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Østre Landsret 
Pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald 
KarenHald@OestreLandsret.dk 

Kopi til: 
Advokat Knud Foldschack 
kf@ecolaw.dk 

Vedr.: Forkerte referencer/henvisninger i Østre Landsrets 16. afdeling, sagsnr. B-
1570-17. Kendelse i en faderskabssag den 24. november 2017. 

Den 5. december 2017 

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner har 
med interesse og tilfredshed læst landsrettens anonymiserede udgave af kendelsen. 
• http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/Mand,derf%C3

%B8rk%C3%B8nsskifteharv%C3%A6retkvinde,kanregistreressomfartilbarn.aspx 
• http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Documents/B157017%

20Kendelse.pdf 

Det er herunder bemærket, at der følgende to steder er anført forkerte 
referencer/henvisninger. 

1) Side 17 nederst: 
I betænkning afgivet af Socialudvalget den 23. maj 2013 til lovforslag nr. L 189 af 
30. april 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i 
forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. er der som bilagsnr. 1 
henvist til et høringssvar og høringsnotat fra social- og integrationsministeren af 7. 
april 2014. Heraf fremgår blandt andet følgende: 
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Skal rettelig være: 
I betænkning afgivet af Sundheds og Forebyggelsesudvalget den 3. juni 2013 til 
lovforslag nr. L 189 af 30. april 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om 
assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. er 
der som bilagsnr. 1 henvist til et høringssvar og høringsnotat fra sundheds- og 
forebyggelsesministeren af 7. april 2014. Heraf fremgår blandt andet følgende: 

2) Side 21, afsnit 4: 
De bemærkninger fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 
om betydningen af forældrenes biologiske køn, som, jf. Socialudvalgets 
betænkning af 23. maj 2013, indgår i høringsnotat 7. april 2014 (bilag 1 til 
betænkningen) til det ovennævnte lovforslag nr. L 189 af 30. april 2014 […] 

Skal rettelig være: 
De bemærkninger fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 
om betydningen af forældrenes biologiske køn, som, jf. Sundheds- og 
Forebyggelsesudvalget den 3. juni 2014, indgår i høringsnotat 7. april 2014 (bilag 
1 til høringsnotatet) til det ovennævnte lovforslag nr. L 189 af 30. april 2014 […] 

Selve citatet i udskriftet af Østre Landsrets Retsbog er korrekt. 

* * * 
 

For fuldstændighedens skyld oplistes dokumenterne: 

Henvisningerne, der fejlagtigt refereres/henvises til: 
1. L 207 af 10. april 2013 – samling 2012-13. Forslag til lov om ændring af børneloven, 

lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. (Medmoderskab m.v.): 
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l207/index.htm 
1. Høringssvar og høringsnotat af 4. april 2013 fra social- og 

integrationsministeren: 
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l207/bilag/1/index.htm 
1. Høringsnotatet i pdf-format: 

http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L207/bilag/1/1235726.pdf 
2. Høringssvar i pdf-format hos Folketinget: 

http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L207/bilag/1/1235724.pdf 
2. Betænkningen af 23. maj 2013 fra Socialudvalget: 

http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l207/bilag/5/index.htm 
1. Betænkning af 23. maj 2013 til L 207 – samling 2012-13 – afgivet af 

Socialudvalget: 
http://www.ft.dk/ripdf/samling/20121/lovforslag/l207/20121_l207_betaenkni
ng.pdf 
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Henvisningerne, der rettelig skal refereres/henvises til: 
1. L 189 af 30. april 2014 – samling 2013-14. Forslag til lov om ændring af 

sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, 
diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af 
indførelse af juridisk kønsskifte m.v.) 
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L189/index.htm 
1. Høringssvar og høringsnotat af 7. april 2014, bilag 1 til L 189 fra Sundheds- 

og Forebyggelsesudvalget. 
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l189/bilag/1/index.htm 
1. Høringsnotatet i pdf-format. (Inkl. afsn. ”6.6 Forholdet til børneloven”. 

(Side 13)): 
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L189/bilag/1/1363528.pdf 

2. Høringssvar i pdf-format: 
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L189/bilag/1/1363529.pdf 

2. Betænkning af 3. juni 2014 til L 189 – samling 2013-14 – afgivet af 
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget: 
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L189/betaenkninger.htm 
1. Betænkningen i pdf-format hos Folketinget: 

http://www.ft.dk/ripdf/samling/20131/lovforslag/l189/20131_l189_betaenkni
ng.pdf 

 

LGBT Danmark beder venligst, om at landsretten jf. retsplejelovens § 221 laver en 
berigtigelse af referencerne/henvisningerne, og om at blive underrettet derom. 

Med venlig hilsen. 

Søren Laursen 
Retspolitisk talsperson 
 

 

 

 

 

  


