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Spørgsmål nr. 790 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse det samlede årlige ressourceforbrug si-

den år 2000 på at bekæmpe hashhandel og inddæmme krimina-

litet på Christiania?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse 

fra Københavns Politi. 

Københavns Politi har oplyst, at det ikke er muligt at udarbejde 

en opgørelse over det samlede årlige ressourceforbrug på at be-

kæmpe hashhandel og inddæmme kriminalitet på Christiania. 

Københavns Politi har i den forbindelse oplyst, at det ikke er 

muligt for kredsen at foretage et validt skøn, idet stort set alle 

enheder i Københavns Politi gennem årene på forskellig vis og 

i varierende omfang har anvendt ressourcer på at bekæmpe has-

hhandel og inddæmme kriminalitet på Christiania. Navnlig Ef-

terforskningsenheden har i perioder anvendt betydelige ressour-

cer i forbindelse med særlige efterforskninger rettet mod has-

hhandlen i Pusherstreet, som har suppleret den efterforskning, 

der blev foretaget af Task Force Pusherstreet (TFP). Hertil kom-

mer et periodevis ikke ubetydeligt ressourceforbrug i anklage-

myndigheden i Københavns Politi. 

Endvidere tilsiger polititaktiske og efterforskningsmæssige hen-

syn, at det ikke oplyses, hvilke ressourcer der anvendes i forbin-

delse med konkrete politiindsatser. Dette gør sig også gældende 

for så vidt angår ressourceanvendelsen på enkelte afdelinger el-

ler sektioner i Københavns Politi, der varetager særlige sagsom-

råder. 

Der henvises endvidere til den samtidige besvarelse af spørgs-

mål nr. 789 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg vedrørende 

ressourceforbruget til TFP.”
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