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Spørgsmål nr. S 1356 fra medlem af Folketinget Simon Emil Ammitz-

bøll (LA):  

 

”Mener ministeren, at det er rimeligt, at totalkontroller får lov 

at gribe ind i et meget stort antal menneskers hverdag, selvom 

langt de fleste ikke har gjort noget for påkalde sig myndighe-

dernes interesse eller har forbrudt sig mod lovgivning?” 

 

Svar: 

 

Jeg forstår spørgsmålet således, at der sigtes til de kontrolaktioner, som in-

debærer, at al kørende trafik standses på et givent sted med henblik på, at 

politiet kan kontrollere for overtrædelser af færdselsloven, og hvor også 

andre relevante myndigheder kan være til stede med henblik på kontrol for 

eventuelle overtrædelser af de pågældende myndigheders regelsæt (”udvi-

dede rutinekontroller”).   

 

Jeg kan i den anledning oplyse, at politiet tilbyder relevante myndigheder 

at være til stede under visse udvidede rutinekontroller, således at disse 

særmyndigheder i overensstemmelse med de regler og bagvedliggende 

formål, der gælder for netop de pågældende myndigheders kontrolopgaver, 

kan varetage tilsyn og kontrol på deres respektive områder. Det sker med 

henblik på en effektiv retshåndhævelse og en hensigtsmæssig udnyttelse af 

de forskellige myndigheders ressourcer. Politiet bistår i den forbindelse 

som udgangspunkt ikke med særmyndighedens kontrol, medmindre dette 

er særskilt hjemlet, og betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. 

 

Jeg bakker op om denne prioritering, og jeg tror også, at de personer, der 

berøres af sådanne kontrolaktioner, generelt har stor forståelse for, at så-

danne aktioner gennemføres ud fra hensyn til en effektiv retshåndhævelse 

og hensigtsmæssig udnyttelse af myndighedernes ressourcer. 

 

I forhold til gennemførelsen af udvidede rutinekontroller kan i øvrigt hen-

vise til Justitsministeriets besvarelse af 21. marts 2013 af spørgsmål nr. 

465 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.   

 

 

 

 

 

 


