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Besvarelse af spørgsmål nr. 7 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. 7 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  

/ 

 

  Mette Johansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folketinget  

Retsudvalget 

Christiansborg 

1240 København K 

DK Danmark  

  

   

   

 

 

Dato: 23. april 2021 
Kontor: Strafferetskontoret 

Sagsbeh: Natasja Walbom 

Sagsnr.: 2021-0037-0114 
Dok.: 1917476 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

T +45 3392 3340 

F +45 3393 3510 
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Retsudvalget 2020-21,Retsudvalget 2020-21,Retsudvalget 2020-21
L 189 - endeligt svar på spørgsmål 7,L 189 A - endeligt svar på spørgsmål 7,L 189 B - endeligt svar på spørgsmål 7

Offentligt



 

 Side 2/2 

Spørgsmål nr. 7 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 oplyse, hvilke faglige anbefalinger, der ligger til 

grund for indførelse af mulighed for forbud mod deltagelse i 

nattelivet?” 

 

Svar  

 

Som justitsminister ser jeg det som min primære opgave at sikre, at dan-

skerne kan føle sig trygge. Denne tryghed udfordres af personer, der – nogle 

gange helt umotiveret – overfalder andre i nattelivet.  

 

Regeringen ønsker at sætte hårdt ind over for volden og utrygheden i natte-

livet ved at indføre regler, der sikrer, at personer, der er dømt for visse for-

mer for kriminalitet i nattelivet, herunder voldelige overfald, kan idømmes 

forbud mod at færdes og opholde sig i nattelivet i en periode på op til 2 år. 

Det skal sikre, at den dømte ikke begår ny kriminalitet i nattelivet kort efter 

at være dømt herfor, og at ofre for vold i nattelivet ikke kort efter dommen 

igen kan stå ansigt til ansigt med deres overfaldsmand. 

 

Som det fremgår af pkt. 2.1.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger, kan 

politiet efter de gældende regler forbyde personer, som har begået en straf-

bar handling i forbindelse med besøg på et sted, hvorfra der foregår salg af 

mad og drikke til nydelse på eller ved salgsstedet, at opholde sig som gæst i 

nærmere angivne virksomheder (restaurationsforbud).  

 

Regeringen finder imidlertid ikke, at de nuværende regler på en tilstrækkelig 

måde afholder personer, der dømmes for kriminalitet i nattelivet, herunder 

voldelige overfald, fra at begå ny kriminalitet i nattelivet. De nuværende 

regler giver således ikke mulighed for at give et mere generelt forbud mod 

at færdes og opholde sig i nattelivet i en nærmere bestemt periode.  
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