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Besvarelse af spørgsmål nr. 45 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. 45 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).  

 

 

 

Nick Hækkerup  

/ 

  Mette Johansen  
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Spørgsmål nr. 45 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 redegøre 

for, hvordan ministeren forestiller sig, at bøder udstedt efter de 

foreslåede bestemmelser om opholdsforbud reelt skal kunne 

inddrives hos de pågældende?” 

 

 

Det følger af den foreslåede § 124 a, stk. 2, i straffeloven, at den, som for-

sætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder et opholdsforbud efter den fo-

reslåede § 79 c (”nattelivsforbud”), straffes med bøde eller fængsel indtil 1 
år.  

 

Endvidere følger det af den foreslåede § 6 b, stk. 3, i politiloven, at overtræ-

delse af et tryghedsskabende opholdsforbud straffes med bøde eller fængsel 

indtil 1 år. 

 

En idømt eller vedtaget bøde for overtrædelse af et opholdsforbud efter den 

foreslåede bestemmelse i straffelovens § 79 c eller politilovens § 6 b kan 

inddrives efter de almindelige regler for inddrivelse af bøder. Bøder inddri-

ves af restanceinddrivelsesmyndigheden, dvs. Gældstyrelsen, efter reglerne 

i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. 

 

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive bøden ved bl.a. at foretage 

indeholdelse i skyldnerens løn eller ved at foretage udpantning i skyldnerens 

aktiver efter reglerne herom i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. 

 

I forbindelse med at politiet træffer en person, der overtræder et opholdsfor-

bud efter den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 79 c eller politilovens 

§ 6 b, vil politiet efter omstændighederne kunne foretage beslaglæggelse af 

aktiver, som skyldneren er i besiddelse af, til sikkerhed for, at en eventuel 

bøde bliver betalt, jf. retsplejelovens § 802, stk. 2. Det er en betingelse for, 

at politiet kan træffe afgørelse om beslaglæggelse på stedet, at øjemedet 

ville forspildes, hvis retskendelse skulle afventes, jf. § 806, stk. 4. Der hen-

vises til pkt. 2.3.1.1 i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 189. 
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