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Besvarelse af spørgsmål nr. 36 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. 36 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 29. april 2021. Spørgsmålet 

er stillet efter ønske fra Pernille Vermund (NB).  
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Spørgsmål nr. 36 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). 

 

”Vil ministeren yde teknisk bistand til et ændringsforslag om 

deling af lovforslaget, således at den del af lovforslaget, der om-

fatter tryghedsskabende opholdsforbud, udskilles i et selvstæn-

digt lovforslag, og vil ministeren samtidig redegøre for sin hold-

ning til et sådant ændringsforslag?” 

 

Svar: 

 

Regeringen ønsker et Danmark, hvor det er trygt at færdes overalt. Regerin-

gen fremlagde den 8. oktober 2020 udspillet ”Tryghed for alle danskere”, 
der indeholder initiativer mod utryghedsskabende adfærd. Lovforslaget gen-

nemfører centrale dele af initiativerne i regeringens udspil og er derfor ble-

vet fremsat som ét forslag. 

 

Jeg vil være indstillet på at støtte en opdeling af lovforslaget, der indebærer, 

at den del af lovforslaget, som handler om det foreslåede tryghedsskabende 

opholdsforbud, udskilles fra den øvrige del af lovforslaget, hvis der i Folke-

tinget er opbakning til en sådan opdeling. Et ændringsforslag om opdeling 

af lovforslaget kan udformes på følgende måde: 

 

Ændringsforslag 

til 

lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, retspleje-

loven og udlændingeloven (Forbud mod deltagelse i nattelivet, trygheds-

skabende opholdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigen-

stande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.) (L 189) 

 

Æ n d r i n g s f o r s l a g 

 

Af (…), tiltrådt af:… 

 

a 

 

Ændringsforslag om deling af lovforslaget 
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1) Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler og indhold:  

 

A. »Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Trygheds-

skabende opholdsforbud)« omfattende den under § 2, nr. 1, foreslåede § 6 

b, samt § 5, stk. 1, og § 6. 

 

B. »Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, 

retsplejeloven og udlændingeloven (Forbud mod deltagelse i nattelivet, ud-

videt adgang til beslaglæggelse af værdigenstande og udvisning af udlæn-

dinge dømt for vanvidskørsel m.v.)« omfattende § 1, den under § 2, nr. 1, 

foreslåede § 6 c samt §§ 3-6.   

 

[Forslag om deling af lovforslaget] 

 

b 

 

Ændringsforslag til det under A nævnte forslag 

 

2) § 6 affattes således: 

»Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig an-

ordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de 

ændringer, som de henholdsvis færøske og grønlandske forhold tilsiger.« 

 

[Konsekvensændring af territorialbestemmelsen som følge af ændringsfor-

slag nr. 1] 

 

B e m æ r k n i n g e r 

 

Til nr. 1 

 

Det foreslås, at lovforslaget deles op i to separate lovforslag, således at der 

kan stemmes om delen om det tryghedsskabende opholdsforbud for sig og 

delen om forbud mod deltagelse i nattelivet, udvidet adgang til beslaglæg-

gelse af værdigenstande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel 

m.v. for sig.  

 

Til nr. 2 
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Der er tale om en konsekvensændring af territorialbestemmelsen i lovforsla-

gets § 6 som følge af, at det i ændringsforslag nr. 1 foreslås at opdele lov-

forslaget. 
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