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Spørgsmål nr. 455 TRU (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Hvad kan ministeren oplyse om dansk politis brug af bevisalkometre, 

herunder hvor mange bevisalkometre, der er blevet indkøbt, og hvor ofte 

de anvendes? Hvis de indkøbte bevisalkometre ikke anvendes i særlig stor 

grad, bedes ministeren redegøre for baggrunden herfor.” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at dansk politi i 2009 

og 2010 på baggrund af et fælles EU-udbud mellem politiet i 

Norge, Finland og Danmark indkøbte 30 bevisalkometre. Et 

bevisalkometer måler alkoholkoncentrationen i en persons ud-

åndingsluft, således at målingen kan bruges som direkte bevis i 

sager om spirituskørsel. De første 10 alkometre blev taget i 

brug i marts 2010 i Nordsjællands Politi, der fungerede som pi-

lotkreds. I november 2010 begyndte Københavns Politi ligele-

des at anvende bevisalkometre, efter at yderligere 20 alkometre 

var blevet indkøbt.  

 

De to politikredse anvendte bevisalkometrene frem til den 1. 

december 2010, hvor en kvalitetskontrol viste, at der var en 

programmeringsfejl i alkometrene. Dette medførte en øjeblik-

kelig indstilling af benyttelsen af bevisalkometrene. På dette 

tidspunkt var der 374 sager, hvor politiet havde sigtet spiritus-

påvirkede trafikanter på baggrund af udåndingsprøver fra be-

visalkometrene. Samtlige udåndingsprøver blev herefter analy-

seret. Det viste sig, at fejlen havde haft betydning for sagernes 

udfald i nogle få tilfælde. Anklagemyndigheden revurderede 

på den baggrund de pågældende sager, hvorefter én sag blev 

frafaldet, én person fik ændret sin ubetingede frakendelse af 

førerretten til en betinget frakendelse, og enkelte andre perso-

ner fik deres bøder nedsat. Anvendelsen af bevisalkometre 

blev herefter indstillet, og politiet gik tilbage til at udtage 

blodprøve ved mistanke om spirituskørsel. 

 

Rigspolitiet kan endelig oplyse, at Rigspolitiet har nedsat en 

intern arbejdsgruppe, der i øjeblikket undersøger muligheden 

for at genindføre brugen af bevisalkometre i politiet. Rigspoli-

tiet vil med udgangspunkt i arbejdsgruppens anbefalinger vur-

dere, hvorvidt der er grundlag for at arbejde videre med gen-

indførelsen af bevisalkometre. Arbejdsgruppen forventes at af-

slutte sit arbejde ultimo juni 2016.” 

 

 

 


