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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Udvidet 
bemyndigelse til at fastsætte regler om 

Svar til: 

 
Justitsministeriets forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Udvidet bemyndigelse 
til at fastsætte regler om zoneforbud) indebærer e
til at udstede zoneforbud. Fra de hidtidige 100 meter/4
"utryghedsskabende lejr" ( det sted, hvor overtrædelsen anses for begået) til at omfatte en hel 
kommune.  
 
Efter Retspolitisk Forenings opfattelse er der ikke en afbalanceret
politiets beføjelser skal udøves under respekt af det almindelige forvaltningsretlige 
proportionalitetsprincip. Dette gælder ikke mindst, hvor kommuneforbuddet anvende
kommuner. Eksempelvis vil et zoneforbud i Københavns kommune kunne betyde, at ophold i en 
"utryghedsskabende lejr" på Nørrebro
Amager bliver omfattet af forbuddet. Københavns kommune fremh
nye ordning vil være anvendelig. 
 
Det bør også tages i betragtning, at den gruppe, som forslaget sigter imod, typisk er en gruppe af de 
mest udsatte og ressourcefattige indvandrere fra Østeuropa. De skal nødvendigvis overnatte et eller 
andet sted, og det er usandsynligt, at dette trods et forbud
Forslaget forudsætter derfor, at denne gruppe tilbydes en alternativ i
bemærkningerne peger på. Selvom det ikke er justitsministeriets ressort, ville det være oplagt at 
omtale foreliggende overvejelser herom, hvis
forslaget fører til vedtagelsen af en signallovgivning med tilhørende administrative forbud
store praktiske betydning, jfr. også bemærkningerne s. 3 : "sender et stærkt signal til potientielle 
tilrejsende". Undtagelsen om, at personer, der har bolig
bevæge sig frit til og fra bopælen er vist hentet fra en anden virkelighed. I lovforslagets 
verden antages det, at en person, der i forvejen har en bolig, vil foretrække at bo i en 
"utryghedsskabende lejr". Det er vist ikke helt i overensstemmelse 
tilsvarende gælder udtalelsen om passage til og fra den pågældendes (lovlige) arbejdsplads.
 
Hertil kommer, at sanktionen fængselsstraf næppe vil virke særlig afskrækkende på den pågældende 
gruppe, der herved sikres natteleje for en
 
Anderledes forholder det sig med personer, der udviser "særlig utryghedsskabende adfærd". Her 
forekommer lovforslaget mere velbegrundet.
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HØRINGSSVAR 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Udvidet 
bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud) med svarfrist den 10. november 2017

Svar til: politikontoret@jm.dk 
 

Sagsnummer: 2017-10-0064 

Justitsministeriets forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Udvidet bemyndigelse 
til at fastsætte regler om zoneforbud) indebærer en vidtgående udvidelse af politidirektørers adgang 
til at udstede zoneforbud. Fra de hidtidige 100 meter/400 meter/800 meter fra den 
"utryghedsskabende lejr" ( det sted, hvor overtrædelsen anses for begået) til at omfatte en hel 

sk Forenings opfattelse er der ikke en afbalanceret proportionalitet i forslaget,
politiets beføjelser skal udøves under respekt af det almindelige forvaltningsretlige 
proportionalitetsprincip. Dette gælder ikke mindst, hvor kommuneforbuddet anvende
kommuner. Eksempelvis vil et zoneforbud i Københavns kommune kunne betyde, at ophold i en 
"utryghedsskabende lejr" på Nørrebro indebærer, at etableringen af et overnatningssted på Syd 
Amager bliver omfattet af forbuddet. Københavns kommune fremhæves netop som et

Det bør også tages i betragtning, at den gruppe, som forslaget sigter imod, typisk er en gruppe af de 
og ressourcefattige indvandrere fra Østeuropa. De skal nødvendigvis overnatte et eller 

andet sted, og det er usandsynligt, at dette trods et forbud vil ske uden for Københavns kommune. 
Forslaget forudsætter derfor, at denne gruppe tilbydes en alternativ indkvartering, hvilket intet i 

peger på. Selvom det ikke er justitsministeriets ressort, ville det være oplagt at 
omtale foreliggende overvejelser herom, hvis sådanne havde foreligget. Risikoen er derfor, at 

en signallovgivning med tilhørende administrative forbud
store praktiske betydning, jfr. også bemærkningerne s. 3 : "sender et stærkt signal til potientielle 
tilrejsende". Undtagelsen om, at personer, der har bolig inden for forbuddets område, vi
bevæge sig frit til og fra bopælen er vist hentet fra en anden virkelighed. I lovforslagets 

antages det, at en person, der i forvejen har en bolig, vil foretrække at bo i en 
"utryghedsskabende lejr". Det er vist ikke helt i overensstemmelse med realiteterne. Noget 

om passage til og fra den pågældendes (lovlige) arbejdsplads.

Hertil kommer, at sanktionen fængselsstraf næppe vil virke særlig afskrækkende på den pågældende 
herved sikres natteleje for en kortere periode. 

Anderledes forholder det sig med personer, der udviser "særlig utryghedsskabende adfærd". Her 
forekommer lovforslaget mere velbegrundet. 

 

 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Udvidet 
ovember 2017 

Justitsministeriets forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Udvidet bemyndigelse 
n vidtgående udvidelse af politidirektørers adgang 

"utryghedsskabende lejr" ( det sted, hvor overtrædelsen anses for begået) til at omfatte en hel 

proportionalitet i forslaget, selvom 

proportionalitetsprincip. Dette gælder ikke mindst, hvor kommuneforbuddet anvendes i større 
kommuner. Eksempelvis vil et zoneforbud i Københavns kommune kunne betyde, at ophold i en 

indebærer, at etableringen af et overnatningssted på Syd 
æves netop som et sted, hvor den 

Det bør også tages i betragtning, at den gruppe, som forslaget sigter imod, typisk er en gruppe af de 
og ressourcefattige indvandrere fra Østeuropa. De skal nødvendigvis overnatte et eller 

for Københavns kommune. 
ndkvartering, hvilket intet i 

peger på. Selvom det ikke er justitsministeriets ressort, ville det være oplagt at 
sådanne havde foreligget. Risikoen er derfor, at 

en signallovgivning med tilhørende administrative forbud uden den 
store praktiske betydning, jfr. også bemærkningerne s. 3 : "sender et stærkt signal til potientielle 

for forbuddets område, vil kunne 
bevæge sig frit til og fra bopælen er vist hentet fra en anden virkelighed. I lovforslagets 

antages det, at en person, der i forvejen har en bolig, vil foretrække at bo i en 
realiteterne. Noget 

om passage til og fra den pågældendes (lovlige) arbejdsplads. 

Hertil kommer, at sanktionen fængselsstraf næppe vil virke særlig afskrækkende på den pågældende 

Anderledes forholder det sig med personer, der udviser "særlig utryghedsskabende adfærd". Her 
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Dog finder Retspolitisk Forening det principielt og praktisk betænkeligt, at den konkrete straf for 
overtrædelserne vedrørende den "særlig utryghedsskabende adfærd" fastsættes i lovforslagets 
bemærkninger. Dette indebærer en retssikkerhedsmæssig  uheldig forskydning af kompetancen til at 
fastsætte strafniveauet fra domstolene til Justitsministeriet (formelt Folketinget). 
 
At et zoneforbud, der dækker en hel kommune, er lettere at håndhæve for politiet, er ikke et 
retssikkerhedsmæssigt acceptabelt argument. 
 
Endelig kommer de almindelige regler om partshøring, begrundelse og klagevejling m.v. næppe til at 
fungere efter hensigten ved et mundtligt meddelt forbud i en anspændt situation evt. efter mørkeds 
frembrud og til personer, der ikke kan forventes at beherske dansk på det nødvendige niveau. De 
forvaltningsretlige garantier kan således blive rene formaliteter. 
 
København, den 9. november 2017 
 
Bjørn Elmquist Noe Munck 
Formand  Bestyrelsesmedlem 


