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Spørgsmål nr. 1685 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren bekræfte, at såfremt ministeren havde svaret fyl-

destgørende på spørgsmålet REU alm. del nr. 1210, ville det i 

svaret have været muligt at angive præcis, hvor mange gange de 

53 banderelaterede køretøjer havde passeret Øresundsbroen, og 

dermed om de relevante oplysninger på det tidspunkt var tilgæn-

gelige?” 

 

Svar: 

 

Der er i Justitsministeriets besvarelse af 15. maj 2020 af spørgsmål nr. 1210 

(Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg redegjort for det præcise antal af pas-

sager for 4 ud af de 53 banderelaterede køretøjer, der havde passeret Øre-

sundsbroen fra 1. januar 2020 til 2. april 2020. For de restende 49 køretøjer 

blev det alene anført, at køretøjerne havde passeret broen færre end ni gange.  

 

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

talelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:  

 

”Københavns Politi har oplyst, at de relevante oplysninger om 

de 49 banderelaterede køretøjers passage over Øresundsbroen 

var tilgængelige på tidspunktet for udarbejdelsen af den manu-

elle opgørelse til brug for besvarelsen af spørgsmål 1210 (Alm. 

del) fra Folketingets Retsudvalg, således at det ville have været 

muligt også at angive præcis, hvor mange gange køretøjerne 

havde passeret Øresundsbroen.”  
 

Det er selvfølgelig beklageligt, at der i Justitsministeriets besvarelse af 15. 

maj 2020 af spørgsmål nr. 1210 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg – for 

så vidt angår de 49 køretøjer – alene er angivet, at køretøjerne har passeret 

Øresundsbroen færre end 9 gange, når spørgeren ønskede, at der blev givet 

en præcis angivelse for hvert enkelt køretøj.  

 

Justitsministeriet kan i den forbindelse henvise til Justitsministeriets besva-

relse af 1. juli 2020 af spørgsmål nr. 1339 (Alm. del) fra Folketingets Rets-

udvalg, hvoraf det bl.a. fremgår, at det er Københavns Politis vurdering, at 

datatrækket om de 53 køretøjer burde have været gemt, hvilket imidlertid 

ikke skete på grund af en beklagelig misforståelse mellem to enheder i po-

litikredsen. Det fremgår videre, at det forhold, at datagrundlaget om de 53 

køretøjer til brug for besvarelserne ikke blev gemt, ingen betydning har i 

forhold til eventuelle efterforskninger eller straffesager, som de omtalte kø-

retøjer måtte indgå i. 


