
 

 

  

 

Bilag 2 vedr. midlertidigt adgangsforbud ved Bulbjerg Klint 

 

Bekendtgørelse 2005-06-20 nr. 511 om politiets sikring af den offentlige orden og 

beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets 

adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger (ordensbekendtgørelsen) 

 

§ 17 

Politiet kan træffe midlertidige foranstaltninger i form af påbud eller forbud, når det 

findes nødvendigt for at forebygge fare for den offentlige orden eller 

enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed. 

Stk. 2.Beslutning om udstedelse af påbud eller forbud efter stk. 1 træffes af 

politimesteren (politidirektøren) eller den, som denne bemyndiger hertil. 

Beslutningen skal meddeles ved offentlig bekendtgørelse og indeholde en 

begrundelse og en angivelse af det sted og tidsrum, som beslutningen gælder for. 

Stk. 3.Det tidsrum, som beslutningen gælder for, skal være så kort som muligt og 

må ikke overstige 3 måneder. Tidsrummet kan forlænges, dog højst med 3 måneder 

ad gangen. Forlængelse sker ved fornyet beslutning, jf. stk. 2 

 

§ 18 

Overtrædelse af §§ 3-13 og § 15, stk. 2, overtrædelse af de i medfør af § 14 og § 15, 

stk. 1, og § 16 udstedte regler og bestemmelser eller overtrædelse samt manglende 

efterkommelse af påbud eller forbud udstedt i medfør af § 3, stk. 5, § 4, stk. 2, § 6, 

stk. 1-2, § 8, stk. 1, § 13, stk. 4, og § 17 straffes med bøde. Ved fastsættelse af 

straffen skal der lægges betydelig vægt på hensynet til sikring af den offentlige 

orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed. Ved 

fastsættelse af straffen for overtrædelse af § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, skal det 

endvidere indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået mens eller 

i umiddelbar forlængelse af, at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden 

på offentligt sted. 3. pkt. finder dog kun anvendelse, hvis den pågældende har forsæt 

med hensyn til, at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt 

sted. 



 

 

Side 2 

 

 

Stk. 2.Manglende efterkommelse af forbud udstedt i medfør af § 6, stk. 3 og 5, 

straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder, under særligt formildende 

omstændigheder dog med bøde. 

Stk. 3.Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter 

reglerne i straffelovens 5. kapitel 

 

https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/rel/LBKG20071260

	Bilag 2 vedr. midlertidigt adgangsforbud ved Bulbjerg Klint
	§ 17
	§ 18


