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Beslutning om at udvide nattelivszonen i Esbjerg 

Syd- og Sønderjyllands Politi beslutter herved at udvide det område i Esbjerg, der 

i medfør af § 6 b, stk. 1, i lov om politiets virksomhed (politiloven) er udpeget som 

nattelivszone.  

 

Tidsperiode  

Beslutningen om udvidelse af nattelivszonen gælder for perioden fra den 15. 

marts 2023 til og med den 14. marts 2024.  

 

Der kan inden udløbet af perioden træffes beslutning om at udvide, ophæve eller 

begrænse nattelivszonen eller om at forlænge perioden med indtil 2 år.  

 

Udvidelse af nattelivszonen  

Begrundelsen for at udvide nattelivszonen i Esbjerg er, at politiet har konstateret, 

at der i tilknytning til parkeringshuset ved Danmarksgade i Esbjerg, der ligger i 

umiddelbar tilknytning til den eksisterende nattelivszone, vurderes at være en ud-

præget gadeaktivitet i aften- og nattetimerne med et øget antal nattelivsrelate-

rede lovovertrædelser til følge. Det er Syd- og Sønderjyllands Politis politifaglige 

vurdering, at udvidelse af nattelivszonen vil være egnet til at forebygge kriminali-

tet i nattelivet og til at skabe tryghed i området.  

 

Etablering af en nattelivszone indebærer, at personer, som er idømt et nattelivs-

forbud for kriminalitet begået i tilknytning til den dømtes færden i nattelivet, ikke 
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Side 2 længere må færdes eller opholde sig i området mellem kl. 24 og kl. 5, hvor antal-

let af nattelivsrelaterede lovovertrædelser er særligt højt. Det forventes derfor, at 

personer, der er idømt et nattelivsforbud, vil være tilbageholdende med at søge til 

et område med nattelivszone.  

 

Ud fra en politifaglig vurdering er nattelivszonen i Esbjerg – heller ikke efter udvi-

delsen - større end påkrævet for at kunne forebygge kriminalitet i nattelivet.  

 

Den geografiske afgrænsning er fastsat på baggrund af analyse af hændelser in-

den for området. 

 

Nattelivszonen fremgår af kort og beskrivelse på de efterfølgende sider. 

 

 

Frits V. Kjeldsen 

Politidirektør 

 

 



 

 

 

 

Side 3 

 
 

 
Geografisk beskrivelse af nattelivszonen i Esbjerg  

Fra det nordøstlige hjørne af ejendommen Borgergade 74 i en lige linje mod øst 

til det nordvestlige hjørne af ejendommen Borgergade 70. Herfra videre ad Bor-

gergades sydlige fortov i østlig retning langs facaden til det nordøstlige hjørne af 

ejendommen Borgergade 66 og videre i en lige linje til det nordvestlige hjørne af 

ejendommen Borgergade 64. Herfra videre ad Borgergades sydlige fortov langs 

facaden og frem til det nordøstlige hjørne af byggetomten Borgergade/Torve-

gade, og herfra videre i en lige linje til det nordvestlige hjørne af ejendommen 

Borgergade 38. Herefter videre ad Borgergades sydlige fortovskant til det nord-

østlige hjørne af ejendommen Borgergade 6, og herfra i en lige linje til det nord-

vestlige hjørne af ejendommen Englandsgade 15.  

 

Fra det nordvestlige hjørne af ejendommen Englandsgade 15 i en lige linje til det 

sydvestlige hjørne af ejendommen Englandsgade 23 og videre mod nord langs 

de østlige facader til det nordvestlige hjørne af ejendommen Kongensgade 18A. 

Herfra i en lige linje til det sydvestlige hjørne af ejendommen Kongensgade 23 og 



 

 

 

 

Side 4 videre ad Englandsgades østlige fortov i nordlig retning langs husfacaden til 

nordvestlige hjørne af Cabinn, Skolegade 14, og videre langs Cabinns facade til 

ejendommens nordvestlige hjørne ved Skolegade 14. Herefter fra det nordvest-

lige hjørne ved Skolegade 14 mod øst ad Skolegade langs husmuren, begge for-

tove inklusiv, til ejendommens nordøstlige hjørne på Skolegade 4. Derfra i en lige 

linje til det sydøstlige hjørne af ejendommen Skolegade 7. Herfra langs de syd-

vendte facader mod vest til det sydvestlige hjørne af ejendommen Skolegade 33, 

hvor strækningen ved Englandsgade afgrænses fra det sydvestlige hjørne ved 

fortovskanten ved Skolegade 15 til det sydøstlige hjørne af ejendommen belig-

gende på Skolegade 17. Fra det sydvestlige hjørne af ejendommen Skolegade 

33 mod nord i en lige linje af Torvegade langs den vestvendte facade, og hvor 

den ikke findes, så ind til beplantningen og bænkene, som er inklusiv, frem til det 

nordøstlige gågadezoneskilt (E49-oplysnings-tavle) i krydset ved Danmarks-

gade/Torvegade.  

 

Herfra i en lige linje langs de sydvendte facader på Danmarksgade til det syd-

vestlige hjørne af Danmarksgade 61, herfra i en lige linje til Kirkegades vestlige 

fortov og videre på fortovet forbi den østlige side af Vor Frelsers Kirke i sydlig ret-

ning mod Skolegade. Herfra videre mod vest i en lige linje af Skolegade, forbi 

pladsen hvor Vor Frelsers Kirke afgrænses af det sydvestlige hjørne af ejendom-

men beliggende på Kirkegade 24, og videre op til det sydvestlige hjørne af ejen-

dommen Skolegade 53. Derfra i lige linje til det sydøstlige hjørne af ejendommen 

Skolegade 55 mod syd i en lige linje af Jyllandsgade frem til det nordøstlige 

hjørne af Skolegade 60. Herfra mod syd i en lige linje langs den vestvendte fa-

cade til det sydøstlige hjørne af ejendommen Kongensgade 67 og videre i en lige 

linje mod syd til det nordvestlige hjørne af ejendommen Jyllandsgade 20. Fra 

denne fortsættes i en lige linje mod syd langs den østvendte facade til det nord-

østlige hjørne af ejendommen på Borgergade 74. 

 

Nattelivszonen omfatter de nævnte gader.  



 

 

 

 

Side 5  

Nattelivszonen omfatter også fortove, pladser, vejarealer og andre offentlig til-

gængelige steder inden for den beskrevne afgrænsning. 
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