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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af ordensbekendt-
gørelsen

Justitsministeriet sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentli-
ge orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed 
mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger 
(ordensbekendtgørelsen) som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 616 af 
10. juni 2014 i høring.

Udkastet til ændringsbekendtgørelse indeholder et forbud mod at etablere 
og opholde sig i lejre, som skaber utryghed, på steder, hvortil der er almin-
delig adgang. Det foreslåede forbud er en del af finanslovsaftalen for 2017.
 
Baggrunden for den foreslåede ændring er, at det i sommeren blev konsta-
teret, at der blev etableret lejrlignende ophold i det offentlige rum, f.eks. i 
offentlige parker og på offentlige gader og veje, hvor de pågældende per-
soner sover og opholder sig – ofte i længere tid ad gangen. Sådanne for-
hold kan indebære gener for omgivelserne i form af f.eks. støj, uro og 
uhumske sanitære forhold og kan give anledning til utryghed hos omkring-
boende og forbipasserende. 

Udkastet til ændringsbekendtgørelse indeholder endvidere en ændring af 
reglerne om zoneforbud, således at det bliver muligt for politiet i videre 
omfang end i dag at nedlægge zoneforbud over for personer, der bidrager 
til åbenlys narkotikahandel. 
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Det har i praksis vist sig, at betingelserne for at nedlægge zoneforbud efter 
gældende bestemmelser i ordensbekendtgørelsen § 6, stk. 4, kan være van-
skelige at opfylde, når det drejer sig om bl.a. såkaldte ”hashvagter” og ”lø-
bere”. 

Der lægges på den baggrund op til at ændre ordensbekendtgørelsens § 6, 
stk. 4, om zoneforbud til personer, som har udvist en særligt utryghedsska-
bende adfærd, således, at det udtrykkeligt kommer til at fremgå, at et så-
dant zoneforbud også kan meddeles til personer, der ved sin adfærd bidra-
ger til at skabe særlig utryghed. Det er herefter ikke et krav, at den konkret 
udviste adfærd i sig selv er utryghedsskabende, hvis personen ved sin ad-
færd bidrager til at skabe utryghed i området. 

Bestemmelsen vil herefter bl.a. finde anvendelse på ”løbere”, vagter og 
andre, som synligt deltager i handel med narkotika i gademiljøet. Købere 
vil derimod ikke være omfattet.

Kravet om særlig utryghed indebærer, at det – som efter de gældende reg-
ler – vil være en betingelse for, at politiet kan meddele et zoneforbud, at 
der foreligger særlige omstændigheder. Ved den konkrete vurdering heraf 
forudsættes det – som hidtil – at den generelle situation i området inddra-
ges, herunder navnlig om adfærden formodes at have tilknytning til krimi-
nelle grupper eller til en aktuel kriminalitetsbølge i området.

Justitsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger 
senest den 5. januar 2017.

Bemærkningerne bedes sendt pr. e-mail til jm@jm.dk med kopi til 
snn@jm.dk. 

En oversigt over de myndigheder og organisationer mv., der høres over 
udkastet, vedlægges. 

Justitsministeriet skal gøre opmærksom på, at ministeriet ikke sender ud-
stedte bekendtgørelser individuelt til de hørte parter. Derimod indeholder 
ministeriets nyhedsbrev information om udstedte bekendtgørelser mv. 

file:///C:/Users/951snn/AppData/Local/Temp/Scanjour/Captia/jm@jm.dk
file:///C:/Users/951snn/AppData/Local/Temp/Scanjour/Captia/snn@jm.dk


3

Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på www.jm.dk. 

Med venlig hilsen

Sofie Nordskov Nielsen  
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