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Spørgsmål nr. 113 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse, hvor mange gange der er foretaget 

hemmelige ransagninger i henhold til retsplejelovens § 799 i 

2012, 2013 og 2014?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:  

 

”Efter retsplejelovens § 799 kan retten træffe bestemmelse om, 

at en ransagning kan foretages, uden at den mistænkte eller an-

dre gøres bekendt hermed. Dette forudsætter bl.a., at en hem-

meligholdelse af ransagningen er af afgørende betydning for 

efterforskningen, f.eks. for at undgå at de implicerede og bag-

mænd advares, og at efterforskningen angår forsætlig og alvor-

lig kriminalitet, herunder drab, narkotikakriminalitet, terroris-

me, røveri og overtrædelser af særligt grov karakter af skatte-, 

told- , afgifts- og tilskudslovgivningen, jf. straffelovens § 289. 

 

Kendelser om hemmelig ransagning efter retsplejelovens § 799 

registreres ikke særskilt i politiets sagsbehandlingssystem 

(POLSAS). Tilvejebringelse af præcise oplysninger vedrøren-

de anvendelse af denne bestemmelse vil således forudsætte en 

omfattende og ressourcekrævende manuel gennemgang af en 

lang række konkrete straffesager. En sådan gennemgang har 

jeg på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at 

iværksætte. 

 

Til brug for mit bidrag til besvarelsen af de foreliggende 

spørgsmål har Rigsadvokaten i stedet anmodet samtlige politi-

kredse og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Internatio-

nal Kriminalitet om en udtalelse vedrørende antallet af hemme-

lige ransagninger inden for de seneste tre år, herunder i skatte- 

og afgiftsstraffesager omfattet af straffelovens § 289. De ind-

hentede udtalelser er som nævnt ikke baseret på journalregi-

streringer, men på et skøn ud fra de foreliggende oplysninger, 

og udtalelserne er derfor behæftet med nogen usikkerhed. 

 

Det fremgår af udtalelserne, at en række politikredse anslår, at 

hemmelige ransagninger efter retsplejelovens § 799 har været 

anvendt ca. 10-20 gange inden for de seneste tre år. Flere poli-

tikredse har oplyst, at de inden for de seneste tre år ikke ses at 

have anvendt hemmelige ransagninger eller kun har anvendt 

hemmelige ransagninger i meget begrænset omfang, mens en-

kelte kredse har anslået, at de har anvendt hemmelige ransag-

ninger ca. 50 gange i perioden 2012-2014. Københavns Politi 
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har oplyst, at man i den nævnte periode har foretaget i alt ca. 

180 hemmelige ransagninger. 

 

Det fremgår endvidere af udtalelserne, at der i de særlige task 

forces herudover er foretaget et væsentligt højere antal hemme-

lige ransagninger. I Task Force Vest (Sydøstjyllands Politi) an-

slår man, at der inden for de seneste tre år er gennemført 221 

hemmelige ransagninger, mens Task Force Øst (Københavns 

Politi) i perioden fra 2012-2014 skønsmæssigt har foretaget i 

alt ca. 1.200 hemmelige ransagninger. Task Force Pusherstreet, 

der hører under Københavns Politi, har i den samme 3-årige 

periode gennemført i alt 324 hemmelige ransagninger. I Task 

Force Indbrud, der hører under Nordsjællands Politi, er der in-

den for de seneste to år foretaget 13 hemmelige ransagninger. 

Det tilføjes, at nogle af de nævnte tal beror på et skøn baseret 

på medarbejderes hukommelse mv. og derfor er behæftet med 

en vis usikkerhed. 

 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Krimi-

nalitet har efter de foreliggende oplysninger ikke anvendt 

hemmelige ransagninger inden for den nævnte 3-årige periode. 

 

En enkelt af de ovenfor nævnte gennemførte hemmelige ran-

sagninger har efter de foreliggende oplysninger været foretaget 

i en skatte- og afgiftsstraffesag omfattet af straffelovens § 

289.” 

 

 

 

 

 

 


