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Spørgsmål nr. S 851 fra medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF):  

 

”Har ministeren kendskab til, at der jævnligt er danske bandetil-

knyttede i deres muskelbiler, der kører frem og tilbage over 

grænsen mellem Danmark og Sverige, uden at de har et egentligt 

anerkendelsesværdigt formål, særligt set i det perspektiv at Dan-

mark mere eller mindre er lukket ned for at kunne begrænse Co-

vid-19, og hvilke initiativer vil ministeren i givet fald tage?” 

 

Svar: 

 

Rigspolitiet har oplyst, at der også siden indførelsen af den intensiverede 

grænsekontrol som led i indsatsen mod COVID-19 er registreret passage 

over Øresundsbroen i ANPG af køretøjer, der er anført som relaterede til 

bandemedlemmer. Blandt disse registrerede køretøjer er også såkaldte ”mu-
skelbiler”, dvs. typisk større biler med usædvanlig stor motorkraft, der ofte 

benyttes af bandemedlemmer. Der er dog ingen særskilt registrering af ”mu-
skelbiler”.  
 

Rigspolitiet har endvidere oplyst, at det ikke kan afvises, at personerne i de 

ANPG-registrerede køretøjer har haft et anerkendelsesværdigt formål med 

at indrejse i Danmark. F.eks. kan der være tale om danske statsborgere. 

 

Rigspolitiet har oplyst, at registreringen indgår som en del af den systema-

tiske nationale monitering af organiserede kriminelle grupperinger, der bl.a. 

har fokus på at fastlægge, hvor kriminelle grupperinger færdes, herunder 

hvilke køretøjer grupperingerne anvender. Udover ANPG anvendes en 

række forskellige kilder til at monitorere kriminalitetsbilledet mellem Dan-

mark og Sverige. Data fra disse kilder bruges dels til udfærdigelse af situa-

tionsbilleder, der kan målrette og understøtte en analysebaseret grænsekon-

trol, og dels til udfærdigelse af efterforskningsoplæg, der kan danne grund-

lag for iværksættelse af konkrete efterforskninger. 

 

Jeg kan endvidere oplyse, at der er etableret et nyt center i politiet – Græn-

secenter Øresund – for politisamarbejde og kriminalitetsbekæmpelse i Øre-

sundsregionen. Grænsecentret gik i drift den 1. april 2020 og er som følge 

heraf stadig i den meget tidlige opstarts- og etableringsfase. Grænsecentret 

skal være et samlende og koordinerende omdrejningspunkt for indsatsen 

mod grænseoverskridende kriminalitet i regionen. Arbejdet med monitering 

og analyse af kriminalitetsbilledet i regionen forventes at blive væsentlig 

styrket, når grænsecentret er i fuld drift. 


