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Besvarelse af spørgsmål nr. 44 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. 44 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 6. maj 2021. Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 
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Spørgsmål nr. 44 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 som opfølgning på samrådet om L 189 rede-

gøre for, om en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen vil 

fremgå af kriminalregistret, og om en overtrædelse af de fore-

slåede opholdsforbud vil fremgå af kriminalregistret, herunder 

hvad der skal til, for at en overtrædelse vil fremgå af kriminal-

registret?” 

  

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:  

 

”Reglerne om registrering af oplysninger i Kriminalregisteret 
fremgår af bekendtgørelse nr. 881 af 4. juli 2014 om behandling 

af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminal-

registeret) med senere ændringer (kriminalregisterbekendtgø-

relsen). Kriminalregisteret indeholder oplysninger om personer, 

om hvem der er truffet afgørelse i straffesager (Kriminalregiste-

rets afgørelsesdel) samt oplysninger af politimæssig interesse 

(Kriminalregisterets efterforskningsdel).  

 
Kriminalregisterets afgørelsesdel indeholder domme og bøde-

vedtagelser, herunder vedtagne udenretlige bødeforelæg, som 

omfatter overtrædelse af straffeloven samt overtrædelse af an-

den lovgivning, hvis der, betinget eller ubetinget, idømmes fri-

hedsstraf, eller straffastsættelsen udsættes, eller hvis der fraken-

des eller udskydes rettigheder eller meddeles pålæg vedrørende 

den dømte person.  

 

I Kriminalregisterets efterforskningsdel registreres bl.a. afgørel-

ser for overtrædelse af straffeloven samt andre afgørelser, hvor 

der idømmes eller vedtages bødestraf på 1.000 kr. eller derover. 

 

En afgørelse om overtrædelse af bekendtgørelse nr. 511 af 20. 

juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyt-

telse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt 

politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger 

med senere ændringer (ordensbekendtgørelsen) vil efter krimi-

nalregisterbekendtgørelsen blive registeret i Kriminalregisterets 
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efterforskningsdel, hvis der i forbindelse med afgørelsen idøm-

mes eller vedtages en bødestraf på 1.000 kr. eller derover, eller 

der idømmes en betinget eller ubetinget fængselstraf for over-

trædelsen.  

 

For så vidt angår registreringen af en overtrædelse af forbud 

mod deltagelse i nattelivet efter den forslåede § 79 c, stk. 1, i 

straffeloven vil overtrædelsen blive registreret i Kriminalregi-

sterets efterforskningsdel allerede på tidspunktet for sigtelsen, 

idet overtrædelsen efter lovforslaget skal henføres under straf-

feloven. Afgørelsen (dom, bødevedtagelse m.v.) vil blive regi-

streret i Kriminalregisteret uanset den idømte eller vedtagne 

sanktion for overtrædelsen. 

  

En afgørelse om overtrædelse af et tryghedsskabende opholds-

forbud efter den forslåede § 6 b i politiloven vil blive registreret 

i Kriminalregisterets efterforskningsdel, hvis sanktionen for 

overtrædelsen omfatter en bødestraf på 1.000 kr. eller derover 

eller en fængselsstraf.  

 

På baggrund af det i lovforslaget oplyste sanktionsniveau for 

overtrædelse af et tryghedsskabende opholdsforbud meddelt ef-

ter § 6 b i politiloven vil en afgørelse om overtrædelse af et tryg-

hedsskabende opholdsforbud som udgangspunktet blive regi-

streret i Kriminalregisteret. Alene i de tilfælde, hvor der idøm-

mes eller vedtages en bødestraf på under 1.000 kr., vil afgørel-

sen ikke blive registreret i Kriminalregisteret.”  
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