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U D K A S T 

 

 

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om po-

litiets virksomhed 

 

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 

 

I medfør af § 281 i lov nr. 444 af 9. juni 2004 om politiets virksomhed, § 8, stk. 32, i lov nr. 

501 af 12. juni 2009 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven, lov om poli-

tiets virksomhed, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forvaltningsloven (Styrket indsats 

mod bandekriminalitet m.v.), § 4, stk. 33, i lov nr. 1107 af 1. december 2009 om ændring 

af straffeloven og lov om politiets virksomhed (Styrket indsats mod omfattende forstyrrelse 

af den offentlige orden m.v.), § 44 i lov nr. 249 af 30. marts 2011 om ændring af lov om 

politiets virksomhed og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Skær-

pelse af bødestraffen for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen m.v.), § 7, stk. 35, i lov nr. 

733 af 25. juni 2014 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om våben og eksplo-

sivstoffer, lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Initiativer mod 

rocker- og bandekriminalitet m.v.), § 4, stk. 26, i lov nr. 1722 af 27. december 2016 om 

ændring af lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler og lov om politiets virksomhed 

(Initiativer mod handel med hash m.v. og politiets anvendelse af peberspray), § 47 i lov nr. 

671 af 8. juni 2017 om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets an-

vendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer), § 

38 i lov nr. 131 af 27. februar 2018 om ændring af lov om politiets virksomhed (Udvidet 

bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud), § 69 i lov nr. 708 af 8. juni 2018 om 

ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, lov om forsvarets formål, opgaver 

og organisation m.v. og militær straffelov (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af 

politiklageordningen m.v.) og § 310 i lov nr. 83 af 30. januar 2019 om ændring af lov om 

politiets virksomhed (Frihedsberøvelse) bestemmes, at loven skal gælde for Grønland i føl-

gende affattelse: 
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Kapitel 1 

 

Politiets formål og virke 

 

§ 1. Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. 

Politiet skal fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og 

håndhævende virksomhed. 

 

Kapitel 2 

 

Politiets opgaver 

 

§ 2. Politiet har til opgave 

1) at forebygge kriminelle forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og 

orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed, 

2) at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt 

fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed, 

3) at bringe kriminel virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge 

kriminelle forhold, 

4) at yde borgerne bistand i andre faresituationer, 

5) at udføre kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret, 

6) at yde andre myndigheder bistand efter gældende ret og 

7) at udføre andre opgaver, der følger af gældende ret eller i øvrigt har 

en naturlig tilknytning til politiets virksomhed. 

 

§ 2 a. Politiet foretager tværgående informationsanalyser på grundlag af 

de oplysninger, politiet behandler, når det er nødvendigt af hensyn til udfø-

relsen af politiets opgaver, jf. § 2. 

Stk. 2. Politiet kan indsamle og behandle oplysninger fra offentligt til-

gængelige kilder, når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af politiets 

opgaver, jf. § 2. 

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter nærmere regler for politiets behand-

ling af oplysninger, herunder den, der finder sted i medfør af stk. 1 og 2. 

Justitsministeren fastsætter herunder regler om, til hvilke formål oplysnin-

ger kan behandles, og hvornår sletning af oplysninger skal finde sted, og om 

de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der skal iagttages ved be-

handlingen. 
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Kapitel 3 

 

Politiets indgreb 

 

Almindelig bestemmelse 

 

§ 3. Politiet kan uden for de tilfælde, hvor indgreb er hjemlet i anden 

lovgivning, alene foretage indgreb over for borgerne i det omfang, det følger 

af bestemmelserne i dette kapitel. Frihedsberøvelse i medfør af denne lov 

skal begrænses til tilfælde, hvor mindre indgribende midler ikke findes til-

strækkelige til at afværge fare. Frihedsberøvelse forstås i denne lov i over-

ensstemmelse med rigets internationale forpligtelser. 

 

Orden og sikkerhed 

 

§ 4. Politiet har til opgave at forebygge fare for forstyrrelse af den offent-

lige orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed. 

Stk. 2. I det omfang, det er nødvendigt for at forebygge fare som nævnt i 

stk. 1, kan politiet rydde og afspærre områder samt etablere adgangskontrol 

til områder. 

 

§ 5. Politiet har til opgave at afværge fare for forstyrrelse af den offent-

lige orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed. 

Stk. 2. Med henblik på at afværge fare som nævnt i stk. 1 kan politiet 

foretage indgreb over for den eller de personer, der giver anledning til faren. 

Politiet kan herunder 

1) udstede påbud, 

2) besigtige en persons legeme samt undersøge tøj og andre genstande, 

herunder køretøjer, i den pågældendes besiddelse, når vedkommende 

formodes at være i besiddelse af genstande bestemt til at forstyrre den 

offentlige orden eller bestemt til at udgøre fare for enkeltpersoners el-

ler den offentlige sikkerhed, samt 

3) fratage personer genstande. 

Stk. 3. Findes mindre indgribende midler, jf. stk. 2, ikke tilstrækkelige til 

at afværge faren, kan politiet om nødvendigt frihedsberøve, jf. § 3, den eller 

dem, der giver anledning til faren. Frihedsberøvelsen skal være så kortvarig 

og skånsom som muligt og må så vidt muligt ikke udstrækkes ud over 6 

timer. 

Stk. 4. Politiet kan skaffe sig adgang til et ikke frit tilgængeligt sted uden 

retskendelse, når det er nødvendigt for at afværge fare som nævnt i stk. 1. 
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§ 6. På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklub-

ber, fritidsordninger og lign. kan politiet besigtige en persons legeme samt 

undersøge tøj og andre genstande, herunder køretøjer, med henblik på at 

kontrollere, om nogen besidder eller bærer våben, jf. stk. 2. 

Stk. 2. Besigtigelse og undersøgelse som nævnt i stk. 1 kan ske, hvis der 

er grund til det med henblik på at forebygge, at nogen foretager kriminelle 

handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd. 

Stk. 3. Beslutning om besigtigelse og undersøgelse efter stk. 1 træffes af 

politidirektøren eller den, som denne bemyndiger hertil. Beslutningen skal 

være skriftlig og indeholde en begrundelse og en angivelse af det sted og 

tidsrum, som beslutningen gælder for. 

 

Offentlige forsamlinger og opløb 

 

§ 7. Politiet har til opgave at beskytte borgernes ret til at forsamle sig. 

Stk. 2. Politiet har ret til at overvære offentlige forsamlinger. Offentlige 

forsamlinger skal anmeldes til politiet i det omfang, det følger af regler fast-

sat i medfør af denne lovs § 23. 

Stk. 3. Politiet kan give påbud om, at en forsamling skal afholdes et andet 

sted end det påtænkte, eller fastsætte andre vilkår for forsamlingens afhol-

delse, når der er begrundet frygt for fare for betydelig forstyrrelse af den 

offentlige orden, herunder betydelig forstyrrelse af færdslen, eller fare for 

enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed. 

Stk. 4. Politiet kan forbyde forsamlinger under åben himmel, når der af 

dem kan befrygtes fare for den offentlige fred. 

Stk. 5. Er en forsamling under åben himmel til fare for den offentlige fred, 

kan politiet give påbud om, at forsamlingen skal opløses. 

Stk. 6. Efterkommes et forbud efter stk. 4 eller et påbud efter stk. 5 ikke, 

anses mængden for opløst, og politiet kan da skride ind som ved opløb. 

 

§ 8. Politiet kan ved offentlige forsamlinger under åben himmel gribe ind 

over for forsamlingsdeltagere, der giver anledning til fare for betydelig for-

styrrelse af den offentlige orden eller fare for enkeltpersoners eller den of-

fentlige sikkerhed. 

Stk. 2. Ved andre offentlige forsamlinger end dem, der er nævnt i stk. 1, 

kan politiet efter anmodning fra forsamlingens leder gribe ind over for for-

samlingsdeltagere, der giver anledning til fare for ordensforstyrrelse. Poli-

tiet kan uden anmodning fra forsamlingens leder gribe ind over for forsam-

lingsdeltagere, der giver anledning til fare for alvorlig ordensforstyrrelse el-

ler fare for sikkerheden. 
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Stk. 3. Med henblik på at afværge fare som nævnt i stk. 1 og 2 kan politiet 

foretage indgreb over for den eller de personer, der giver anledning til faren. 

Politiet kan herunder 

1) udstede påbud, 

2) besigtige en persons legeme samt undersøge tøj og andre genstande, 

herunder køretøjer, i den pågældendes besiddelse, når vedkommende 

formodes at være i besiddelse af genstande bestemt til at forstyrre den 

offentlige fred eller orden eller bestemt til at udgøre fare for enkelt-

personers eller den offentlige sikkerhed, samt 

3) fratage personer genstande. 

Stk. 4. Findes mindre indgribende midler, jf. stk. 3, ikke tilstrækkelige til 

at afværge faren, kan politiet om nødvendigt frihedsberøve, jf. § 3, den eller 

de personer, der giver anledning til faren. Frihedsberøvelsen skal være så 

kortvarig og skånsom som muligt og må så vidt muligt ikke udstrækkes ud 

over 12 timer. 

Stk. 5. Politiet kan skaffe sig adgang til et ikke frit tilgængeligt sted uden 

retskendelse, når det er nødvendigt for at afværge fare som nævnt i stk. 1 og 

2. 

 

§ 9. Politiet har til opgave at afværge opløb, der indebærer fare for for-

styrrelse af den offentlige fred og orden eller fare for enkeltpersoners eller 

den offentlige sikkerhed. 

Stk. 2. Med henblik på at afværge fare som nævnt i stk. 1 kan politiet 

foretage indgreb over for den eller de personer, der giver anledning til faren. 

Politiet kan herunder 

1) udstede påbud, 

2) besigtige en persons legeme samt undersøge tøj og andre genstande, 

herunder køretøjer, i den pågældendes besiddelse, når vedkommende 

formodes at være i besiddelse af genstande bestemt til at forstyrre den 

offentlige fred eller orden eller bestemt til at udgøre en fare for enkelt-

personers eller den offentlige sikkerhed, samt 

3) fratage personer genstande. 

Stk. 3. Findes mindre indgribende midler, jf. stk. 2, ikke tilstrækkelige til 

at afværge faren, kan politiet om nødvendigt frihedsberøve, jf. § 3, den eller 

de personer, der giver anledning til faren. Frihedsberøvelsen skal være så 

kortvarig og skånsom som muligt og må så vidt muligt ikke udstrækkes ud 

over 12 timer. 

Stk. 4. Politiet kan skaffe sig adgang til et ikke frit tilgængeligt sted uden 

retskendelse, når det er nødvendigt for at afværge fare som nævnt i stk. 1. 
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Stk. 5. Politiet kan sprede et opløb, hvis de tilstedeværende tre gange i 

kongens og lovens navn forinden forgæves er opfordret til at spredes. An-

gribes politiet, kan et opløb spredes, uden at de tilstedeværende forinden er 

opfordret hertil. Politiet kan anvende magt for at sprede et opløb. 

 

Svage og udsatte persongrupper 

 

§ 10. Politiet skal tage sig af en person, der er ude af stand til at tage vare 

på sig selv på grund af sygdom, tilskadekomst eller hjælpeløshed i øvrigt, 

og som træffes under forhold, der indebærer fare for den pågældende selv 

eller andre eller for den offentlige orden eller sikkerhed. Er der mistanke 

om, at personen umiddelbart har behov for lægehjælp, skal den pågældende 

hurtigst muligt undersøges af en læge. Hvis der ikke er en læge det pågæl-

dende sted, kan sundhedsvæsenet beslutte, at undersøgelsen foretages af an-

det sundhedspersonale. 

Stk. 2. Politiet kan besigtige den syge eller hjælpeløse persons legeme, 

undersøge tøj og andre genstande, herunder køretøjer, i den pågældendes 

besiddelse samt skaffe sig adgang til et ikke frit tilgængeligt sted uden rets-

kendelse med henblik på 

1) at vurdere personens tilstand og faren for den pågældende, 

2) at afværge faren for personen eller andre eller for den offentlige orden 

eller sikkerhed eller 

3) at fastlægge den pågældendes identitet. 

Stk. 3. Med henblik på at afværge faren for den syge eller hjælpeløse per-

son eller andre eller for den offentlige orden eller sikkerhed kan politiet fo-

retage andre indgreb over for den pågældende, herunder udstede påbud og 

fratage vedkommende genstande. 

Stk. 4. Findes mindre indgribende midler, jf. stk. 2 og 3, ikke tilstrække-

lige til at afværge faren for den syge eller hjælpeløse person eller andre eller 

for den offentlige orden eller sikkerhed, kan den syge og hjælpeløse person 

om nødvendigt frihedsberøves, jf. § 3, med henblik på hjemtransport, læge-

undersøgelse eller overgivelse til andre, der på forsvarlig måde kan tage sig 

af den pågældende. Frihedsberøvelsen skal være så kortvarig og skånsom 

som muligt. 

 

§ 11. Politiet skal tage sig af en person, der er ude af stand til at tage vare 

på sig selv på grund af indtagelse af alkohol eller andre berusende eller be-

døvende midler, og som træffes under forhold, der indebærer fare for den 

pågældende selv eller andre eller for den offentlige orden eller sikkerhed. 

Er der mistanke om, at personen er syg eller har pådraget sig skader af ikke 

ringe omfang, skal den pågældende hurtigst muligt undersøges af en læge. 
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Hvis der ikke er en læge det pågældende sted, kan sundhedsvæsenet be-

slutte, at undersøgelsen foretages af andet sundhedspersonale. 

Stk. 2. Politiet kan besigtige personens legeme, undersøge tøj og andre 

genstande, herunder køretøjer, i den pågældendes besiddelse samt skaffe sig 

adgang til et ikke frit tilgængeligt sted uden retskendelse med henblik på 

1) at vurdere personens tilstand og faren for den pågældende, 

2) at afværge faren for personen eller andre eller for den offentlige orden 

eller sikkerhed eller 

3) at fastlægge personens identitet. 

Stk. 3. Med henblik på at afværge faren for den berusede eller andre eller 

for den offentlige orden eller sikkerhed kan politiet foretage andre indgreb 

over for den berusede, herunder udstede påbud og fratage vedkommende 

berusende eller bedøvende midler eller andre genstande. 

Stk. 4. Findes mindre indgribende midler, jf. stk. 2 og 3, ikke tilstrække-

lige til at afværge faren for den berusede eller andre eller for den offentlige 

orden eller sikkerhed, kan den berusede om nødvendigt frihedsberøves, jf. 

§ 3, med henblik på hjemtransport, overgivelse til andre, der på forsvarlig 

måde kan tage sig af den pågældende, indbringelse til hospital, forsorgshjem 

eller lignende eller indsættelse i detention. Frihedsberøvelsen skal være så 

kortvarig og skånsom som muligt. 

Stk. 5. Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om anbrin-

gelse i detention, herunder om lægeundersøgelse og tilsynet med den an-

bragte. 

 

§ 12. Et barn under 12 år, der træffes under de i § 11 nævnte omstændig-

heder, må ikke anbringes i detention. 

Stk. 2. Et barn under 15 år, der træffes under de i § 11 nævnte omstæn-

digheder, må kun anbringes i detention, hvis anden anbringelse er sikker-

hedsmæssigt uforsvarlig som følge af barnets adfærd. Træffes der beslut-

ning om anbringelse af et barn under 15 år i detention, skal barnet hurtigst 

muligt undersøges af en læge. Detentionsanbringelsen skal være så kortva-

rig og skånsom som muligt og må ikke udstrækkes ud over 4 timer, med-

mindre det ikke er muligt inden for denne tid at overgive barnet til andre, 

der på forsvarlig måde kan tage sig af barnet. 

Stk. 3. Har politiet frihedsberøvet et beruset barn under 15 år, skal der 

hurtigst muligt ske underretning til forældremyndighedens indehaver, de so-

ciale myndigheder eller andre, der på forsvarlig måde kan tage sig af barnet. 

Stk. 4. Anbringes et barn i alderen 15 til og med 17 år i detentionen, skal 

politiet rette henvendelse til hjemmet med henblik på at underrette om de-

tentionsanbringelsen. 
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Stk. 5. Hvis der ikke er en læge det pågældende sted, kan sundhedsvæse-

net beslutte, at undersøgelsen, jf. stk. 2, foretages af andet sundhedsperso-

nale. 

 

§ 13. Træffes et barn i andre tilfælde end nævnt i §§ 10 og 11 under forhold, 

som indebærer fare for barnets sikkerhed eller sundhed, skal politiet tage sig 

af barnet. Er der mistanke om, at barnet er sygt eller har pådraget sig skader 

af ikke ringe omfang, skal barnet hurtigst muligt undersøges af en læge. 

Hvis der ikke er en læge det pågældende sted, kan sundhedsvæsenet be-

slutte, at undersøgelsen foretages af andet sundhedspersonale. 

Stk. 2. Politiet kan besigtige et barns legeme, undersøge tøj og andre gen-

stande, herunder køretøjer, i barnets besiddelse samt skaffe sig adgang til et 

ikke frit tilgængeligt sted uden retskendelse med henblik på 

1) at vurdere faren for barnet, 

2) at afværge faren for barnet eller 

3) at fastlægge barnets identitet. 

Stk. 3. Med henblik på at afværge faren for barnet kan politiet foretage 

indgreb over for barnet, herunder udstede påbud og fratage barnet gen-

stande. 

Stk. 4. Findes mindre indgribende midler som nævnt i stk. 2 og 3 ikke 

tilstrækkelige for at afværge faren for barnet, kan barnet om nødvendigt fri-

hedsberøves, jf. § 3, med henblik på overgivelse til forældremyndighedens 

indehaver, de sociale myndigheder eller andre, der på forsvarlig vis er i 

stand til at tage sig af barnet. Frihedsberøvelsen skal være så kortvarig og 

skånsom som muligt og må så vidt muligt ikke udstrækkes ud over 6 timer. 

 

Kapitel 4 

 

Politiets anvendelse af magt 

 

Almindelige bestemmelser 

 

§ 14. Bestemmelserne i dette kapitel gælder for politiets magtanvendelse 

såvel inden for som uden for kriminalretsplejen. 

 

§ 15. Politiet må anvende magt 

1) med henblik på at forebygge og afværge fare for forstyrrelse af den 

offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners eller den offent-

lige sikkerhed, 

2) med henblik på at kontrollere, om nogen besidder eller bærer våben, 
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3) med henblik på at bringe kriminel virksomhed til ophør eller i forbin-

delse med efterforskning og forfølgning af kriminelle forhold, 

4) som led i bistand til andre myndigheder, 

5) som led i udførelse af kontrol- og tilsynsopgaver samt 

6) med henblik på at vurdere, om et barn eller en beruset, syg eller hjæl-

peløs person befinder sig i fare. 

 

§ 16. Politiets magtanvendelse skal være nødvendig og forsvarlig og må 

alene ske med midler og i en udstrækning, der står i rimeligt forhold til den 

interesse, der søges beskyttet. Det skal indgå i vurderingen af forsvarlighe-

den, om magtanvendelsen indebærer risiko for, at udenforstående kan 

komme til skade. 

Stk. 2. Magt skal anvendes så skånsomt, som omstændighederne tillader, 

og således at eventuelle skader begrænses til et minimum. 

 

Særlige bestemmelser om visse magtmidler 

 

§ 17. Skydevåben må kun anvendes med henblik på 

1) at afværge et påbegyndt eller overhængende farligt angreb på person, 

2) at afværge overhængende fare i øvrigt for personers liv eller for, at 

personer pådrager sig alvorlige helbredsskader, 

3) at afværge et påbegyndt eller overhængende farligt angreb på sam-

fundsvigtige institutioner, virksomheder eller anlæg, 

4) at sikre pågribelsen af personer, der har eller med rimelig grund mis-

tænkes for at have påbegyndt eller gennemført et farligt angreb på per-

son, medmindre der ikke skønnes at være risiko for, at den pågæl-

dende på ny vil gøre sig skyldig i et sådant angreb, 

5) at sikre pågribelsen af personer, der har eller med rimelig grund mis-

tænkes for at have påbegyndt eller gennemført et farligt angreb på 

samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anlæg, eller 

6) at sikre pågribelsen af personer, der har eller med rimelig grund mis-

tænkes for at have begået alvorlige forbrydelser mod statens selvstæn-

dighed og sikkerhed, mod statsforfatningen eller de øverste statsmyn-

digheder. 

Stk. 2. Før politiet afgiver skud, der indebærer risiko for skade på person, 

skal det så vidt muligt først ved advarselsråb og dernæst ved varselsskud 

tilkendegives vedkommende, at politiet har til hensigt at skyde, hvis ikke 

politiets påbud efterkommes. Det skal endvidere så vidt muligt sikres, at 

vedkommende har mulighed for at efterkomme påbuddet. 

Stk. 3. Er der nærliggende risiko for, at udenforstående kan blive ramt, 

må der kun skydes i yderste nødsfald. 
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Stk. 4. En polititjenestemand, der er under direkte kommando, må kun 

anvende skydevåben efter ordre fra en leder, medmindre der foreligger en 

situation som nævnt i stk. 1, nr. 1 eller nr. 2. 

Stk. 5. Har politiets skudafgivelse medført skade på person, skal den på-

gældende hurtigst muligt undersøges af en læge. Hvis der ikke er en læge 

det pågældende sted, kan sundhedsvæsenet beslutte, at undersøgelsen fore-

tages af andet sundhedspersonale. 

 

§ 18. Stav må kun anvendes med henblik på 

1) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på person, 

2) at afværge overhængende fare i øvrigt for personers liv eller helbred, 

3) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på samfundsvig-

tige institutioner, virksomheder eller anlæg, 

4) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på ejendom, 

5) at sikre gennemførelse af tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres ak-

tiv modstand, eller 

6) at sikre gennemførelse af tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres 

passiv modstand, såfremt tjenestehandlingens gennemførelse skønnes 

uopsættelig og anden og mindre indgribende magtanvendelse skønnes 

åbenbart uegnet. 

Stk. 2. Før stav tages i brug med henblik på rydning af gader, bygninger 

m.v. for et større antal personer, skal det så vidt muligt tilkendegives ved-

kommende, at politiet har til hensigt at bruge stav, hvis politiets påbud ikke 

efterkommes. Det skal endvidere så vidt muligt sikres, at vedkommende har 

mulighed for at efterkomme påbuddet. 

Stk. 3. Har politiets brug af stav mod person medført skade, skal den på-

gældende hurtigst muligt undersøges af en læge, medmindre det skønnes 

åbenbart ubetænkeligt at undlade lægeundersøgelse. Hvis der ikke er en 

læge det pågældende sted, kan sundhedsvæsenet beslutte, at undersøgelsen 

foretages af andet sundhedspersonale. 

 

§ 19. Hunde må kun anvendes med henblik på 

1) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på person, 

2) at afværge overhængende fare i øvrigt for personers liv eller helbred, 

3) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på samfundsvig-

tige institutioner, virksomheder eller anlæg, 

4) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på ejendom, 

5) at sikre pågribelse af personer, 

6) at sikre gennemførelse af tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres ak-

tiv modstand, eller 
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7) at sikre gennemførelse af tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres 

passiv modstand, såfremt tjenestehandlingens gennemførelse skønnes 

uopsættelig og anden og mindre indgribende magtanvendelse skønnes 

åbenbart uegnet. 

Stk. 2. Før hund tages i brug mod person, skal det så vidt muligt tilken-

degives vedkommende, at politiet har til hensigt at bruge hund, hvis ikke 

politiets påbud efterkommes. Det skal endvidere så vidt muligt sikres, at 

vedkommende har mulighed for at efterkomme påbuddet. 

Stk. 3. Har politiets brug af hund mod person medført skade, skal den 

pågældende hurtigst muligt undersøges af en læge, medmindre det skønnes 

åbenbart ubetænkeligt at undlade lægeundersøgelse. Hvis der ikke er en 

læge det pågældende sted, kan sundhedsvæsenet beslutte, at undersøgelsen 

foretages af andet sundhedspersonale. 

 

§ 20. Gas må kun anvendes med henblik på 

1) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på person, 

2) at afværge overhængende fare i øvrigt for personers liv eller helbred, 

3) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på samfundsvig-

tige institutioner, virksomheder eller anlæg, 

4) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på ejendom eller 

5) at sikre gennemførelse af tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres ak-

tiv eller passiv modstand. 

Stk. 2. Før gas tages i brug mod person, skal det så vidt muligt tilkende-

gives vedkommende, at politiet har til hensigt at bruge gas, hvis ikke politi-

ets påbud efterkommes. Det skal endvidere så vidt muligt sikres, at vedkom-

mende har mulighed for at efterkomme påbuddet. 

Stk. 3. Har politiets brug af gas mod person medført gener, der skønnes 

at kræve lægehjælp, skal den pågældende hurtigst muligt undersøges af en 

læge. Hvis der ikke er en læge det pågældende sted, kan sundhedsvæsenet 

beslutte, at undersøgelsen foretages af andet sundhedspersonale. 

 

§ 20 a. Peberspray må kun anvendes med henblik på 

1) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på person, 

2) at afværge overhængende fare i øvrigt for personers liv eller helbred, 

3) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på samfundsvig-

tige institutioner, virksomheder eller anlæg, 

4) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på ejendom, 

5) at sikre gennemførelse af tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres ak-

tiv modstand, eller 

6) at sikre gennemførelse af tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres 

passiv modstand, såfremt tjenestehandlingens gennemførelse skønnes 
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uopsættelig og anden og mindre indgribende magtanvendelse skønnes 

åbenbart uegnet. 

Stk. 2. Før peberspray tages i brug mod person, skal det så vidt muligt 

tilkendegives vedkommende, at politiet har til hensigt at bruge peberspray, 

hvis ikke politiets påbud efterkommes. Det skal endvidere så vidt muligt 

sikres, at vedkommende har mulighed for at efterkomme påbuddet. 

Stk. 3. Har politiets brug af peberspray mod person medført gener, der 

skønnes at kræve lægehjælp, skal den pågældende hurtigst muligt undersø-

ges af en læge. Hvis der ikke er en læge det pågældende sted, kan sundheds-

væsenet beslutte, at undersøgelsen foretages af andet sundhedspersonale. 

 

§ 21. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om politiets anvendelse 

af skydevåben, stav, hund, gas og peberspray. 

Stk. 2. Justitsministeren kan i øvrigt fastsætte nærmere regler om politiets 

anvendelse af magt. 

 

Kapitel 5 

 

Politiets selvhjælpshandlinger 

 

§ 22. Politiet kan lade foranstaltninger udføre, når 

1) den ansvarlige har undladt at efterkomme påbud udstedt i medfør af 

denne lov eller regler udstedt med hjemmel i loven og den ansvarlige 

er gjort bekendt med, at undladelse af at efterkomme påbuddet kan få 

denne følge, eller 

2) øjeblikkelig indgriben er nødvendig til beskyttelse af enkeltpersoners 

eller den offentlige sikkerhed eller for at undgå betydelige forstyrrel-

ser af den offentlige orden. 

Stk. 2. Den ansvarlige er forpligtet til at dække politiets udgifter i forbin-

delse med foranstaltninger udført i medfør af stk. 1. Der er udpantningsret 

for disse udgifter. 

 

Kapitel 6 

 

Bemyndigelsesbestemmelser 

 

§ 23. Justitsministeren fastsætter regler om sikring af den offentlige or-

den samt beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed, fore-

byggelse af fare eller ulempe for færdslen, dyr på offentligt sted, offentlige 

anlæg, husnumre og opslag, erhvervsvirksomhed på veje, offentlige forly-

stelser, renholdelse af veje m.v. 
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Stk. 2. De i medfør af stk. 1 fastsatte bestemmelser kan indeholde regler 

om, at politidirektøren kan udstede midlertidige påbud eller forbud med hen-

blik på at forebygge fare for den offentlige orden eller enkeltpersoners eller 

den offentlige sikkerhed. De bestemmelser, der er fastsat i medfør af stk. 1, 

kan endvidere indeholde regler om, at politidirektøren i visse nærmere an-

givne særlige situationer kan meddele et zoneforbud, der omfatter en by, 

med henblik på at forebygge fare for den offentlige orden eller enkeltperso-

ners eller den offentlige sikkerhed. 

Stk. 3. Det kan i regler fastsat i medfør af stk. 1 og 2 fastsættes, at over-

trædelse af reglerne eller overtrædelse eller manglende efterkommelse af 

påbud eller forbud udstedt i medfør af sådanne regler kan medføre foran-

staltning i henhold til kriminalloven. Det kan i den forbindelse fastsættes, at 

der ved overtrædelser begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan på-

lægges selskabet m.v. kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens 

5. kapitel. 

  

§ 24. Justitsministeren kan for hver kommune og Nationalparken i Nord- 

og Østgrønland fastsætte en politivedtægt, hvis særlige lokale forhold tilsi-

ger det. 

Stk. 2. Forslag til en politivedtægt for en kommune udarbejdes af politi-

direktøren efter drøftelse med den eller de berørte kommuner, mens forslag 

til en politivedtægt for Nationalparken i Nord- og Østgrønland udarbejdes 

af politidirektøren efter drøftelse med Naalakkersuisut. 

Stk. 3. En politivedtægt kan indeholde bestemmelser om sikring af den 

offentlige orden, bestemmelser om beskyttelse af enkeltpersoners og den 

offentlige sikkerhed samt bestemmelser om udstedelse af midlertidige for-

bud eller påbud. 

Stk. 4. Det kan i en politivedtægt fastsættes, at overtrædelse af vedtæg-

tens bestemmelser eller overtrædelse eller manglende efterkommelse af på-

bud eller forbud udstedt i medfør af vedtægten kan medføre bøde. Det kan 

endvidere fastsættes, at der ved overtrædelser begået af selskaber m.v. (ju-

ridiske personer) kan pålægges selskabet m.v. kriminalretligt ansvar efter 

reglerne i kriminallovens 5. kapitel. 

Stk. 5. Politivedtægter offentliggøres i Lovtidende. 

 

Kapitel 6 a 

 

Forsvarets bistand til politiet 

 

§ 24 a. Politiet kan anmode om og modtage bistand fra Forsvaret i for-

bindelse med løsningen af følgende opgaver omfattet af denne lov: 
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1) Færdselsregulering, kontrol- og afspærringsforanstaltninger og lig-

nende opgaver i forbindelse med større arrangementer, ulykker, natur-

katastrofer m.v. 

2) Kontrol- og tilsynsopgaver, som efter gældende ret er henlagt til poli-

tiet. 

3) Eftersøgning af genstande eller personer. 

4) Evakuerings-, varslings-, observations-, afspærrings-, bevogtnings- 

og patruljeringsopgaver m.v. med henblik på at forebygge og afværge 

alvorlig kriminalitet og andre hændelser, der kan medføre fare for 

menneskers liv, helbred eller alvorlig skade på samfundsvigtige insti-

tutioner, virksomheder eller anlæg. 

5) Personbeskyttelse, gidselredning, det operative antiterrorberedskab, 

særlig farlige anholdelser og andre særlige indsatsopgaver. 

6) Øvrige opgaver, hvor opgaveløsningen har nær sammenhæng med 

den virksomhed, som Forsvaret i øvrigt udøver, eller hvor Forsvaret 

har specialkompetencer eller råder over særligt egnet udstyr. 

Stk. 2. Anmodning om bistand efter stk. 1 kan alene fremsættes, hvis po-

litiets egne ressourcer ikke er tilstrækkelige eller lige så egnede som For-

svarets ressourcer til løsning af den pågældende opgave. 

Stk. 3. Forsvarspersonale, der er tildelt politimyndighed efter § 62, stk. 3, 

i retsplejeloven, er ikke omfattet af bestemmelserne i dette kapitel.  

 

§ 24 b. Forsvarets bistand til politiet efter § 24 a sker under politiets le-

delse og i overensstemmelse med de regler, der gælder for politiets vareta-

gelse af de pågældende opgaver. Forsvarets til enhver tid gældende tekniske, 

operative og sikkerhedsmæssige bestemmelser finder i øvrigt anvendelse, i 

det omfang disse ikke strider mod politiets tilsvarende bestemmelser. 

Stk. 2. I forbindelse med bistand til politiet kan nærmere udvalgt perso-

nale fra Forsvaret bemyndiges til at udøve beføjelser, som tilkommer poli-

tiet efter denne lovs kapitel 3-5 og retsplejelovens regler om anholdelse, le-

gemsindgreb, ransagning samt beslaglæggelse og edition. Bemyndigelse 

sker efter rigspolitichefens eller chefen for Politiets Efterretningstjenestes 

nærmere bestemmelse og efter godkendelse af forsvarsministeren eller den, 

der af ministeren bemyndiges hertil. 

 

§ 24 c. Justitsministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren 

fastsætte nærmere regler om politiets anmodninger om bistand fra Forsvaret, 

politiets ansvar for opgaveløsningen, politiets ledelse af det bistandsydende 

forsvarspersonale og tildeling af beføjelser efter § 24 b, stk. 2, herunder krav 

om uddannelse m.v. 
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§ 24 d. Politiet kan i øvrigt modtage bistand fra Forsvaret til varetagelse 

af politimæssige opgaver til søs og i luften i forbindelse med Forsvarets øv-

rige opgavevaretagelse. 

Stk. 2. Justitsministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren 

fastsætte nærmere regler om Forsvarets varetagelse af politimæssige opga-

ver til søs og i luften efter stk. 1. 

 

§ 24 e. Justitsministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren 

fastsætte regler om Forsvarets adgang til at træffe foranstaltninger om at 

oprette midlertidige militære områder med henblik på at forebygge og af-

værge fare for dansk og udenlandsk militært personale og materiel, der be-

finder sig uden for faste militære områder i Grønland. 

 

Kapitel 7 

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v. 

 

§ 25. Anordningen træder i kraft dagen efter dens kundgørelse i Lovti-

dende, jf. dog stk. 2. 

 Stk. 2. § 23, stk. 2, 2. pkt., ophæves tre år efter anordningens ikrafttræ-

delse.  

 

§ 26. (Sættes ikke i kraft for Grønland) 

 

§ 27. (Sættes ikke i kraft for Grønland) 

 

§ 28. De forskrifter, der er udstedt efter loven, gælder ikke for Grønland. 

1 Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men 

kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de 

særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.« 
2 Bestemmelsen har følgende ordlyd: »§ 4 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for 

Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.« 
3 Bestemmelsen har følgende ordlyd: »§ 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for 

Grønland med de afvigelser, som de grønlandske forhold tilsiger.« 
4 Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men 

§ 1 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, 

som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.« 
5 Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Lovens § 4 kan ved kongelig anordning helt eller 

delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.« 
6 Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for 

Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.« 
7 Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men 

lovens § 1 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grøn-

land med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.« 
8 Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men 

kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med 

de ændringer, som de henholdsvis færøske og grønlandske forhold tilsiger.« 
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9 Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men 

§§ 1,3 og 4 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og 

Grønland med de ændringer, som de henholdsvis færøske og grønlandske forhold tilsiger.« 
10 Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men 

kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med 

de ændringer, som henholdsvis de færøske og grønlandske forhold tilsiger.« 


