
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Side 1/2 

 

 

Besvarelse af spørgsmål nr. 19 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. 19 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 
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Offentligt



 

 Side 2/2 

Spørgsmål nr. 19 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 oplyse, om støjgener fra en soundbox kan be-

virke fastsættelse af et generelt opholdsforbud?” 

 

Svar  

 

Det fremgår af den foreslåede § 6 b, stk. 1, i politiloven, at det er et krav for 

at udstede et tryghedsskabende opholdsforbud, at en gruppe af personer ud-

viser en adfærd, som er egnet til at skabe utryghed for personer, der bor eller 

færdes i det pågældende område. Som det nærmere fremgår af pkt. 2.2.3.1 i 

lovforslagets almindelige bemærkninger, er det op til politiet at foretage en 

samlet politifaglig vurdering af den konkrete situation i det pågældende om-

råde i forhold til, om betingelserne for at udstede et tryghedsskabende op-

holdsforbud er opfyldt. 

 

Det fremgår videre af pkt. 2.2.3.1.2 i lovforslagets almindelige bemærknin-

ger, at der ved vurderingen af, om der er tale om adfærd, som er egnet til at 

skabe utryghed for personer, der bor eller færdes i området, ud fra en samlet 

konkret politifaglig vurdering bl.a. kan lægges vægt på, om gruppen udviser 

en chikanerende, truende eller intimiderende adfærd over for f.eks. forbi-

passerende, beboere eller erhvervsdrivende i området mv., om gruppens ad-

færd medfører støjgener og/eller trafikale gener, om personer i gruppen ind-

tager eller er påvirkede af alkohol eller andre rusmidler, om personer i grup-

pen har medbragt aggressive hunde som f.eks. kamphunde eller muskel-

hunde mv. Det er ikke et krav efter den foreslåede bestemmelse, at adfærden 

skal have karakter af kriminelle handlinger. Justitsministeriet kan herudover 

oplyse, at det heller ikke vil være et krav, at eventuelle støjgener skal have 

en vis decibel. 
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