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Efterlysning af mistede genstande 
 

Personlige informationer  

Fornavn(e) 

 

Efternavn(e)  

Adresse  

 

Mailadresse Telefonnummer 

  

Tid og sted  

Hvor er genstanden(e) mistet? 

 

 

 

Hvornår er genstanden(e) mistet? 

 

 

 

Mistede genstand(e) 

Genstand Beskrivelse  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejledning:  

 Genstand: Fx mobiltelefon, laptop, tablet, kamera, tøj, taske, bog, vielsesring med indgravering, pas, 

nøgler*. etc.  

Beskrivelse:  

 Ved mistet mobil oplyses IMEI-nummer. Hvis dette ikke kan oplyses, gives en detaljeret beskrivelse 

(mærke, model, etui, farve). Du kan også vælge at oplyse dit password - ved personligt fremmøde 

eller via sikker mail. 

 Hvis det er en laptop, tablet eller et kamera, der er mistet, oplyses serienummer.  Hvis dette ikke kan 

oplyses, gives en detaljeret beskrivelse (mærke, model, etui, farve). Du kan også vælge at oplyse dit 

password - ved personligt fremmøde eller via sikker mail. 

 Ved mistet pas oplyses fødselsdato 

 Ved mistet vielsesring med indgravering oplyses navn og dato.  

 Hvis det drejer sig om andre ting beskrives farve, størrelse (tøj), mærke, indhold i tasker/poser, titler 

(på bøger). 



 

 

 

Side 2  

* Vær opmærksom på, at mistede nøgler normalt ikke kan efterlyses, men du er velkommen til at 

komme ind til os på Politigården og kigge i de kasser, vi opbevarer indleverede nøgler i. De gem-

mes i en måned. En undtagelse er nøgler mistet i Lufthavnen. Dem kigger vi efter, hvis du sender 

en beskrivelse.  

 

Efterlysningen sendes  til kbh-lost@politi.dk. Hvis du vælger at sende oplysninger om password, 

opfordrer vi til, at du sender via sikker mail. Se hvordan du gør her. Har du et billede af den 

mistede genstand, kan du vedhæfte det.  

 

Hvis vi finder dine efterlyste genstande, hører du fra os inden for tre uger efter modtagelsen af 

din efterlysning.  
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