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Besvarelse af spørgsmål nr. 1095 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1095 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. maj 2021. Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Spørgsmål nr. 1095 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Kan ministeren oplyse, hvor langt tilbage tidsmæssigt de 

dømte personers domme, der er meddelt et forbud efter straffe-

loven § 236, stk. 1, går, og som politiet fører tilsyn med i hen-

hold til stk. 8, samt længden af de dømtes straf, herunder om der 

er idømt andre foranstaltninger?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende: 

 

”Rigsadvokaten har undersøgt mulighederne for elektronisk at 

trække oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (KR) om, 

hvor langt tilbage tidsmæssigt de dømte personers domme, der 

er meddelt et forbud efter straffelovens § 236, stk. 1, går, og som 

politiet fører tilsyn med, samt længden af de dømtes straf, her-

under om der er idømt andre foranstaltninger.  

 

I den forbindelse kan Rigsadvokaten oplyse, at det er muligt via 

data fra Rigspolitiet at identificere de personer, der aktuelt er 

meddelt et forbud efter straffelovens § 236. Det skal bemærkes, 

at der på nuværende tidspunkt er 219 personer, der er registreret 

i politiets systemer med et aktuelt § 236 forbud. 

 

Rigsadvokaten kan dog ikke på baggrund af deres personnum-

mer ved elektronisk datatræk identificere de domme, hvor der 

er meddelt et forbud efter straffelovens § 236. Det vil således 

forudsætte en omfattende manuel gennemgang af et stort antal 

sager, hvis de ønskede oplysninger skal tilvejebringes.” 
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