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Til: Justitsministeriet. 
 
Høring over Betænkning nr. 1562/2016 
rockerborge mv. 
 
Høringsbrev af 16. januar 2017-
 
Svar til: forvaltningsretskontoret@jm.dk

Att: Forvaltningsretskontoret --
 
 
Retspolitisk Forening undrer sig helt overordnet i forhold til betænkningens hovedspor over, at 
man har valgt planlovs-systemet som reguleringsmekanismer, såvel med kommunerne som 
administrativt udførende for advarsler, forbud og håndhævelse som med planlovens 
afgørelsesregler og klageregler mv.
 
Efter vor overordnede opfattelse vil forbud mv. mod ”rockerborge” (=samlingssted for gruppe 
egnet til at medføre væsentlig ulempe og utry
sidestilles med forbud mv. efter ”rocker
politimæssige opgaver – i forlængelse af politilovgivningen, ordensbekendtgørelsen mv.
 
At kommunerne efter planloven allerede har visse kompetencer i henseende til nedlæggelse af 
midlertidige forbud, lokalplankompetence mv
men planlovens instrumenter er primært fremadrettede (ny
baseret på planlægningsmæssige hensyn.
 
At betænkningens lovudkast derfor foreslår en ”særlov” og ikke indskriver 
må derfor støttes fra vor side – dog med forbehold for det principielt nævnte ovenfor.
 
På den baggrund vil foreningen herefter forholde sig nærmere til selve lovudkastet med 
bemærkninger (betænkningens kap. 11):
 
Vi er helt opmærksomme på, at man med en ”rockerborgslov” bevæger sig på kanten af grundlov 
(ejendomsret, forsamlingsret) og menneskerettigheder (EMK), hvilket udvalget også har forholdt 
sig til og konkluderer, at lovudkastet holder sig inden for disse overordnede ra
 
Vi er også opmærksomme på, at indgrebsmuligheder vil være en balance mellem hensynet til de 
omkringboende, der må veje tungt, og hensynet til den pågældende ejendoms anvendelse. 
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HØRINGSSVAR 
 

Betænkning nr. 1562/2016 -med indskrevet lovudkast- om indsats over for 

- med svarfrist 10. februar 2017. 

forvaltningsretskontoret@jm.dkog mhe@jm.dk 

-- sagsnr. 2016-7650-0007 

undrer sig helt overordnet i forhold til betænkningens hovedspor over, at 
systemet som reguleringsmekanismer, såvel med kommunerne som 

administrativt udførende for advarsler, forbud og håndhævelse som med planlovens 
og klageregler mv. 

Efter vor overordnede opfattelse vil forbud mv. mod ”rockerborge” (=samlingssted for gruppe 
egnet til at medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende) mere oplagt kunne 
sidestilles med forbud mv. efter ”rocker- og hashklub-lovene”, og derfor primært være 

i forlængelse af politilovgivningen, ordensbekendtgørelsen mv.

At kommunerne efter planloven allerede har visse kompetencer i henseende til nedlæggelse af 
midlertidige forbud, lokalplankompetence mv. også i relation til rockerborge er en given ting, 
men planlovens instrumenter er primært fremadrettede (ny-installationer mv.) og skal være 
baseret på planlægningsmæssige hensyn. 

At betænkningens lovudkast derfor foreslår en ”særlov” og ikke indskriver reglerne i planloven, 
dog med forbehold for det principielt nævnte ovenfor.

På den baggrund vil foreningen herefter forholde sig nærmere til selve lovudkastet med 
bemærkninger (betænkningens kap. 11): 

opmærksomme på, at man med en ”rockerborgslov” bevæger sig på kanten af grundlov 
(ejendomsret, forsamlingsret) og menneskerettigheder (EMK), hvilket udvalget også har forholdt 
sig til og konkluderer, at lovudkastet holder sig inden for disse overordnede rammer.

Vi er også opmærksomme på, at indgrebsmuligheder vil være en balance mellem hensynet til de 
omkringboende, der må veje tungt, og hensynet til den pågældende ejendoms anvendelse. 
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Vi er også opmærksomme på, at indgrebsmuligheder vil være en balance mellem hensynet til de 
omkringboende, der må veje tungt, og hensynet til den pågældende ejendoms anvendelse.  
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Efter lovudkastet forudsætter udstedelse af advarsler og forbud, at en kommune anser en ejendom 
for samlingssted for en bestemt gruppe, hvor gruppens anvendelse af ejendommen som 
samlingssted er egnet til at medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende – 
samskrivning fra udkastets §1, stk. 1. 
 
Retssikkerhedsmæssigt en meget vid og skønsmæssig formulering, hvortil kommer en ikke let 
overskuelig sagsbehandling også inden for forvaltningslovens rammer, om varslinger, høringer 
mv., forinden en afgørelse træffes. 
 
At lovudkastet i §1, stk. 5 opererer med en varighed for forbud på kun 3 måneder, forekommer os 
at være et meget kort tidsrum, og lovbemærkningerne argumenterer ikke nærmere for det valgte 
tidsrum. Vi er dog opmærksomme på, at nye/efterfølgende forbud kan nedlægges, med den 
sagsbehandling, det fører med sig.   
 
Klagesystemet med klage til Natur- og Miljøklagenævnet (fremover Planklagenævnet) 
forekommer logisk, da man i betænkningen har valgt planlovs-systemet som 
reguleringsmekaniske, og at klage som udgangspunkt ikke har opsættende virkning. At klage ikke 
har opsættende virkning kan støttes, når man kender til nævnets normale sagsbehandlingstider! 
 
 
 
København, den 9. februar 2017 
 
Bjørn Elmquist Peter Arnborg 
Formand  bestyrelsesmedlem 

 
  

 


