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Spørgsmål nr. S 457 fra medlem af Folketinget Pia Kjærsgaard (DF): 

”Vil ministeren svare på, om ministeren mener, at det fremmer 

lysten til at anmelde en demonstration, hvis man alligevel får 

demonstrationen tilladt, når man gennemfører den uden forud-

gående tilladelse, som spurgt om i spørgsmål nr. S 353, folke-

tingsåret 2019-20, og svare på, hvorfor ministeren henviser til 

besvarelsen af spørgsmål nr. S 350, når ministerens holdning 

ikke fremgår der? ”

Svar:

Ifølge ordensbekendtgørelsens § 5 skal optog og møder på veje anmeldes til 

politiet senest 24 timer, før de skal finde sted. Hvis anmeldelsespligten ikke 

bliver overholdt, kan arrangøren straffes med bøde. 

Reglerne om anmeldelse af offentlige forsamlinger indebærer ikke et krav 

om forudgående tilladelse til at afholde en forsamling. Manglende anmel-

delse indebærer heller ikke, at forsamlingen af den grund bliver ulovlig, og 

forsamlingen kan således ikke forbydes, alene fordi anmeldelsespligten ikke 

overholdes.

Grundlovens § 79 om forsamlingsfrihed fastslår, at borgerne har ret til uden 

forudgående tilladelse at forsamle sig ubevæbnede. Der kan således ikke in-

den for rammerne af grundloven stilles krav om, at politiet skal give tilla-

delse til at afholde en demonstration. Tilsvarende kan en forsamling ikke in-

den for rammerne af grundloven forbydes eller opløses, alene fordi anmel-

delsespligten ikke overholdes.

Det er efter min opfattelse i overensstemmelse med den helt centrale og fun-

damentale betydning, som ytrings- og forsamlingsfriheden har for vores de-

mokrati, at politiet strækker sig langt for at beskytte disse rettigheder.
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