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Besvarelse af spørgsmål nr. 30 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. 30 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
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Spørgsmål nr. 30 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): 

 

”Er ministeren indstillet på at præcisere, at myndighederne skal 

være tilbageholdenhed med fastsættelse af et generelt opholds-

forbud i områder, hvor hjemløse holder til?” 

 

Svar  

 

Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 17 fra Folketin-

gets Retsudvalg vedrørende forslag til lov om ændring af straffeloven, lov 

om politiets virksomhed, retsplejeloven og udlændingeloven (Forbud mod 

deltagelse i nattelivet, tryghedsskabende opholdsforbud, udvidet adgang til 

beslaglæggelse af værdigenstande og udvisning af udlændinge dømt for 

vanvidskørsel m.v.) (L 189), hvor betingelserne for, at politiet kan udstede 

et tryghedsskabende opholdsforbud, er nærmere beskrevet. 

 

Det er Justitsministeriets vurdering, at der i lovforslagets bemærkninger er 

givet politiet mulighed for i forbindelse med vurderingen af, om et trygheds-

skabende opholdsforbud skal udstedes, at tage de fornødne hensyn til de 

konkrete omstændigheder, og ministeriet finder på den baggrund ikke an-

ledning til at skrive direkte ind i lovforslagets bemærkninger, at politiet skal 

være tilbageholdende med at udstede et tryghedsskabende opholdsforbud i 

et område, hvis politiet har kendskab til, at området anvendes som mødested 

for hjemløse. 
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