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Forlængelse af visitationszoner i Københavns politikreds

I medfør af lov om politiets virksomhed § 6 har politidirektøren i København i dag deri 18. januar 2022

truffet beslutning om, at politiet fortsat i en begrænset periode kan foretage stikprøvevis besigtigelse af

personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i følgende geografiske

afgrænsede områder:

Zone 1:

Ruten — Åkandevej — Kildebrøndevej — Smørumvej — Veksøvej — Stenløsevej — Islevhusvej —

Kongemarksvej — Banefløjsstien — langs kredsgrænsen — Kildeager — langs kredsgrænsen og via stisystem

til Hillerødmotorvejen — Ruten.

Zone 2:

Ågade — Bispeengbuen — Borups Allé — Hareskovvej - Utterslevvej — Rådvadsvej — Frederiksborgvej —

Rødkløvervej — via stier syd for krcdsgrænsen — Lundedalsvej — Tuborgvej — Lersø Parkallé —

Rovsingsgade — Hans Knudsens Plads — Borgervænget via cykelsti til — Vognmandsmarken —

Bryggervangen — Omøgade — Lyngbyvej — Nørre Allé — Tagensvej — Fredensgade — Sortedam

Dosseringen — Peblinge Dosseringen — Åboulevard — Ågade.

Baggrunden for etablering af visitationszonen er, at der siden den 11. november 2021 har været en række

voldelige hændelser i Storkøbenhavn, som vurderes at have relation til rocker- og bandemiljøet, og

hvorunder der i flere tilfælde er blevet anvendt skydevåben. Baggrunden for beslutningen om at forlænge

visitationszonerne er, at det er politiets vurdering, at der fortsat er risiko for yderligere voldelige

hændelser i zoneme, hvor de involverede grupperinger i Københavns politikreds holder til.

Formålet med indførelsen og forlængelsen af visitationszonerne er at skabe tryghed for borgerne i

områdeme ved blandt andet at sikre, at personer ikke bærer eller besidder våben i zonerne.
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Som følge af ovenstående forlænges visitationszonerne fra tirsdag den 18. januar 2022 kl. 18.00 til tirsdag

den 1. februar 2022 kl. 18.00.
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