
Sådan anmelder du til politiet

Er der stjålet eller forsøgt stjålet 
varer af mindre værdi, og/eller 
virkede tyveriet som en spontan/
tilfældig handling? 

Vurderer du, at 
gerningspersonen: 

• Er under 18?

• E r ikke herboende udlænding?

• Er uden fast bopæl?

• Ikke er sikkert identificeret?

Er der akut brug for hjælp fra 
politiet, eller er der fare for dit eller 
andres liv og førlighed?

Anmeld tyveriet 
skriftligt til os via 

politi.dk
Politiet kvitterer for 
anmeldelsen og 
sender en bøde til 
gerningspersonen.

Ring

1 1 4
og oplys følgende:

•  Karakteren af tyveriet 
– hvad er stjålet?

•  Oplysninger om 
gerningspersonen - navn, 
identitet, alder osv. 

Politiet vil vejlede dig i 
sagen og efter en konkret 
vurdering sende en patrulje. 

Ring

1 1 2
Politiet sender 
en patrulje. 

Ring

1 1 4
og oplys om episoden. 

Politiet vil vejlede dig i 
sagen og efter en konkret 
vurdering sende en patrulje. 

Ring

1 1 4
og oplys følgende:

•  Der kan være tale om 
organiseret tyveri

•  Hvad er der stjålet – og 
hvor mange genstande?

•  Hvordan foregik tyveriet 
– var der for eksempel 
medgerningspersoner?

•  Er gerningspersonen 
stadig på stedet?

Politiet vil vejlede dig i 
sagen og efter en konkret 
vurdering sende en patrulje.

Optræder gerningspersonen 
voldeligt, eller har han/hun truet 
med vold i forbindelse med 
tyveriet?

JA

JA JA

JA

JA

NEJ

NEJ

Har tyveriet et professionelt 
præg, er det af større omfang, 
har du mistanke om, at personen 
samtidig har stjålet fra andre 
butikker, eller er tyveriet begået 
af flere på én gang?

Organiseret tyveri 
kan for eksempel være: 

•  Tyveri af et større parti 
dagligvarer 

•  Tyveri af en eller flere dyre 
varer – eventuelt mens en 
medgerningsperson afleder 
opmærksomheden 

•  Tyveri med brug af udstyr til 
at fjerne alarmer, forede poser 
eller andet udstyr

Læs mere om anmeldelse og find gode råd om, hvordan du forebygger butikstyveri på politi.dk

SIMPELT  TYVERI?  ORGANISERET 
TYVERI?

RØVERI?

http://politi.dk
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