
Beslutning om at indføre nattelivszone i et område i Sønderborg  
 

 

Syd- og Sønderjyllands Politi beslutter herved i medfør af § 6 b, stk. 1, i lov om politiets virksomhed 

(politiloven) at udpege et område i Sønderborg som nattelivszone.  

 

Personer, der er idømt et opholdsforbud efter straffelovens § 79 c, stk. 1, må ikke færdes eller opholde sig 

inden for den udpegede zone i tidsrummet fra kl. 24 til kl. 5. Politiet kan meddele tilladelse til færden eller 

ophold i området, hvis det af særlige grunde må anses for beføjet, jf. straffelovens § 79 c, stk. 3.  

 

Tidsperiode  

Beslutningen om nattelivszone gælder for perioden fra den 15. marts 2022 til og med den 14. marts 2024.  

 

Der kan inden udløbet af perioden træffes beslutning om at ophæve eller begrænse nattelivszonen eller 

om at forlænge perioden med indtil 2 år.  

 

Udpegning af nattelivszone i Sønderborg bymidte omkring Lille Rådhusgade, Store Rådhusgade og 

Rådhustorvet 

Baggrunden for beslutningen om at indføre nattelivszone i det pågældende område i Sønderborg er, at der 

i dette område vurderes at være en tæt koncentration af diskoteker, barer og cafeer med åbningstid efter 

kl. 24, en udpræget gadeaktivitet i aften- og nattetimerne og et øget antal lovovertrædelser, som vurderes 

at være relateret til aktiviteten i nattelivet.  

 

Det er Syd- og Sønderjyllands Politis vurdering, at etablering af en nattelivszone er egnet til at forebygge 

kriminaliteten i nattelivet. 

 

I området omkring Lille Rådhusgade, Store Rådhusgade og Rådhustorvet er der en gennemgående 

tilstrømning i aften- og nattetimerne og en generel sammenstimlen af mennesker, ofte med fokus på 

indtagelse af alkohol, hvilket erfaringsvis medfører en øget risiko for konflikter og lovovertrædelser. 

Området er kendetegnet ved, at serveringsstederne ligger i et afskærmet område uden eller med meget 

begrænset biltrafik, hvorfor deltagere i nattelivet nemt kan bevæge sig rundt mellem serveringsstederne, 

samt tage ophold i området.  

Sidegaderne bestående af Perlegade, Æblegade, Bjerggade, Brogade, Chr. D. X Gade, Slotsgade, 

Humletorv, Stjernegade og Østergade er alle gader, som deltagere i nattelivet benytter som enten til- eller 



afgangsveje, ligesom der også på de gader er konstateret et større antal lovovertrædelser i relation til 

nattelivet. I den sydlige del af Slotsgade og Stjernegade er der meget gadeaktivitet, og fordi gaderne bliver 

brugt som til- eller afgangsveje, er det ofte i dette område, politiet registrerer hændelser og sager.  

 

Det er ikke muligt at påvirke det øvrige natteliv fra den sydligste del af nattelivszonen. Derfor er 

afgrænsningen for enden af Stjernegade og Slotsgade. Passagerne Mellemgade, Trykkergangen og 

passagen mellem Bjerggade og Rådhustorvet benyttes af deltagere i nattelivet til at opnå enten adgang til 

eller afgang fra nattelivet, ligesom særligt Mellemgade forbinder Lille Rådhusgade og Store Rådhusgade 

med hinanden, hvorfor gadekoncentrationen er høj her.  

 

På Lille Rådhusgade ud for Vothmanns Plads 2 A er terrænet væsentligt hævet i niveau, ligesom der 

mellem bygningerne Vothmanns Plads 2 A og Rådhustorvet 11 er en passage, der fører om til p-pladsen 

på den østlige side af Vothmanns Plads 2 A. Da passagen giver afgangsforhold til Lille Rådhusgade, og 

fordi terrænet er hævet i niveau, er det muligt herfra at påvirke og skabe kontakt til de øvrige 

nattelivsgæster, og derfor er området uden for bygningen på Vothmanns Plads 2 A en del af 

nattelivszonen.  

 

I Østergade er der meget gadeaktivitet indtil Rådhustorvet og Cafe Mauritz, som har bevilling til kl. 2 og 

ligger på Østergade 18. Afgrænsningen mellem Østergade 18 og 19 er, hvor personer med nattelivsforbud 

ikke længere kan påvirke nattelivet.  

 

Der er i den udpegede nattelivszone konstateret et vist antal lovovertrædelser, som antages at kunne 

knyttes til nattelivet, og etablering af denne zone vurderes derfor at være et egnet redskab til at genskabe 

trygheden i området. Det er derfor ud fra en politifaglig vurdering, at etablering af en nattelivszone i det 

udpegede område er egnet til at forebygge kriminalitet i aften- og nattetimerne.  

 

Nattelivszonen vil medføre, at personer, som er idømt et nattelivsforbud for kriminalitet begået i 

tilknytning til den dømtes færden i nattelivet, ikke længere må færdes eller opholde sig i området mellem 

kl. 24 og kl. 5, hvor antallet af nattelivsrelaterede lovovertrædelser er særligt højt. Det forventes derfor, 

at personer idømt et nattelivsforbud vil afholde sig fra at søge til området omkring Sønderborg centrum.  

 

Ud fra en politifaglig vurdering er den udpegede nattelivszone i Sønderborg ikke er større end påkrævet 

for at kunne forebygge kriminaliteten i nattelivet.  

 



Den geografiske afgrænsning er fastsat på baggrund af de beskrevne forhold og hændelser inden for 

området.   

 

Øvrige bemærkninger  

Kort over området er vist på bilag 1.  

 

Den geografiske afgrænsning af nattelivszonen fremgår af bilag 2. Nattelivszonen omfatter de nævnte 

gader. Nattelivszonen omfatter også fortove, pladser, vejarealer og andre offentlig tilgængelige steder 

inden for den beskrevne afgrænsning.  

 

De relevante lovbestemmelser fremgår af bilag 3.  

 

 

Frits V. Kjeldsen 

politidirektør 

 

 

Bilag 1 

 

 

 



Bilag 2  

 

Geografisk beskrivelse af nattelivszonen i Sønderborg  

På Perlegade umiddelbart syd for Jernbanegade i en lige linje fra det sydvestlige hjørne af ejendommen 

Jernbanegade 27 over til Perlegade 21 A (pt. brandtomt), derfra i lige linje mod syd langs husmuren begge 

fortove inklusiv, på både den vestlige og østlige side af Perlegade. Herfra til det sydøstlige hjørne af 

ejendommen Perlegade 1, videre ad Æblegade i en lige linje mod vest langs husmurens sydlige facade på 

den nordlige side af Æblegade til det sydvestlige hjørne af ejendommen Æblegade 8. Derfra i en lige linje 

over til det nordøstlige hjørne af ejendommen Bjerggade 55. Herfra i lige linje ad Bjerggade mod syd. P-

pladsen beliggende Richard Hempels Plads og p-pladsen, samt det grønne areal/legeplads beliggende 

Bjerggårdens Plads 1 er ligeledes omfattet af nattelivszonen, naturligt afgrænset af husmurene, hækken 

eller vildtbevoksningen rundt om. Derfra videre mod syd ad Bjerggade langs husmurerne, og, hvor det 

ikke findes, langs Bjerggades vestlige fortov, dette inklusiv, og til det sydøstlige hjørne af ejendommen 

Bagergade 6, langs husmuren rundt, p-pladsen inklusiv, til den østligt beliggende facade af ejendommen 

Brogade 7. Derfra i linje tværs over Brogade til det nordøstlige hjørne af ejendommen Brogade 6. Derfra 

videre ad Brogade mod øst langs husmurenes nordlige facade på den sydlige side af Brogade til 

ejendommens nordøstlige hjørne på Brogade 14, derfra i lige linje ad Chr. D. X Gade mod sydvest langs 

husmurenes østlige facade på den vestlige del af Chr. D. X Gade til det sydøstlige hjørne af ejendommens 

væg beliggende Chr. D. X Gade 1. Derfra i lige linje over til ejendommens sydvestlige hjørne på Slotsgade 

21 (Odd Fellow bygningen). Derfra ad Slotsgade mod øst langs husmurenes nordlige facade på den 

sydlige del af Slotsgade til ejendommens nordligste punkt beliggende Humletorv 1. Fra Humletorv 1 i 

lige linje mod syd ad Stjernegade langs husmurene, begge fortov inklusiv, til ejendommens sydøstlige 

hjørne beliggende Rosengade 1. Derfra i lige linje over Stjernegade til ejendommens sydvestlige hjørne 

på Stjernegade 4. Dernæst fra Humletorv ad Lille Rådhusgade i lige linje mod nord til det nordvestlige 

hjørne af Lille Rådhusgade 31, derfra langs husmuren om på dennes østlige side, derfra langs 

nabobygningernes gavlender mod syd, hvor området er udlagt som parkeringsplads nu beliggende Sankt 

Nicolai Gade. Fra det sydøstlige hjørne af bygningen på Sankt Nicolai Gade 10 i lige linje mod øst via et 

hegn over til husmuren tilhørende ejendommen beliggende Kastanie Allé 38A, derfra langs husmuren 

mod nord til samme bygnings nordvestlige punkt. Derfra i lige linje via p-pladsen til det sydøstlige hjørne 

af bygningen beliggende Misses Vej 3. Derfra langs den østlige husmur mod nord til samme bygnings 

nordøstlige punkt, nu beliggende Vothmanns Plads 2 A. Derfra i lige linje over p-pladsen til husmuren. 

Derfra mod vest langs husmuren rundt om ejendommen til dennes sydvestlige hjørne beliggende 

Rådhustorvet 11. Derfra i lige linje mod nord ad Rådhustorvet langs husmurenes vestlige facade 

beliggende på den østlige side af Rådhustorvet til ejendommens nordvestlige punkt på Rådhustorvet 1 A. 



Derfra mod øst ad Østergade langs husmuren, begge fortov inklusiv, til ejendommens nordøstlige punkt 

beliggende Østergade 19. Derfra i lige linje til ejendommens sydøstlige punkt beliggende Østergade 18. 

Derfra langs husmuren ad Østergade mod vest til ejendommens sydvestlige punkt beliggende Perlegade 

2. Derfra i lige linje retur til ejendommens sydvestlige punkt beliggende på Jernbanegade 27. 

 

Nattelivszonen omfatter de nævnte gader.  

 

Nattelivszonen omfatter også fortove, pladser, vejarealer og andre offentlig tilgængelige steder inden for 

den beskrevne afgrænsning. 

 

 

Bilag 3 - Relevante bestemmelser  

 

Lov om politiets virksomhed (politiloven)  

§ 6 b  

Politiet kan for en nærmere bestemt periode udpege et afgrænset geografisk område (nattelivszone), hvor 

et opholdsforbud meddelt efter straffelovens § 79 c, stk. 1, finder anvendelse.  

Stk. 2. Udpegning af nattelivszoner efter stk. 1 kan ske, hvor der i det pågældende område er en tæt 

koncentration af natklubber, barer, caféer og lign. med åbningstid efter kl. 24 og udpegningen af en 

nattelivszone vurderes at være egnet til at imødegå lovovertrædelser i aften- og nattetimerne.  

Stk. 3. En beslutning som nævnt i stk. 1 træffes af politidirektøren eller den, som denne bemyndiger hertil. 

Beslutningen skal offentliggøres og indeholde en begrundelse og en angivelse af det afgrænsede 

geografiske område og tidsrum, som beslutningen gælder for.  

 

Straffeloven  

§ 79 c  

Den, som idømmes fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for en 

overtrædelse af §§ 119, 119 b, 123, 134 a og 192 a, § 244, stk. 1, §§ 245 og 246, § 252, stk. 1, § 260, stk. 

1, § 261, stk. 1, og §§ 266, 288 og 291, af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer eller af lovgivningen 

om knive og blankvåben, kan ved dommen gives opholdsforbud efter stk. 2.  

Stk. 2. Ved opholdsforbud efter stk. 1 forstås et forbud mod at færdes og opholde sig på serveringssteder, 

hvorfra der foregår salg af stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet, og hvortil der er offentlig 

adgang, og i nattelivszoner udpeget i medfør § 6 b i lov om politiets virksomhed. Et opholdsforbud efter 

1. pkt. gælder i tidsrummet fra kl. 24 til kl. 5. Serveringssteder efter 1. pkt. omfatter ikke servering i tog, 



busser, fly eller skibe i fart, herunder i international rutefart, eller servering ved enkeltstående 

arrangementer.  

Stk. 3. Politiet kan meddele tilladelse til færden eller ophold i nattelivszoner omfattet af stk. 1, jf. stk. 2, 

hvis det af særlige grunde må anses for beføjet.  

Stk. 4. Forbud efter stk. 1 gives på tid op til 2 år regnet fra endelig dom. Ved udståelse af fængselsstraf 

eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter forlænges forbuddet tilsvarende.  

Stk. 5. Politiet kan videregive oplysninger til indehavere og bestyrere af serveringssteder om, hvilke 

personer der er meddelt opholdsforbud efter stk. 1. Videregivelsen må kun ske i det omfang, det er 

nødvendigt for at håndhæve forbuddet.  

Stk. 6. De oplysninger, som politiet videregiver i medfør af stk. 5, må kun behandles af indehavere, 

bestyrere og dørmænd, jf. dog stk. 8, nr. 3. Oplysningerne må kun behandles i det omfang, det er 

nødvendigt for at håndhæve et forbud efter stk. 1.  

Stk. 7. Indehavere, bestyrere og dørmænd har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, som er nævnt 

i stk. 5. Det samme gælder andre personer, der i medfør af regler fastsat efter stk. 8, nr. 3, kan behandle 

de pågældende oplysninger. §§ 152 og 152 c-152 f finder tilsvarende anvendelse.  

Stk. 8. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om  

1) tilladelser efter stk. 3, herunder om indgivelse af ansøgning, vilkår for tilladelser og tilbagekaldelse af 

tilladelser,  

2) politiets videregivelse af oplysninger som nævnt i stk. 5,  

3) modtagerens tavshedspligt og opbevaring og behandling af oplysninger som nævnt i stk. 5, herunder 

om oplysningerne i nødvendigt omfang kan behandles af andre ansatte end de i stk. 6 nævnte, og  

4) straf af bøde for overtrædelse af regler fastsat i medfør af nr. 3. 

 


