m.v) 

 

X  

L 172 Forslag til lov om ændring af 

lov om fremme af vedvarende 

energi. 

(Ændring af støtteordninger til 

biogas) 

 

X  

L 160 Forslag til lov om ændring af 

lov om statstilskud til elintensi-

ve virksomheder. 

(Udvidelse af tilskudskredsen 

for målrettet PSO-tilskud). 

 

X  

L 93 Forslag til lov om pilotudbud 
af pristillæg for elektricitet 
fremstillet på solcelleanlæg 

X  

L 92 Forslag til lov om radioudstyr 
og elektromagnetiske forhold. 

X  
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L 91 Forslag til lov om ændring af 
lov om vandsektorens organi-
sering og økonomiske forhold, 
lov om vandforsyning m.v., 
lov om betalingsregler for 
spildevandsforsyningsselskaber 
m.v. og forskellige andre love. 

X  

L 90 Forslag til lov om ændring af 
lov om radiofrekvenser og om 
ophævelse af lov om auktion 
over tilladelser til 3. genera-
tions mobilnet. 

X  

L 52 Forslag til lov om ændring af 
lov om naturgasforsyning 

X+  

L 30 Forslag til lov om ændring af 
lov om fremme af vedvarende 
energi. 

X  

L 12 Forslag til lov om ændring af 
lov om miljøvenligt design af 
energirelaterede produkter, lov 
om energimærkning af energi-
relaterede produkter, lov om 
fremme af energibesparelser i 
bygninger, lov om fjernkøling 
og lov om fremme af besparel-
ser i energiforbruget. 

X  

L 11 Forslag til lov om ændring af 
lov om elforsyning og lov om 
Energinet.dk. 

X  

 
Erhvervs- og Vækstministeriet 

Lovforslag Titel Relevans 
testet 

Ligestillings 
vurderet 

L 19 Udbudsloven X  

L 20 Lov for Grønland om kapital og 
tilsynsmæssige krav 

X  

L 37 Ændring af lov om finansiel virk-
somhed 

X  

L 38 Ændring af lov om betalingstje-
nester og elektroniske penge 

X  

L 39 Ændring af lov om mæglings- og 
klageinstitutionen for ansvarlig 
virksomhedsadfærd 

X  

L 50 Lov om EKF X  

L 51 Ændring af lov om planlægning 
og lov om midlertidig regulering 
af boligforholdene 

X  

L 94 Ændring af selskabsloven X  

L 103 Lov om betalingskonto X  

L 116 Ændring af søfarendes ansættel- X  
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sesforhold mv., lov om sikkerhed 
til søs 

L 131 Lov om maritim fysik planlæg-
ning og ændring af lov om plan-
lægning (Havplanloven) 

X  

L 146 Ændring af revisorloven X  

L 158 Forslag til lov for Grønland om 
kontrol med eksport af produk-
ter med dobbelt anvendelse. 

X  

 L 159 Forslag til lov om ændring af lov 
om værdipapirhandel m.v., lov 
om finansiel virksomhed, lov om 
forvaltere af alternative investe-
ringsfonde m.v., straffeloven og 
retsplejeloven. (Ændringer som 
følge af forordningen om mar-
kedsmisbrug samt gennemførelse 
af regler om provisionsbetalinger 
m.v. fra tredjeparter og oplysnin-
ger om omkostninger m.v. i di-
rektivet om markeder for finan-
sielle instrumenter 

X  

 
Forsvarsministeriet 

Lovforslag Titel Relevans 
testet 

Ligestillings 
vurderet 

L 167 
 
 

Forslag til lov om ændring af 
beredskabsloven, lov om beskyt-
telsesrum, lov om beskyttelse af 
havmiljøet og lov om fyrværkeri 
og andres pyrotekniske artikler 

X  

 
 
Justitsministeriet 

Lovforslag Titel Relevans 
testet 

Ligestillings 
vurderet 

L 135 Forslag til lov om fremtidsfuld-
magter.  

X X 

 
 
Kulturministeriet 

Lovforslag Titel Relevans 
testet 

Ligestillings 
vurderet 

L 34 Lov om tilbagelevering af kultur-
goder, som ulovligt er fjernet fra 
en EU-medlemsstats område 
m.v. (Gennemførelse af EU-
direktiv m.v.) 

X  

L 77 Lov om kollektiv forvaltning af 
ophavsret samt multiterritoriale 
licenser for rettigheder til musik-

X  
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værker med henblik på online-
anvendelse i det indre marked 
(implementering af direktivet om 
kollektiv forvaltning af ophavs-
rettigheder mv.) 

L 138 Ændring af lov om radio- og 
fjernsynsvirksomhed, lov om leje 
og lov om leje af almene boliger 
(frit valg af tv-distributør mv.) 

X  

L 174 Lov om ændring af arkivloven 
(Kroers, foreningers og virksom-
heders anvendelse af kongekro-
nen) 
 

X  

 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 

Lovforslag Titel Relevans 
testet 

Ligestillings 
vurderet 

L 57 Ændring af fødevareloven X  

L 82 Ændring af lov om ændring af 
lov om planlægning og lov om 
naturbeskyttelse 

X  

L 120  Ændring af miljøbeskyttelse X  

L 137 Ændring af dyreværnsloven X  

 
Skatteministeriet 

Lovforslag Titel Relevans 
testet 

Ligestillings 
vurderet 

L 13 Forslag til lov om ændring af kil-
deskatteloven, momsloven og 
skattekontrolloven. (Ophævelse 
af hjemmel til kontrol af uden-
dørs byggeaktivitet på privat 
grund – retssikkerhedspakke I). 

X  

L 14 Forslag til lov om ændring af lov 
om spil, lov om afgifter af spil og 
lov for Grønland om visse spil. 
(Justering af gebyrskalaen for 
væddemål og onlinekasino, må-
nedsafregning for væddemål og 
onlinekasino m.v.). 

X  

L 15 Forslag til lov om ændring af lov 
om spil, lov om afgifter af spil, 
lov for Grønland om visse spil og 
forskellige andre love. (Natluk-
ning af spillehaller med gevinstgi-
vende spilleautomater og ophæ-
velse af reglen om nedslag i afgif-
ten for udlodninger m.v.). 

X  

L 16 Forslag til lov om ændring af X  
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tonnageskatteloven og sømands-
beskatningsloven. (Udvidelse af 
tonnageskatteordningen med en 
række specialskibe). 
 

L 17 Forslag til lov om ændring af lov 
om kommunal ejendomsskat og 
lov om vurdering af landets faste 
ejendomme (Fritagelse for grund-
skyld for ejendomme ramt af 
kystnedbrydning og vurdering af 
visse ejendomme med hjemfalds-
pligt). 

X  

L 18 Forslag til lov om ændring af lov 
om inddrivelse af gæld til det of-
fentlige. (Udskydelse af forældelse 
som følge af utilstrækkelig funkti-
onalitet i Et Fælles Inddrivelses-
system). 

X  

L 45 Forslag til lov om ændring af 
kursgevinstloven, ligningsloven, 
pensionsafkastbeskatningsloven, 
statsskatteloven og forskellige 
andre love. (Skattemæssig be-
handling af negative renter, for-
rentning af pensionsafkastskat og 
renter vedrørende visse pensions-
ordninger m.v.). 

X  

L 46 Forslag til lov om ændring af 
skattekontrolloven, arbejdsmar-
kedsbidragsloven, kildeskattelo-
ven, ligningsloven og pensionsbe-
skatningsloven. (Indførelse af 
land for land-rapportering for 
store multinationale koncerner, 
gennemførelse af ændring af di-
rektiv om administrativt samar-
bejde på beskatningsområdet 
m.v.). 

X  

L 56 Forslag til lov om ændring af 
momsloven og forskellige andre 
love. (Momsgodtgørelse for am-
bassader m.v., bemyndigelse til 
momskontrol af betalingsoplys-
ninger, tilpasning af reglerne om 
herboende repræsentant for mo-
toransvars- og lystfartøjsforsik-
ringer, tilpasning af adgangen til 
indhentelse og registrering af op-
lysninger i Køretøjsregisteret, 
afskaffelse af befordringsfradrag 

X  
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m.v. for skattefritagne personer 
m.v.). 

L 61 Forslag til lov om ændring af regi-
streringsafgiftsloven, brændstof-
forbrugsafgiftsloven og forskelli-
ge andre love. (Indfasning af el-
drevne og brændselscelledrevne 
køretøjer i grøn ejerafgift og regi-
streringsafgift m.v.). 

X  

L 64 Forslag til lov om ændring af lig-
ningsloven. (Forhøjelse af fradrag 
for passage af Storebæltsforbin-
delsen). 

X  

L 65 Forslag til lov om ophævelse af 
reklameafgiftsloven. (Ophævelse 
af reklameafgiftsloven). 

X  

L 69 Forslag til lov om ændring af regi-
streringsafgiftsloven. (Nedsættelse 
af registreringsafgiftens højeste 
sats for personbiler m.v.). 

X  

L 70 Forslag til lov om ændring af lov 
om afgift af kvælstofoxider og 
forskellige andre love. (Nedsæt-
telse af NOx-afgiften, tilretning 
og senere ophævelse af NOx-
afgiftsloven, indførelse af for-
brugsregistrering for afgifterne på 
affaldsvarme og ændring af visse 
miljø- og energiafgifter). 

X  

L 71 Forslag til lov om ændring af 
fondsbeskatningsloven, selskabs-
skatteloven og fusionsskatteloven. 
(Afskaffelse af fondes konsolide-
ringsfradrag og overførselsreglen 
for fonde m.v.). 

X  

L 95 Forslag til lov om ændring af lig-
ningsloven. (Grøn bolig-
jobordning i 2016 og 2017). 

X  

L 96 Forslag til lov om ændring af lov 
om kommunal ejendomsskat og 
lov om kommunal udligning og 
generelle tilskud til kommuner. 
(Fastfrysning af grundskyld for 
ejerboliger i 2016). 

X  

L 99 Forslag til lov om ændring af 
toldloven, momsloven, opkræv-
ningsloven og lov om anvendelse 
af Det Europæiske Fællesskabs 
forordning om toldmyndigheder-
nes indgriben over for varer, der 
mistænkes for at krænke visse 

X  
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intellektuelle ejendomsrettigheder, 
og om de foranstaltninger, som 
skal træffes over for varer, der 
krænker sådanne rettigheder. 
(Ændringer som følge af forord-
ning om EU-toldkodeksen). 

L 122 Forslag til lov om ændring af lov 
om inddrivelse af gæld til det of-
fentlige, kildeskatteloven, lig-
ningsloven, opkrævningsloven og 
selskabsskatteloven. (Indførelse af 
beløbsmæssige bagatelgrænser i 
forbindelse med udbetaling og 
opkrævning m.v.). 

X  

L 123 Forslag til lov om ændring af lov 
om indkomstbeskatning af aktie-
selskaber m.v., aktieavancebe-
skatningsloven og forskellige an-
dre love samt ophævelse af lov 
om investeringsfonds. (Tilpasning 
i forhold til EU-retten med hen-
syn til genbeskatning af under-
skud i faste driftssteder, definition 
af datterselskabsaktier og nedsæt-
telse af indkomstskattesatsen på 
udgående udbytter, indgreb mod 
omgåelse af udbyttebeskatningen 
i forbindelse med investering i 
investeringsinstitutter, justering af 
indgrebet i virksomhedsordnin-
gen og andre justeringer af er-
hvervsbeskatningen). 

X  

L 124 Forslag til lov om ændring af lov 
om inddrivelse af gæld til det of-
fentlige, kildeskatteloven, lig-
ningsloven, opkrævningsloven og 
selskabsskatteloven. (Indførelse af 
beløbsmæssige bagatelgrænser i 
forbindelse med udbetaling og 
opkrævning m.v.). 

X  

L 149 A Forslag til lov om ændring af lig-
ningsloven. (Skattefrihed for 
godtgørelse til visse asbestofre). 

X  

L 149 B Forslag til lov om ændring af lig-
ningsloven, aktieavancebeskat-
ningsloven, kursgevinstloven og 
skattekontrolloven. (Skattebegun-
stigelse af individuelle medarbej-
deraktieordninger). 

X  

L 150 Forslag til lov om ændring af regi-
streringsafgiftsloven, brændstof-

X  
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forbrugsafgiftsloven, lov om regi-
strering af køretøjer og lov om 
spil. (Ændring af reglerne om 
forholdsmæssig registreringsafgift 
for leasingkøretøjer, ændring af 
reglerne om udbetaling af ek-
sportgodtgørelse, fastsættelse af 
brændstofforbruget for særlig 
store biler, nedsættelse af pristil-
lægget for ønskenummerplader 
m.v.).   

L 176 Forslag til lov om ændring af lov 
om kildeskatteloven og lov om 
indkomstbeskatning af aktiesel-
skaber m.v. (Indførelse af skatte-
pligt for udenlandske deltagere i 
danske kommanditselskaber 
m.v.).  

X  

 
Social- og Indenrigsministeriet 

Lovforslag Titel Relevans 
testet 

Ligestillings 
vurderet 

L 6  Ændring af forskellige lovbe-
stemmelser om klageadgang m.v. 
på det familieretlige område (An-
kestyrelsen som familieretlig kla-
gemyndighed m.v.)  

X  

L 7  Ændring af adoptionsloven (Et 
nyt adoptionssystem m.v.)  

X  

L 8  Forslag til lov om ændring af lov 
om valg til Folketinget, lov om 
valg af danske medlemmer til 
Europa- Parlamentet, lov om 
kommunale og regionale valg og 
lov om økonomisk støtte til poli-
tiske partier m.v. (Anmeldelse af 
kandidatlister, afskaffelse af pligt 
til opstilling til kommunale og 
regionale valg, åbningstid på 
valgdagen, frister for brevstem-
meafgivning m.v.)  

X  

L 35  Ændring af forskellige familieret-
lige love m.v. for Grønland (Æn-
dringer som følge af ikraftsættel-
se for Grønland af forældrean-
svarslovgivningen og lovgivnin-
gen om ægteskab mellem to per-
soner af samme køn)  

X X 

L 76  Ændring af forældreansvarsloven 
og lov om social service (Foræl-
dremyndighed ved dødsfald)  

X  
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L 100  Ændring af lov om international 
fuldbyrdelse af forældremyndig-
hedsafgørelser m.v. (internationa-
le børnebortførelser) (Øget flek-
sibilitet i retshjælps-ordningen i 
børnebortførelsessager)  

X  

L 117  Ændring af lov om social service 
(Revision af ordningen om 
hjemmetræning og evt. ændring 
af reglerne om tabt arbejdsfortje-
neste)  

X  

L 129  Lov om ændring af lov om rets-
sikkerhed og administration på 
det sociale  

X  

L 130  Ændring af lov om valg af dan-
ske medlemmer til Europa-
Parlamentet og lov om kommu-
nale og regionale valg (Valgret til 
personer under værgemål med 
fratagelse af den retlige handle-
evne)  

X X 

L 162 Forslag til lov om voksenansvar 
for anbragte børn og unge  

X  

L 163 Forslag til lov om ændring af lov 
om social service, lov om social-
tilsyn og lov om folkeskolen. 
(Konsekvensændringer som følge 
af lov om voksenansvar for an-
bragte børn og unge m.v.) 

X  

L 179 Forslag til lov om ændring af lov 
om kommunal udligning og ge-
nerelle tilskud til kommuner. 
(Nedsættelse af færgetakster for 
biler, passagerer m.v. til og fra 
visse øer) 

X  

L 180 Forslag til lov om ændring af lov 
om kommunal udligning og ge-
nerelle tilskud til kommuner. 
(Nedlæggelse af den sociale sær-
tilskudspulje)  

X  

 
Sundheds- og Ældreministeriet 

Lovforslag Titel Relevans 
testet 

Ligestillings 
vurderet 

L 47 Ændring af lov om social service 
(Målretning af de forebyggende 
hjemmebesøg) 

X  

L 121 Ændring af sundhedsloven, lov 
om klage- og erstatningsadgang 
indenfor sundhedsvæsenet og lov 
om autorisation af sundhedsper-

X  
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soner og om sundhedsfaglig virk-
somhed (Mulighed for anvendel-
se af personlige alarm- og pejle-
systemer på sygehuse, tilbagehol-
delse af patienter m.v.) 

L 142 Lov om kliniske forsøg med læ-
gemidler (Tilpasning som følge af 
EU forordning nr. 536/2014 om 
kliniske forsøg med humanmedi-
cinske lægemidler) 

X  

 
Transport- og Bygningsministeriet 

Lovforslag Titel Relevans 
testet 

Ligestillings 
vurderet 

L 21 Ændring af lov om fremgangs-
måden ved ekspropriation vedrø-
rende fast ejendom (Kvalifikati-
onskrav til formand for taksati-
onskommissionen) 

X  

L 33 Ændring af lov om luftfart (Fri 
adgang til og fra ankomst- og 
afgangsterminaler, trafikledelses-
ordninger på flyvepladsernes 
områder og opkrævning af beta-
linger) 

X  

L 183 Forslag til lov om ændring af 
færdselsloven (Tempo 100-
busser på motorvej) 

X  

L 85 Forslag til lov om ændring af lov 
om DSB (Vilkår for udlån af 
tjenestemænd og ophævelse af 
bestemmelser om DSB S-tog 
A/S) 

X  

L 83 Forslag til lov om ændring af 
færdselsloven (Udøvelse af mar-
kedskontrol med udstyr til køre-
tøjer og godkendelse af prøv-
ningsinstanser) 

X  

 L 101 Forslag til lov om ændring af 
byggeloven (Indførelse af certifi-
ceringsordning for dokumentati-
on af tekniske forhold, undtagel-
se af udlejningsejendomme for 
byggeskadeforsikring m.v)  

X  

L 102 Forslag til lov om ændring af lov 
om letbane på Ring 3, lov om 
Metroselskabet I/S og Udvik-
lingsselskabet By & Havn I/S og 
lov om trafikselskaber (Anlæg af 
letbanen på Ring 3, særlig regule-
ring i anlægsperioden m.v)  

X  
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L 72 Ændring af lov om godskørsel 
m.fl. (Løn- og arbejdsvilkår for 
chauffører, udvidelse af overens-
komstnævnets kompetence m.v.) 

X  

L 132 Forslag til lov om ændring af lov 
om luftfart (Regulering af mindre 
droner, justering af arbejdsmiljø-
regler samt afgifter og gebyrer)  

X  

L 133 Forslag til lov om ændring af 
færdselsloven (Højere lokale ha-
stighedsgrænser på motortrafik-
veje og justering af bødetaksten 
for hastighedsoverskridelser på 
visse motortrafikveje) 

X  

L 134 Forslag til lov om ændring af lov 
om offentlige veje m.v., jernba-
neloven og forskellige andre love 
(Implementering af VVM-
direktivet for statslige vej- og 
jernbaneprojekter samt havne-
projekter) 

X  

L 161 A Forslag til lov om ændring af 
færdselsloven (Forsøgsordning 
med kørekort til 17-årige betinget 
af ledsaget kørsel indtil det fyldte 
18. år) 

X  

L 161 B Forslag til lov om ændring af 
færdselsloven (Nedsættelse af 
aldersgrænsen for kørekort til 
lille knallert) 

X  

 
Udenrigsministeriet 

Lovforslag Titel Relevans 
testet 

Ligestillings 
vurderet 

L 29 Lov om omdannelse af retsfor-
beholdet til en tilvalgsordning 
 

X X 

L 139 Ændring af lov om Dansk Insti-
tut for Internationale Studier 
(Fastsættelse af instituttets hjem-
sted) 

X X 

 
 
 

 

 

 

 
 


