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Forlængelse af skærpede strafzoner i dele af København

På baggrund af en række meget alvorlige hændelser, hvor der i flere tilfælde var anvendt

skydevåben og udvist voldsparathed, blev der fra den 7. december 2021 kl. 16.00 indført

skærpede strafzoner i medfør af politilovens § 6 a, stk. i, i dele af Københavns politikreds.

De skærpede strafzoner blev indført i perioden fra den 7. december 2021 kl. 16.00 til den

21. december2021 kl. 16.00.

Københavns Politi har indført visitationszoner i de samme områder. De nuværende visita

tionszoner blev oprettet den 3. december 2021 og er indtil videre forlænget til den 4. januar

2022. I de pågældende visitationszoner har Københavns Politi fundet knive, slagvåben og

peberspray.

Siden indførelsen af de skærpede strafzoner har der fundet yderligere alvorlige hændelser

sted, herunder ved anvendelse af skydevåben:

- den 15. december 2021 blev der afgivet skud ved Bunkeflostrand i Malmø i Sve

rige, hvor en person afgik ved døden,

- den 17. december 2021 blev der afgivet skud ved Ulsøparken 6 i Brøndby Strand,

hvor en person blev ramt, og

- den 19. december 2021 var der brand i en slikbutik beliggende Peter Bangs Vej 59

på Frederiksberg.

I alt fire personer er afgået ved døden som følge af de hændelser, der har fundet sted i

perioden fra den 11. november 2021.
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Det er på baggrund af den systematiske og politimæssige monitering af rocker- og bande- Side 2

miljøet fortsat Københavns Politis vurdering, at de voldelige hændelser har relationer til

rocker- og bandemiljøet, og at de involverede grupperinger holder til i de oprettede zoner,

der dækker dele af Nørrebro og Nordvest samt Tingbjerg og Husum, herunder planlægger

og udfører kriminalitet i form af bla. bevæbnet vagtvirksomhed, i områderne. Københavns

Politi arbejder endvidere fortsat ud fra en hypotese om, at der er indbyrdes sammenhæng

imellem de voldelige hændelser, herunder også skyderiet ved Bunkeflostrand i Malmø. På

den baggrund vurderes det fortsat, at der er risiko for yderligere voldelige hændelser i zo

nerne, idet der vurderes at være en øget aktivitet og voidsparathed, ligesom det er politiets

vurdering, at mulige mål for de kriminelle handlinger tillige opholder sig i de pågældende

zoner.

Det er således Københavns Politis vurdering, at der fortsat er et ekstraordinært kriminali

tetsbillede, som i væsentlig grad er egnet til at skabe utryghed og kompromittere sikkerhe

den for beboere og andre, der færdes i og omkring de berørte områder, hvor der er oprettet

skærpede strafzoner. De skærpede strafzoner vurderes fortsat at være et egnet redskab til

at genskabe trygheden i politikredsen ved at medvirke til at forebygge, at der begås straf-

bare handlinger, som er omfattet ordningen, ligesom det vurderes, at zonerne medvirker til

at normalisere tilstanden i politikredsen.

Jeg har derfor efter anmodning fra den ledende politiinspektør besluttet, at de skærpede

strafioner inden for de nedenstående afgrænsede områder skal forlænges i medfør af poli

tilovens § 6 a, stk. 1, i perioden fra den 21. december 2021 kl. 16.00 til den 28. december

2021 kl. 16.00.

Der henvises til de vedlagte kort med markering af de geografiske områder, der i øvrigt er

afgrænset inden for følgende:

Zone 1:

Ruten — Åkandevej
— Kildebrøndevej — Smørumvej — Veksøvej — Stenløsevej — Islevhusvej

— Kongemarksvej — Banefløjsstien — Langs kredsgrænsen — Kildeager — langs kredsgrænsen

og via stisystem til Hillerødmotorvejen — Ruten.

Zone 2:

‘‘‘‘‘III’’’’’’
“III’,”



Ågade — Bispeengbuen — Borups Alle — Hareskovvej - Utterslevvej — Rådvadsvej — Frede- Side 3

riksborgvej — Rødkløvervej — via stier syd for kredsgrænsen — Lundedalsvej — Tuborgvej —

Lersø Parkalle — Rovsingsgade — Hans Knudsens Plads — Borgervænget via cykelsti til —

Vognmandsmarken — Bryggervangen — Omøgade — Lyngbyvej — Nørre Alle — Tagensvej

— Fredensgade — Sortedam Dosseringen — Peblinge Dosseringen — Åboulevard — Ågade.

Københavns Politi finder fortsat ikke, at andre og mindre indgribende foranstaltninger har

tilstrækkelig virkning til at genskabe trygheden i områderne og forebygge de strafbare

handlinger, der er omfattet af de skærpede strafzoner.

Den geografiske afgræsning sker på baggrund af politiets vurdering af, at der i områderne

er et ekstraordinært kriminalitetsbillede, som i væsentlig grad er egnet til at skabe utryghed

for personer, der bor eller færdes i de pågældende områder. Der er herved navnlig lagt vægt

på, at det er politiets vurdering, at de relevante grupperinger efter politiets opfattelse op

holder sig i zonerne og planlægger og udfører kriminalitet, som vil være omfattet af ord

ningen, inden for disse.

De skærpede strafzoner udløber som nævnt den 28. december 2021 kl. 16.00. Der er mu

lighed for forlængelse af zonerne.
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