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Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. november 2009

Forslag
til

Lov om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed
(Styrket indsats mod omfattende forstyrrelse af den offentlige orden m.v.)

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1034 af 29. oktober
2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 119, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skær-

pende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i
umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov for-
styrrelse af ro og orden på offentligt sted.«

2. I § 291 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 og 2 skal det

indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begå-
et, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området
foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.«

§ 2

I lov nr. 444 af 9. juni 2004 om politiets virksomhed, som
ændret ved § 19 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og § 4 i lov nr.
501 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 4, 2. pkt., og § 9, stk. 3, 2. pkt., ændres »6 timer«
til: »12 timer«.

§ 3

Loven træder i kraft den 3. december 2009.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Stk. 2. §§ 1 og 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft

for Færøerne med de afvigelser, som de færøske forhold til-
siger.

Stk. 3. § 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for
Grønland med de afvigelser, som de grønlandske forhold til-
siger.

Christiansborg, den 26. november 2009

THOR PEDERSEN

/ Jens Vibjerg
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