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Besvarelse af spørgsmål nr. 13 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende 

forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, 

retsplejeloven og udlændingeloven (L 189).  

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 13 vedrørende forslag til lov om 

ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, retsplejeloven og ud-

lændingeloven (Forbud mod deltagelse i nattelivet, tryghedsskabende op-

holdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande og udvis-

ning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.) (L 189), som Folketingets 

Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 23. marts 2021. Spørgsmålet 

er stillet efter ønske fra Kristian Hegaard (RV). 

 

 

Nick Hækkerup  

/ 

 

  Christian Fuglsang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folketinget  

Retsudvalget 

Christiansborg 

1240 København K 

DK Danmark  

  

   

   

 

 

Dato: 23. april 2021 
Kontor: Politikontoret 

Sagsbeh: Lasse Lykke Gregersen 

Sagsnr.: 2021-0037-0114 
Dok.: 1917600 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

T +45 3392 3340 

F +45 3393 3510 
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Retsudvalget 2020-21,Retsudvalget 2020-21,Retsudvalget 2020-21
L 189 - endeligt svar på spørgsmål 13,L 189 A - endeligt svar på spørgsmål 13,L 189 B - endeligt svar på spørgsmål 13

Offentligt
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Spørgsmål nr. 13 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, retsplejeloven 

og udlændingeloven (Forbud mod deltagelse i nattelivet, tryghedsska-

bende opholdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigen-

stande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.) (L 

189): 

 

”Kan ministeren fremsende dokumentation for stigende utryg-

hed ved Stogstationer?” 

 

Svar  

 

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser, der blev gennemført af 

Forbrugerrådet Tænk fra 2016 til 2018, belyser tilfredshed med tryghed og 

sikkerhed på S-togsstationer, hvilket dog må regnes som et andet forhold 

end oplevelsen af utryghed. Undersøgelserne tyder på en mindre stigning i 

andelen af passagerer, der er tilfredse hermed.   

 

Det kan yderligere oplyses, at en undersøgelse fra 2019 gennemført af For-

brugerrådet Tænk angående passagerernes oplevelse af tryghed på togstati-

oner viser, at 25 pct. af passagerer inden for de seneste seks måneder har 

oplevet at føle sig utrygge, når de har opholdt sig på en togstation i forbin-

delse med en togrejse. 83 pct. af de passagerer, der havde følt sig utrygge, 

angav, at én af årsagerne til deres utryghed var ubehagelig eller asocial op-

førsel fra andre personer, såsom vold, hærværk eller truende adfærd. Dette 

er den hyppigste årsag til, at passagerer har følt sig utrygge. Det bemærkes, 

at undersøgelsens kvalitet ikke er tilstrækkeligt høj til, at resultaterne kan 

betragtes som robuste.  
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