
 

Til Justitsministeriet 

SSP-Samrådets bemærkninger til høringssvar vedrørende 

udkast til forslag til lov om ændring af lov om politiets 

virksomhed, straffeloven, lov om vagtvirksomhed og lov 

om social service (Styrket indsats mod utryghedsskabende 

adfærd og kriminalitet) - j.nr. 2021-10-0780 
 

SSP-Samrådet takker for muligheden for at kommentere og afgive høringssvar på oven-

nævnte forslag til lovændringer. SSP-Samrådets bestyrelse har drøftet udkastet og har 

følgende kommentarer: 

Ændring af politiloven Lovbekendtgørelse 1270 af 29.november 2019 

SSP-Samrådet finder det væsentligt at begrænse alkoholforbruget blandt unge ved at 

indføre forbud mod salg af alkohol i bestemte tidszoner og på bestemte områder, da 

det er i sammenhængen med alkohol, at unge bliver mere risikovillige og afsøger græn-

ser såsom mere udadreagerende adfærd eller eksperimentering med euforiserende 

stoffer mm. Initiativer som underbygger dette bakker SSP-Samrådet op om.  

SSP-Samrådet finder forslag om forbud mod salg af alkohol i nattelivszoner for positivt. 

Bødestørrelserne bør have en karakter, der giver et væsentligt incitament til at over-

holde lovgivningen. Der bør endvidere være en sammenhæng mellem bødestørrel-

serne for salg til tobak til unge under 18 år, salg af alkohol til unge under de gældende 

aldersgrænser og salg i nattelivszonerne på de pågældende tidspunkter, således at bø-

deniveauet er ens.  

 

SSP-Samrådet finder forslaget angående nattelivszoner/zoneforbud for positivt, men har føl-

gende bemærkninger, som vi anbefaler bør tages til efterretning: 

Det bør tydeliggøres i hvilken grad og hvornår en person/borger bør påbydes at afholde sig fra 

nattelivszonerne. Derfor anbefaler SSP-Samrådet, at der lægges vægt på: 

- Grunden til sanktionering i forhold til nattelivszoner skal være velbegrundet. Der kan være 

gråzoner da områder, som er præget af fest- og drukkultur, kan være præget af udskejel-

ser, råberi mm. Det afgørende i SSP-samrådets perspektiv er det utryghedsskabende og 

tidsperspektivet. Hvis sanktioneringen har en længere varighed end til kl. 05 den efterføl-

gende morgen, bør der være mulighed for at få indsigt i begrundelsen samt mulighed for 

at klage.  

- Der bør være en opmærksomhed omkring, at unge der er forvist fra nattelivszoner, kan 

hænge ud i randområderne af nattelivszonerne og risikere at forskyde utrygheden til disse 

områder. 

 

 

Ændringer til straffeloven lovbekendtgørelse 1851 af 20. september 2021:  

SSP-Samrådet kan tilslutte sig ønsket om at pålægge økonomisk sanktion. Men SSP-Sam-

rådet finder det betænkeligt, at sanktionen kobles til nattelivskriminalitet. Sanktionen bør 
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målrettes unge, hvor deres økonomiske situation er drivkraften for deres kriminelle ad-

færd. 

 

Ændringer af lovbekendtgørelse om vagtvirksomhed nr. 112 af 11. januar 2016 
SSP-Samrådet støtter op om forslaget og ser det som et positivt tiltag, at der kommer ud-
dannet personale i nattelivet. 
 

Ændringer af lov om Social service lovbekendtgørelse 1548 af 1. juli 2021 

SSP-Samrådet bakker op om forslaget til ændringer af lov om Social service. Det skal be-

mærkes, at et forældre- eller ungepålæg kan medføre en modvilje hos familien i samar-

bejdet med myndighederne.  

SSP-Samrådet stiller sig naturligvis til rådighed ved spørgsmål mv. og ser frem til at følge 

det videre arbejde med ændring af lov om politiets virksomhed, straffeloven, lov om vagt-

virksomhed og lov om social service. Såfremt I måtte have spørgsmål, er I velkomne til at 

kontakte SSP-Samrådet på sekretariat@ssp-samraadet.dk. 

 
SSP-Samrådet kan med ovenstående bemærkninger støtte lovforslaget. 
 
På vegne af SSP-Samrådet  

 

Benny Husted    Pernille Ødegaard Skovsted 

Formand    Næstformand  

mailto:sekretariat@ssp-samraadet.dk

