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Beslutning om nattelivszone i Aalborg midtby 

Beslutningen om nattelivszone 

Nordjyllands Politi har i dag i medfør af § 6 b, stk. 1, i lov om politiets virksomhed (politiloven) 

udpeget en nattelivszone i et område i Aalborg midtby.  

 

På gader og pladser m.v. i zonen må personer, der er idømt opholdsforbud efter straffelo-

vens § 79 c, stk. 1, ikke færdes eller opholde sig mellem kl. 24 og kl. 5.  

 

Der kan hos politiet søges dispensation til at færdes eller opholde sig i området.     

Hvilken periode gælder nattelivszonen  

Nattelivszonen gælder fra og med d. 4. november 2021 til og med d. 3. november 2023.  

 

Politiet kan også i denne periode beslutte, at nattelivszonen begrænses, ophæves eller for-

længes med indtil 2 år.   

Hvor gælder nattelivszonen   

I bilag 1 er området for nattelivszonen beskrevet og vist på et kort.  

 

Nattelivszonen omfatter gaderne i dette område, og zonen omfatter også fortove, pladser, 

vejarealer og andre offentligt tilgængelige steder inden for afgrænsningen. 

Baggrunden for at indføre nattelivszonen  

Nattelivszonen er etableret i dette område, fordi der her er tæt koncentration af natklubber, 

barer, caféer og lignende med åbningstid efter kl. 24, udpræget gadeaktivitet i aften- og nat-

tetimerne samt et øget antal lovovertrædelser, som vurderes relateret til nattelivet.  

 

Politiet vurderer, at en nattelivszone i dette område kan være med til at forebygge kriminalitet 

i nattelivet – og samtidig øge trygheden – da zonen betyder, at en række personer, der er 

dømt for f.eks. vold eller våbenbesiddelse i nattelivet, ikke om natten må opholde sig på 

gader og pladser m.v. i området. 

 

Der er i det udpegede område – og ikke mindst i Jomfru Ane Gade – et stort antal serve-

ringssteder som f.eks. barer, diskoteker og caféer med bevilling til servering af alkohol efter 

kl. 24.00. På flere af gaderne i nattelivszonen ligger serveringssteder meget tæt eller med 

kort afstand.  



 

 

 

Side 2  

Det er derfor også politiets mangeårige erfaring fra opgaveløsning i Aalborgs natteliv, at 

denne særlige koncentration af barer, diskoteker og caféer m.v. tiltrækker mange mennesker 

og kan give stor gadeaktivitet om aftenen og natten. Aktiviteten var i en periode frem til sep-

tember 2021 begrænset af covid19-restriktioner, men det er dog politiets vurdering, at nat-

telivet i området allerede er ved at vende tilbage til niveauet før restriktionerne.  

 

Ikke mindst det særlige festmiljø i og ved Jomfru Ane Gade kan om aftenen og natten give 

en meget stor koncentration af påvirkede personer, som – bl.a. via de tilstødende gågader – 

også i vidt omfang færdes og opholder sig i det omkringliggende område helt fra Vesterbro 

til Nytorv og Østerågade. 

 

Erfaringsmæssigt øger dette risikoen for konflikter og lovovertrædelser. 

 

I forhold til andre steder i nattelivet kan politiet derfor også inden for området generelt kon-

statere væsentligt flere anmeldte lovovertrædelser. Områdets helt særlige natteliv vurderes 

i høj grad at være baggrunden for dette.  

 

Nattelivszonen er geografisk afgrænset ud fra disse forhold. Politiet vurderer, at zonen ikke 

er større end nødvendigt for at kunne forebygge kriminalitet i nattelivet. 

 

De relevante lovbestemmelser er i bilag 2. 

   

 

 

 

Anne Marie Roum Svendsen 

politidirektør   



 

 

 

Side 3 Bilag 1 
 

Geografisk beskrivelse af afgrænsningen af nattelivszonen i Aalborg: 
 

Nordlig afgrænsning:  

 Ved Stranden  

 Toldbod Plads 

 Nattelivszonen går dermed mod nord op til Toldbodgade, Strandvejen og Slots-

pladsen, som alle ligger uden for zonen 

Østlig afgrænsning:  

 Toldbod Plads 

 Lille Kongensgade 

 Østerågade til og med ud for Algade 

Sydlig afgrænsning:  

 Algade – mod øst til og med ud for Østerågade 

Vestlig afgrænsning:  

 Vesterbro – mod syd fra og med ud for Algade – mod nord frem til krydset ved 

Toldbodgade, og dette kryds er ikke omfattet af nattelivszonen 

Nattelivszonen omfatter gaderne i dette område, og zonen omfatter også fortove, pladser, 

vejarealer og andre offentligt tilgængelige steder inden for afgrænsningen. 

 

  



 

 

 

Side 4 Nattelivszonen vist på kort: 

 

  



 

 

 

Side 5 Bilag 2 

Lov om politiets virksomhed (politiloven) 

 

§ 6 b   

 

Politiet kan for en nærmere bestemt periode udpege et afgrænset geografisk område (nat-

telivszone), hvor et opholdsforbud meddelt efter straffelovens § 79 c, stk. 1, finder anven-

delse.  

 

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 an-

givelse af det afgrænsede geografiske område og tidsrum, som beslutningen gælder for.  

 

Straffeloven 

 

§ 79 c   

 

Den, som idømmes fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende ka-

rakter 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 salgsste-

det, 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, her-

under 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 for-

buddet 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.  

 



 

 

 

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

havere, 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 tilsva-

rende anvendelse.  

 

Stk. 8. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om  

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

gekaldelse 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.   
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