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Besvarelse af spørgsmål nr. 503 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 503 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. januar 2022. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 

 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 

 

Niklas V. Johansen 
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Spørgsmål nr. 503 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren i forlængelse af REU alm. del - svar på spm. 204 

af 2. december 2021, hvor Rigspolitiet betegner ANPG som et 

meget nyttigt værktøj for politiet, der både benyttes i det daglige 

beredskab og i forbindelse med efterforsknings- og efterret-

ningsarbejde, tilkendegive, om regeringen deler Dansk Folke-

partis holdning om, at alle politiets køretøjer i videst muligt om-

fang bør have ANPG monteret hurtigst muligt, og vil ministeren 

meddele dette til Rigspolitiet og landets politikredse og samtidig 

sikre, at politiet ikke på noget tidspunkt mangler finansiering til 

formålet? Og vil ministeren oplyse, om regeringen med Dansk 

Folkepartis støtte vil sætte antallet af steder med ANPG op med 

mindst 50%?” 

 

Svar: 

 

1. Jeg er grundlæggende optaget af at sikre, at politiet har de rette redskaber, 

så politiets muligheder for at forebygge og opklare kriminalitet følger med 

tiden. Derfor har regeringen også løbende styrket politiets ANPG-kapacitet 

(automatisk nummerpladegenkendelse). Med regeringens trygheds- og sik-

kerhedspakke fra 2019 og finansloven for 2020 er der afsat midler til en 

markant udvidelse af politiets ANPG-kapacitet med 112 nye stationære og 

105 mobile anlæg. 

 

Derudover har regeringen med bekendtgørelse nr. 152 af 27. januar 2022 

om ændring af bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk num-

merpladegenkendelse (ANPG), der trådte i kraft den 1. februar 2022, udvi-

det slettefristerne for såkaldte no-hit-oplysninger i ANPG-systemet, så po-

litiet i videre omfang kan anvende ANPG-oplysninger i relevante efterforsk-

ninger.  

 

2. Justitsministeriet har endvidere til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet kan oplyse, at der med trygheds- og sikkerheds-

pakken fra 2019 og finansloven for 2020 er afsat midler til en 

markant udvidelse af politiets ANPG-kapacitet, der efter Rigs-

politiets vurdering dækker politiets aktuelle behov for ANPG-

udstyr. 

 

Rigspolitiet har gennemført en udbudsrunde vedrørende en ny 

ANPG-kontrakt, som er en forudsætning for indkøb af yderli-
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gere ANPG-udstyr. Der blev identificeret en vindende tilbuds-

giver i december 2021. Efterfølgende var der en såkaldt ”stand-

still-periode”, som er en 10 dages periode, hvor øvrige tilbuds-

givere har mulighed for at klage over udbuddet. Idet der er mod-

taget en rettidig klage fra en tilbudsgiver, er det på nuværende 

tidspunkt ikke muligt at underskrive en kontrakt med den vin-

dende tilbudsgiver. Klagenævnet for Udbud skal i forlængelse 

af klagen beslutte, om klagen skal have opsættende virkning, 

hvilket forventes at blive afgjort senest den 9. februar 2022.   

 

Såfremt Klagenævnet for Udbud vurderer, at klagen ikke skal 

have opsættende virkning, vil der hurtigst muligt blive indgået 

kontrakt med den vindende tilbudsgiver. Der er i tilbuddet lagt 

op til, at de stationære ANPG-anlæg kan leveres i perioden frem 

til udgangen af 1. kvartal 2023.” 


	Besvarelse af spørgsmål nr. 503 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg
	Spørgsmål nr. 503 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
	Svar:


