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Spørgsmål nr. 1521 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Påtænker ministeren at tage initiativ til at indføre regler om, at 

en bil kan konfiskeres, i fald man benytter falske nummerpla-

der?”

Svar:

Justitsministeriet kan oplyse, at reglerne om konfiskation af motorkøretøjer 

fremgår af færdselsloven. Ministeriet har derfor til brug for besvarelsen af 

spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Transport- og Boligministeriet, som 

har oplyst følgende:

”Transport- og Boligministeriet bemærker, at færdselslovens 

regler om konfiskation af motordrevne køretøjer i § 133 a ved-

rører overtrædelser af færdselsloven. For så vidt angår obligato-

risk konfiskation – det vil sige tilfælde, hvor køretøjet skal kon-

fiskeres – omfatter reglerne overtrædelser, hvor det af færdsels-

sikkerhedsmæssige hensyn ud fra en mere generel betragtning 

er vurderet, at der er behov for konfiskation for at forebygge 

yderligere overtrædelser. Der vil derfor i medfør af færdselslo-

vens gældende regler om obligatorisk konfiskation skulle ske 

konfiskation ved gentagne overtrædelser af visse af færdselslo-

vens bestemmelser og i førstegangstilfælde af spirituskørsel 

med en alkoholpromille på over 2,00.

Brug af falske nummerplader udgør ikke en overtrædelse af 

færdselsloven og har i øvrigt ikke i sig selv nogen betydning for 

færdselssikkerheden.

Transport- og Boligministeriet finder derfor ikke, at der i færds-

elsloven bør indføres regler om konfiskation af køretøjer på 

grund af brug af falske nummerplader.

For så vidt angår køretøjer anvendt til vanvidskørsel bemærker 

Transport- og Boligministeriet, at sådanne køretøjer vil kunne 

konfiskeres allerede i førstegangstilfælde efter de foreslåede nye 

konfiskationsregler, som det kommende lovforslag om en skær-

pet indsats mod vanvidskørsel vil indeholde. Dette vil naturlig-

vis også være tilfældet, hvis køretøjet er udstyret med falske 

nummerplader.”
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