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Høringen har sagsnr. 2020-5002-001. 
 
 

Retspolitisk Forening finder overordnet, at ophævelse af revisionsklausuler (”solnedgangsklausuler”) i 

lovforslag bør ledsages af substantielle begrundelser. Dette må gælde så meget desto mere, når der som her 

foreligger administrative muligheder for begrænsning af borgernes bevægelsesfrihed og ophold på offentlige 

steder. Bemyndigelsen til den lokale politidirektør til i særlige situationer at udstrække forbuddet til en hel 

kommune forekommer ganske drastisk og tvivlsom i forhold til et grundlæggende krav om proportionalitet i 

retshåndhævelsen. Denne proportionalitet skal ses i lyset af det betydelige indgreb i bevægelsesfriheden, et 

zoneforbud i sig selv udgør. Dette gælder så meget desto mere, hvis forbuddet omfatter en hel kommune. 

Det fremgår ad bemærkningerne (s. 4) at ” Rigspolitiet har, på baggrund af København Politis 

erfaringer, vurderet, at reglerne om zoneforbud, der omfatter en kommune, kan have en vis præventiv effekt i 

forhold til at forebygge, at der opstår utryghedsskabende lejre”. 

  

Rigspolitiets vurdering bygger på oplysninger om antal zoneforbud udstedt af Københavns Politi i årene 

2017-2020. Det er i den forbindelse oplyst, at der i 2017 blev udstedt 32 zoneforbud. Disse forbud kan 

næppe være udstedt med hjemmel i den bestemmelse, der foreslås ophævet, da denne bemyndigelse først 

trådte i kraft den 1. marts 2018. Det oplyses videre, at der ikke i den forløbne del af 2020 er udstedt 

zoneforbud eller advarsler. Det fremgår ikke af opregningen, hvorvidt det meddelte antal zoneforbud 

omfatter hele Københavns Kommune (Frederiksberg Kommune), eller om de er udstedt efter reglen om 

forbud mod ophold i mindre afgrænsede områder. Det fremgår heller ikke, hvorvidt der foreligger 

retspraksis. Der er heller ikke nogen kvalificeret vurdering af andre mulige årsager til de relativt lave tal i 

2019 samt 0-tallet i 2020. 

Retspolitisk Forening anser på denne baggrund begrundelsen for permanentgørelsen af bemyndigelsen for så 

mangelfuld, at den er ubegrundet. Bemyndigelsen i politilovens § 23, stk. 2, 2. pkt. bør derfor ophøre ved det 

fastsatte udløb. Subsidiært kan det til nød forlænges med ét år. 
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