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Besvarelse af spørgsmål nr. 875 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 875 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 30. marts 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Spørgsmål nr. 875 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse, hvor mange af de personer, der i årene 

2016, 2018 og 2020 blev dømt for overgreb mod et barn under 

15 år eller person under 18 år efter straffelovens §§ 216-225, § 

228 og § 232, blev i årene 2016, 2018 og 2020 ved dommen 

meddelt et opholds-, bolig-, besøgs- eller kontaktforbud, jf. 

straffelovens § 236, stk. 1, og hvor mange af disse forbud var 

hhv. tidsbestemt og tidsubestemt, jf. straffelovens § 236, stk. 4?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende: 

 

”Rigsadvokaten har undersøgt muligheden for ved elektronisk 

udtræk fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS) eller Det 

Centrale Kriminalregister (KR) at tilvejebringe oplysninger om, 

hvor mange af de personer, der i perioden 2016-2020 er regi-

streret med fældende afgørelse for overtrædelse af straffelovens 

§§ 216-225, 228 og 232, hvor der tillige er registreret en foru-

rettet person under 15 eller 18 år, der er meddelt et opholds-, 

bolig-, besøgs- eller kontaktforbud, jf. straffelovens § 236, stk. 

1, og hvor mange af disse forbud der var henholdsvis tidsbe-

stemt og tidsubestemt, jf. straffelovens § 236, stk. 4. 

 

POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem, der er op-

bygget således, at der journaliseres på en gerningskode, der 

knytter sig til en lovovertrædelse. I forbindelse med sagens af-

slutning registreres endvidere en afgørelsestype, som angiver 

straffesagens resultat. POLSAS vil således kunne bruges som et 

redskab til at oplyse blandt andet, hvor mange anmeldelser eller 

afgørelser der vedrører en given lovovertrædelse. Det vil der-

imod ikke uden videre være muligt at trække data af mere detal-

jeret karakter, herunder om personer i forbindelse med dom er 

meddelt et opholds-, bolig-, besøgs- eller kontaktforbud, jf. 

straffelovens § 236, stk. 1. 

 

KR er et register, der indeholder en afgørelsesdel og en efter-

forskningsdel. I afgørelsesdelen optages oplysninger om perso-

ner, om hvem der er truffet afgørelse i straffesager. I efterforsk-

ningsdelen optages oplysninger af politimæssig betydning, her-

under bl.a. ved anvendelse af ”aktualitetsmarkeringer”, der an-
giver, at en person er ”politimæssig aktuel”. En mulig aktuali-
tetsmarkering er kode 55, der anvendes til registreringer af per-

soner, der har et forbud efter straffelovens § 236, stk. 1. 
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Til brug for besvarelsen har Rigsadvokaten modtaget oplysnin-

ger fra Rigspolitiet om personer, der den 13. april 2021 er regi-

streret med aktualitetskode 55 i KR. Rigsadvokaten har herefter 

undersøgt, hvor mange af disse personer der i perioden 2016-

2020 er registreret med fældende afgørelse for overtrædelse af 

straffelovens §§ 216-225, 228 og 232, hvor der tillige er regi-

streret en forurettet person under 15 eller 18 år (de personer som 

er omfattet af tabel 1 i bidraget til besvarelse af spørgsmål nr. 

874 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg).  

 

Rigsadvokaten har på den baggrund identificeret 99 personer re-

gistreret med et forbud efter straffelovens § 236, stk. 1. 

 

Rigsadvokaten gør opmærksom på, at det ikke er muligt ved da-

tatræk at undersøge, om aktualitetsmarkeringen er foretaget i 

anledning af den fældende afgørelse fra perioden 2016-2020. 

Det er endvidere ikke muligt ved datatræk at undersøge længden 

af det meddelte forbud efter straffelovens § 236, stk. 1, herunder 

om forbuddet er tidsbestemt eller tidsubestemt. Det skal endvi-

dere bemærkes, at de oplysninger, som Rigspolitiet har leveret 

fra KR, alene indeholder oplysninger om personer, der aktuelt 

er registreret med et forbud efter § 236, stk. 1. Der vil derfor 

principielt kunne være personer, der i perioden har været regi-

streret med et sådant forbud, men ikke længere er det.” 

 


	Besvarelse af spørgsmål nr. 875 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg
	Spørgsmål nr. 875 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
	Svar:


