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Spørgsmål nr. 1217 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren i forlængelse af svar på REU alm. del - spørgs-

mål nr. 1091 redegøre for, hvor mange besøg, politiet har fore-

taget på bordeller og massageklinikker under covid19-nedluk-

ningen?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelse af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan oplyse, at politiet i forbindelse med den aktu-

elle situation med coronavirus/covid-19 har iværksat en markant 

forøget patruljering med henblik på at håndhæve de iværksatte 

tiltag, herunder særligt overholdelse af bestemmelserne i be-

kendtgørelse nr. 445 af 19. april 2020 om forbud mod større for-

samlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lo-

kaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

Det kan i den forbindelse oplyses, at der i perioden fra den 18. 

marts 2020, hvor den første bekendtgørelse trådte i kraft, til og 

med den 1. maj 2020 er meddelt i alt 438 sigtelser for overtræ-

delse af bekendtgørelsens bestemmelser. Disse sigtelser er frem-

fundet ved, at der ved registrering af overtrædelser af bekendt-

gørelsen anvendes en særlig gerningskode, og efterfølgende er 

samtlige sigtelser gennemgået manuelt med henblik på at hen-

føre disse til forskellige kategorier. Herved er fundet 18 sigtel-

ser, der er meddelt for overtrædelser, der relaterer sig til bordel-

ler og/eller massageklinikker i perioden fra den 22. marts 2020 

til og med den 19. april 2020, hvilket er perioden, hvor der i 

bekendtgørelsen var et forbud mod at holde lokaler, hvor der 

leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt 

fysisk kontakt til kunder, åbne.

Rigspolitiet skal i den forbindelse tage forbehold for eventuelle 

unøjagtigheder som følge af opgørelsen og den manuelle gen-

nemgang.

Rigspolitiet kan ikke umiddelbart oplyse, hvor mange besøg po-

litiet har foretaget på bordeller og massageklinikker under 

covid-19-nedlukningen, idet dette vil forudsætte en ressource-

krævende manuel gennemgang af en meget stor mængde af 

hændelser knyttet til covid-19.

Rigspolitiet kan afsluttende oplyse, at med ikrafttrædelsen den 

20. april 2020 af bekendtgørelse nr. 445 af 19. april 2020 blev 

den tidligere bekendtgørelses bestemmelse om, at fysiske og 

juridiske personer skulle holde lokaler med tatovør-, piercing-, 
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spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og 

øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres 

karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, lukket for of-

fentligheden, ophævet. Fysiske og juridiske personer må heref-

ter som udgangspunkt holde sådanne lokaler åbne for offentlig-

heden, men ikke hvis de er beliggende i et indkøbscenter mv., 

jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 2, ligesom de skal overholde 

kravene om gulvareal, håndsprit mv., jf. bekendtgørelsens § 8.” 
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