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Besvarelse af spørgsmål nr. 1427 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1427 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 20. august 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Morten Dahlin (V). 
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Spørgsmål nr. 1427 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse, om det er muligt for domstolene at med-

dele en person dømt for narkohandel i nattelivet et opholdsfor-

bud i en tidsbegrænset periode, der sikrer, at den dømte i denne 

periode ikke kan deltage i nattelivet, ligesom det med L 189 A 

blev muligt for personer dømt for vold i nattelivet?” 

 

Svar: 

 

Det følger af straffelovens § 79 c, stk. 1, at retten i forbindelse med en dom 

for overtrædelse af straffelovens §§ 119 (vold eller trusler om vold mod per-

soner i offentlig tjeneste), 119 b (angreb med genstand mod personer i of-

fentlig tjeneste), 123 (vidnetrusler), 134 a (deltagelse i slagsmål mv. på of-

fentligt sted), 192 a (ulovlig våbenbesiddelse), § 244, stk. 1 (simpel vold), 

§§ 245 og 246 (grov vold og vold med døden til følge), § 252, stk. 1 (for-

sætlig fareforvoldelse), § 260, stk. 1 (ulovlig tvang), § 261, stk. 1 (ulovlig 

frihedsberøvelse), og §§ 266 (trusler), 288 (røveri) og 291 (hærværk), af 

lovgivningen om våben og eksplosivstoffer eller af lovgivning om knive og 

blankvåben, kan give den dømte et generelt forbud mod at færdes og op-

holde sig i nattelivet i hele landet i op til to år.   

 

Bestemmelsen er afgrænset til at omfatte visse typer af personfarlig krimi-

nalitet, trusler samt overtrædelser af våbenlovgivningen, og retten kan der-

for ikke give et opholdsforbud til personer, der dømmes for overtrædelse af 

lov om euforiserende stoffer eller den skærpede strafbestemmelse i straffe-

lovens § 191 (handel med narkotika).   

 

Bestemmelsen er et vigtig skridt i kampen mod utryghed i nattelivet, som er 

et område, regeringen løbende har fokus på.  
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