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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (2021:34) om tillträdesförbud till 
butik 

Utfärdad den 12 maj 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2021:34) om 

tillträdesförbud till butik  

dels att rubriken till lagen samt 1, 2, 6, 12, 15 och 23 §§ ska ha följande 

lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse. 

Lag om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och 
bibliotek 

1 §    Enligt denna lag får en person förbjudas att få tillträde till och vistas i 

en butik, en badanläggning eller ett bibliotek, där verksamhet bedrivs som 

riktar sig till allmänheten (tillträdesförbud).  

Tillträdesförbud får inte avse den som är under femton år. 

Lagen påverkar inte den rätt som tillkommer den som förfogar över 

platsen att begränsa tillträdet till denna.  

2 §    En person kan få tillträdesförbud, om det på grund av särskilda 

omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i 

butiken, badanläggningen eller biblioteket eller allvarligt trakassera någon 

som befinner sig där. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska 

det särskilt beaktas om personen tidigare har begått brott på eller i anslutning 

till platsen. Brott som personen har begått före femton års ålder får inte 

beaktas.  

En person kan även i annat fall än som avses i första stycket få 

tillträdesförbud till ett bibliotek, om det på grund av särskilda omständig-

heter finns risk för att han eller hon kommer att väsentligt störa verksam-

heten där eller orsaka betydande skada på bibliotekets egendom. 

Om syftet med ett tillträdesförbud kan tillgodoses genom en mindre 

ingripande åtgärd, får förbud inte meddelas.   

Tillträdesförbud får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger det 

intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den enskilde. 

2 a §    Ett tillträdesförbud omfattar inte tillträde till och vistelse på en plats 

endast i syfte att rösta i val till riksdagen, regionfullmäktige, kommun-

fullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget eller i en folkomröstning.   

1 Prop. 2021/22:108, bet. 2021/22:JuU18, rskr. 2021/22:272. 
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SFS 2022:406 6 §    Allmän åklagare prövar frågor om tillträdesförbud. 

En fråga om tillträdesförbud tas upp på skriftlig ansökan av en företrädare 

för butiken, badanläggningen eller biblioteket.  

En fråga om tillträdesförbud tas också upp på anmälan av Polis-

myndigheten. En sådan anmälan får dock göras endast efter samtycke från 

en företrädare för butiken, badanläggningen eller biblioteket. Polismyndig-

heten är inte part i det ärende som anmälan gett upphov till. 

12 §    Om det på grund av ändrade förhållanden finns skäl till det, får 

åklagaren häva eller ändra ett beslut om tillträdesförbud som har fattats av 

åklagaren eller domstolen. Åklagaren får dock utvidga ett förbud endast om 

det begärs av en företrädare för butiken, badanläggningen eller biblioteket. 

Åklagaren får inte häva eller ändra ett beslut om tillträdesförbud om för-

budet är föremål för domstolsprövning. 

15 §    Har åklagaren beslutat om tillträdesförbud är han eller hon skyldig att 

på begäran av en företrädare för butiken, badanläggningen eller biblioteket 

föra dess talan vid domstolen, om inte särskilda skäl talar mot det.  

Domstolen ska begära yttrande av åklagaren, om det inte är obehövligt. 

23 §    Personuppgifter som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 

flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning) får behandlas i den verksamhet som bedrivs i den 

butik eller badanläggning eller det bibliotek som anges i beslutet om till-

trädesförbud om det behövs för att förhindra eller upptäcka överträdelse av 

tillträdesförbudet. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Walo von Greyerz 

(Justitiedepartementet) 
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