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Besvarelse af spørgsmål nr. 8 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. 8 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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Spørgsmål nr. 8 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, om regeringen påtænker at gøre andre 

frihedsindskrænkende coronatiltag permanente, der ellers var 

oplyst skulle være midlertidige, end det i lovforslaget indeholdte 

generelle opholdsforbud?” 

 

Svar  

 

Formålet med det foreslåede tryghedsskabende opholdsforbud er at indføre 

regler, der giver mulighed for, at politiet kan udstede et generelt forbud mod 

ophold på et bestemt sted, hvortil der er almindelig adgang, hvis en gruppe 

af personer udviser en adfærd, der er egnet til at skabe utryghed for beboere 

og forbipasserende i området. Hermed får politiet et nyt værktøj til at sætte 

effektivt ind over for grupper af personer, der skaber utryghed i et område.  

 

Det foreslåede tryghedsskabende opholdsforbud varetager således et grund-

læggende andet formål end de midlertidige restriktioner, der er indført i for-

bindelse med håndteringen af covid-19, ligesom de betingelser, der skal 

være opfyldt for at udstede et tryghedsskabende opholdsforbud, ikke umid-

delbart kan sammenlignes med de betingelser, der skal være opfyldt for at 

indføre restriktioner mv. i forbindelse med håndteringen af covid-19, her-

under opholdsforbud efter § 25, stk. 1, i epidemiloven. Det bemærkes i den 

forbindelse, at der med lovforslaget foreslås indsat en række betingelser, der 

skal opfyldes, inden politiet kan udstede et tryghedsskabende opholdsfor-

bud, jf. den foreslåede nye § 6 b, stk. 2, i politiloven. Der henvises i den 

forbindelse nærmere til pkt. 2.2.3.1 i lovforslagets almindelige bemærknin-

ger.  
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