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Spørgsmål nr. 1704 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at 

give kommuner med områder, der er præget af kriminalitet så 

f.eks. Motalavej i Korsør bedre muligheder for at have politi til 

stede i områderne døgnet rundt og dermed sikre borgernes tryg-

hed?”

Svar:

1. Det står klart, at der er store problemer på Motalavej. Det er helt uaccep-

tabelt, at en konflikt mellem to familier skaber utryghed og holder et helt 

boligområde som gidsler.

I første omgang er politiets tilstedeværelse i området afgørende. Politiet skal 

rykke håndfast og konsekvent ud, når det er påkrævet, og den politimæssige 

indsats skal løbende tilpasses situationsbilledet i området. Der henvises 

herom til Rigspolitiets udtalelse nedenfor.

En ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden med fokus på mere 

nærhed og lokal tilstedeværelse er også én af flere veje mod målet om et 

mere tilgængeligt politi, som er tættere på borgerne, herunder i de særligt 

udsatte boligområder. Konkret har regeringen lagt op til at øge tilstedevæ-

relsen lokalt i politikredsene med 20 nye nærpolitienheder og 150 lokalpo-

litibetjente. 

Herudover ser regeringen lige nu på, hvordan det kan sikres, at kriminelle 

lejere kan sættes ud af et lejemål tidligere. Det er afgørende for boligselska-

berne og for trygheden i områderne, at der sker en reducering af de meget 

lange forløb fra sigtelse for et strafbart forhold til lejeren kan sættes ud af 

lejemålet i en efterfølgende boligretssag, som har været omtalt.

Der vil være tale om en vedvarende indsats fra myndighedernes side, for det 

må aldrig blive sådan, at vi accepterer, at der er områder af Danmark, hvor 

utrygheden har overtaget. Derfor vil regeringen også løbende være parat til 

at iværksætte nødvendige initiativer og give myndigheder de redskaber, de 

måtte have brug for.

2. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet endvidere 

indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, som har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse 
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fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der om situationen 

på Motalavej i Korsør har oplyst, at der gennem flere år har ver-

seret en konflikt mellem to store familier, som er bosiddende på 

eller omkring Motalavej i Korsør. 

I forhold til politiets indsats i området har Sydsjællands og Lol-

land-Falsters Politi oplyst, at politikredsen i perioden fra den 18. 

juni 2020 til den 9. juli 2020 indførte visitationszone og straf-

skærpelseszone i området på Motalavej, da konflikten medio 

juni 2020 var eskalerende. Politiet iværksatte i den forbindelse 

en særlig indsats i området, der medførte, at politiet var massivt 

tilstede hele døgnet, og der blev midlertidigt genoprettet ro i om-

rådet.

Efter visitationszonens og strafskærpelseszonens ophør blus-

sede konflikten op igen. I den efterfølgende tid sås der adskillige 

masseslagsmål på Motalavej, der krævede massiv tilstedevæ-

relse af politiet for at skabe ro og orden. 

På baggrund af situationen nedsatte Sydsjællands og Lolland-

Falsters Politi derfor en operationsstab og planlagde for en for-

stærket politimæssig indsats på Motalavej fra den 5. august 

2020.  

Politiets lokale Efterforskningsafdeling, Lokalpoliti og Bered-

skab, blev forud for indsatserne briefet om at iværksætte og gen-

nemføre en markant offensiv og tryghedsskabende politiindsats, 

som skulle forhindre vold, uorden og øvrige strafbare forhold. 

Der blev derfor indsat både lokalpolitibetjente og betjente fra 

politikredsens operative forebyggelsesenhed samt patruljer fra 

det øvrige beredskab, herunder hundepatruljer og færdselspa-

truljer.

Politiindsatsen planlagdes til målrettet at anvende zoneforbud i 

forhold til personer som anstiftede, begik eller i øvrigt medvir-

kede til vold, uorden eller særligt utryghedsskabende adfærd i 

området.

Der blev desuden gennemført en målrettet efterforskningsind-

sats mod de personer, som begik kriminalitet i området, så der 

blev skabt grundlag for sigtelser og varetægtsfængsling i videst 

muligt omfang.

Der blev løbende gennemført en efterretningsindhentning og 

udført en forebyggelsesindsats, så der skabtes grundlag for at 

reducere eller helt eliminere kriminaliteten i området. 

Samtidig var der fokus på at imødegå eventuelle yderligere 

eskaleringer af de konflikter, som politiet havde konstateret ud-

spille sig i området. 
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Beredskabspatruljer har kørt massivt tilsyn på Motalavej for at 

vise en klar polititilstedeværelse og for at øge beboernes tryg-

hed. Derudover har færdselssektionen jævnligt foretaget færds-

elskontrol på eller omkring Motalavej med henblik på at imø-

degå utryghedsskabende knallertkørsel eller vanvidskørsel i bil.

Politiet indførte på ny visitationszone i peroden fra den 5. august 

2020 til den 19. august 2020, hvorunder der blev meddelt zone-

forbud til to toneangivende personer i konflikten.  

I forhold til lokalpolitiets indsats i området har Sydsjællands og 

Lolland-Falsters Politi oplyst, at politikredsen igennem flere år 

haft en lokalpolitiindsats på Motalavej baseret på relationsdan-

nelse og tæt samarbejde med kommunale myndigheder, boligor-

ganisationen BoligKorsør samt den boligsociale helhedsplan 

2017-2021 ”En Fælles Indsats” (partnerskab mellem Slagelse 

Kommune, fem boligorganisationer, herunder BoligKorsør og 

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi).

Formålet med den boligsociale indsats er at udvikle de udsatte 

boligområder i Skælskør, Korsør og Slagelse til attraktive by- 

og boligområder. Indsatserne i helhedsplanen er organiseret i 

fire delindsatser: Forebyggelse og forældreansvar, Uddannelse 

og beskæftigelse, Tryghed og trivsel og Kriminalpræventivt. 

Politikredsen deltager i samarbejdet omkring helhedsplanen på 

flere niveauer. 

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har endvidere en lø-

bende kontakt med Slagelse Kommune og BoligKorsør. Der af-

holdes hvert kvartal koordinationsgruppemøde med ledelsesre-

præsentanter fra politi, kommune og den boligsociale helheds-

plan. Hvert kvartal afholdes der desuden lokalrådsmøder på po-

litistationen i Slagelse, hvor der bl.a. deltager repræsentanter fra 

helhedsplanen, BoligKorsør og kommunens gadeplansindsats.

Ud over de specifikke indsatser gældende for Motalavej dækker 

lokalpolitiets generelle forebyggende indsatser også området, 

herunder ugentlige listemøder i SSP-samarbejdet, hvor politiet 

sammen med skole- og socialforvaltningen i regi af retspleje-

lovens § 115 drøfter unge med risikoadfærd.

Ud over det tætte samarbejde med de øvrige aktører i området 

består indsatsen særligt af synligt tilstedeværelse, herunder fod-

patruljer i området. Disse patruljer har dels et tryghedsskabende 

sigte for at vise de øvrige beboere i området, at politiet er tilstede 

og nærværende, dels et relationsdannende sigte, hvor betjentene 

opsøger kvarterets beboere, indgår i dialog med dem og lærer 

dem at kende for på den måde at være med til at øge tilliden til 

politiet.

Lokalpolitiet Slagelse og Operativ Forebyggelse har hen over 
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sommeren 2020 øget antallet af tilstedeværende betjente særligt 

i eftermiddags- og aftentimerne. 

Lokalpolitiet har endvidere løbende haft kontakt med Gadeplan-

sindsatsen fra Slagelse Kommune, hvor man har holdt hinanden 

opdateret på status i forhold til konflikten. Lokalpolitiet har end-

videre talt med varmemestre, erhvervsliv i området og andre ak-

tører.

Afslutningsvis har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi op-

lyst, at politikredsen gennem flere år har haft en fast praksis med 

løbende at vurdere strafferetlige afgørelser meddelt til beboere 

på bl.a. Motalavej i Korsør i relation til videregivelse af oplys-

ninger efter almenboliglovens § 63 d. 

Politikredsens afdeling for Controlling udarbejder månedlige 

træk af afgørelser, hvor kriminaliteten er begået på Motalavej. 

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har flere gange videre-

givet oplysninger til BoligKorsør i medfør af almenboliglovens 

§ 63 d.”


	Besvarelse REU 1704 (D1596680).docx

