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Københavns Politis
Virksomhedsberetning for 2020

Forsidefoto:
Betjente opsætter advarselsskilte ved Kongens Have om, at politiet kan lukke 
området, hvis det vurderes, at smitterisikoen er for stor på grund af for mange 
mennesker. Kongens Have var et af de områder i byen, der i løbet af 2020 var 
såkaldt advarselszone. 

Hotline: +45 7020 0233 
coronasmitte.dk

Politiet 
kan lukke 
området

The Police 
may close 
this area

Politiet kan indføre et midlertidigt 
opholdsforbud i området, hvis det 
vurderes, at smitterisikoen er for 

stor på grund af for mange personer 
på samme sted. Også selv om de 

udgør mange små grupper. 
Overvej derfor, om I skal finde et 

andet sted at opholde jer.

The Police may impose a temporary 
exclusion area if it is considered 

that the risk of infection is too 
high because of too many people 

assembling in the same place. Even 
if they constitute many small groups. 
In that case please consider to go  

elsewhere.

 Mange små grupper 
bliver hurtigt til én stor. 
Søg væk fra området, 

hvis det ikke er muligt at 
holde afstand til andre.

 Many small groups can 
easily become one large 
group. Please leave the 
area if it is not possible 

to keep a distance to 
other people.
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Nærbetjente på tilsynsbesøg i restaurationsmiljøet for at sikre, at corona-restriktionerne 
overholdes. Her på Istedgade på Vesterbro. 
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lem borger og politi. Et vigtigt element i indsatsen for 
at komme tættere på borgerne er at nedbringe de lan-
ge sagsbehandlingstider og antallet af ophobede sager. 
Selv om vi endnu ikke er i mål, kom vi i 2020 et vigtigt 
skridt nærmere, særligt hvad angår sager om person-
farlig kriminalitet. Ved udgangen af året var antallet af 
personfarlige sager nedbragt med 44 procent sammen-
lignet med juni 2019 – en stor indsats, som også er 
foregået fra hjemmekontorerne.
  
På de indre linjer har 2020 været et stramt budgetår, 
hvor vi har optimeret vores arbejdsgange, styrket da-
takvaliteten og haft fokus på sund drift, så kredsen står 
stærkere rustet til de nye opgaver, der uden tvivl venter i 
2021. En af dem bliver at realisere de mange ambitiøse 
mål for et styrket og mere borgernært dansk politi, som 
følger af den nye flerårsaftale for politi og anklagemyn-
dighed 2021-2023.

God læselyst
Anne Tønnes, politidirektør

2020 blev på mange måder et år ud over det sædvan-
lige. Vi gik ind i 2020 med forventningen om et helt an-
det år, end det vi lagde bag os. Vi tog hul på året med 
udsigt til, at flere års planlægning i forbindelse med EM i 
fodbold, Tour de France og fejringen af Dronningens 80-
års fødselsdag skulle stå sin prøve. Som bekendt ramte 
pandemien, og de mange opgaver blev i stedet til én 
stor national indsats, som vi – i et tæt samarbejde på 
tværs af myndigheder – har bidraget til. 
   
Coronakrisen medførte på rekordtid gennemgribende 
forandringer i hele samfundet – også for politiet. Hvor 
vi normalt håndhæver loven over for kriminelle, blev op-
gaven at sikre, at helt almindelige borgere overholdt re-
striktionerne. På trods af de mange begrænsninger blev 
vi generelt mødt med opbakning og accept hos borger-
ne, hvilket har været afgørende for indsatsen.

Mens nøgleordet for indsatsen på gaden var afstand, 
har et vigtigt sigtemærke for rigtig mange andre dele af 
vores indsats faktisk været at mindske afstanden mel-

FORORD
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Politidirektør Anne Tønnes interviewes på Islands Brygge. I forsommeren etablerede Københavns 
Kommune og Københavns Politi adfærdsregulering i området for at hjælpe borgerne til at holde 

afstand. Bl.a. blev græsplænen inddelt i felter, hvor der maksimalt måtte opholde sig 10 personer. 
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Københavns Politi omfatter kommunerne København, 
Frederiksberg, Tårnby og Dragør og dækker et område 
på ca. 180 km² med i alt ca. 775.000 indbyggere. Vi 
er ca. 3.400 medarbejdere i kredsen – heraf ca. 2.450 
polititjenestemænd og ca. 85 politikadetter. 

Københavns Politi er Danmarks største politikreds målt 
på antal borgere, ansatte, sager og opgaver. 

KØBENHAVNS POLITIKREDS
Kongehuset, Folketinget og størstedelen af statsadmi-
nistrationen ligger i hovedstaden, hvilket ofte har betyd-
ning for politiarbejdet. I København ligger desuden Hø-
jesteret, Østre Landsret, Københavns Byret, Retten på 
Frederiksberg og Sø- og Handelsretten, hvilket eksem-
pelvis har betydning i forhold til sikring og bevogtning i 
forbindelse med retssager.

Hold dig orienteret om og kom i kontakt med Københavns Politi

Twitter Følg os og hold dig orienteret om seneste nyt  
på @KobenhavnPoliti.

Facebook Følg os på Facebook: @KobenhavnPoliti

Følg os på Youtube Her kan du finde vores videoer:
https://www.youtube.com/KoebenhavnsPoliti.

Følg os på nettet Få overblik over politikredsen og indgiv din anmeldelse elektronisk: 
www.politi.dk/koebenhavns-politi.

Ring til 112 Alarmopkald.

Ring til 114 Ring til servicetelefonen 114 og indgiv anmeldelse eller stil spørgsmål.

Din Betjent Kontakt din lokale politibetjent fra nærpolitiet. 
Find kontaktoplysninger på: www.dinbetjent.dk

Ret henvendelse til 
Københavns Politi

Mød op i politiekspeditionen:
Hovedbanegården (ved Rewentlovsgade)
Hverdage: 08.00-21.00
Weekend og helligdage: 10.00-17.00

https://www.youtube.com/KoebenhavnsPoliti
http://www.politi.dk/koebenhavns-politi
http://www.dinbetjent.dk
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CORONAKRISE - KØBENHAVNS 
POLITIS OPGAVER
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Den 27. februar 2020 blev den første dansker testet po-
sitiv med coronavirus. Næppe mange forudså dengang 
de store ændringer, der fulgte i kølvandet. Med ét blev en 
ny slags trusselsbillede introduceret, nemlig smitteudvik-
lingen, og en af de mest langstrakte og komplekse politi-
operationer til dato blev sat i gang.

Kravet om hurtig eksekvering for at bringe smitten under 
kontrol kombineret med mange løbende regelændringer 
og stor uforudsigelighed har stillet store krav til vores kri-
sestyring. Effektiv håndtering af samfundskriser er kun 
mulig gennem tæt koordinering på tværs af myndigheder 
og sektorer. I København nedsatte vi fra start af den lo-
kale beredskabsstab, som har været omdrejningspunktet 
for et godt samarbejde med de lokale myndigheder - her-
under ikke mindst med kredsens fire kommuner - om i 
fællesskab at løfte den svære opgave.

I vores egen organisation etablerede vi et Covid-19 kontor 
og en særlig Covid-19 operationsstab, der har koordine-
ret kredsens samlede indsats og løbende er blevet tilpas-
set i forhold til udviklingen. Et element i den omfattende 
operation, der har involveret store dele af organisationen, 
har været et juridisk beredskab, der afklarer de mange 
juridiske spørgsmål og dilemmaer i relation til den hidtil 
uprøvede, komplekse og meget principelle lovgivning, der 
samtidig berører nogle af de frihedsrettigheder, vi vægter 
højest i vores demokrati. Covid-19 operationen er hele 
vejen igennem blevet fulgt tæt af politidirektørens strate-
giske stab.

Tryghed og synlighed i en uvant situation
Den 11. marts 2020 – dagen hvor Danmark blev lukket 
ned – vil formentligt gå over i historien som en dato, 
mange danskere sent vil glemme. 

For at øge trygheden i den uvante situation var vi massivt 
til stede i hele byen og satte ekstra patruljer ind – både 
kørende og gående – så borgerne blev mødt af et synligt 
politi i byens gader, som i de følgende uger lå nærmest 
mennesketomme hen. For både os og borgere var der 
tale om gennemgribende ændringer, idet adfærd, som vi 
normalt betragter som helt almindelig, fra den ene dag 
til den anden blev ulovlig. Vi mødte derfor borgerne med 
dialog, vejledning og information om, hvordan den nye 
lovgivning skulle forstås.

Langt de fleste udviste heldigvis stor forståelse for situ-
ationens alvor, og lyttede til os. I en krisesituation er god 
dialog med borgerne afgørende, for vi kan ikke effektivt 
slå smitten ned alene med sanktioner – det beror i høj 
grad på borgernes opbakning og accept. 

Langt de fleste borgere viste heldigvis 
stor forståelse for situationens alvor, 

og derfor så vi flere gange Strøget være 
næsten mennesketomt. 

Som noget nyt har alle - også politiet - skullet 
vænne sig til at bruge mundbind.

CORONAKRISE 

KØBENHAVNS POLITIS OPGAVER
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CORONAKRISE 

KØBENHAVNS POLITIS OPGAVER

smidigt som muligt, men fuld kontrol er en tidskrævende 
opgave, og på store rejsedage opstod der kilometerlan-
ge bilkøer. 

De lukkede grænser gav også store udfordringer for 
udenlandske søfolk, der skulle af- eller påmønstre i Dan-
mark. Besætningsmedlemmer sad i længere perioder 
’fanget’ på deres skibe uden at kunne komme i land, 
indtil der i juli blev fundet en løsning. Vi fik herefter til op-
gave – i et tæt samarbejde og på tværs af myndigheder, 
Rederiforeningen, Københavns Lufthavn og Mærsk – at 
sikre, at sømændene fik udstedt de nødvendige rejse-
papirer, så de kunne komme hjem – en kompleks og 
logistisk udfordrende opgave.

Lukkede grænser
For at smitte ikke skulle blive bragt ind fra udlandet, luk-
kede regeringen den 14. marts 2020 grænserne til Dan-
mark. Selv om antallet af indrejsende faldt dramatisk, 
blev det startskuddet til endnu en kompleks og ressour-
cekrævende indsats, som vi løftede med assistance fra 
Forsvaret, Politiskolen og andre politikredse.

Indtil september, hvor vi overgik til stikprøvekontrol, 
blev alle tog-, bil-, færge- og flypassagerer standset ved 
midlertidigt etablerede kontrolposter på perronen på 
stationen i Københavns Lufthavn, ved Øresundsbroen, 
Oslobåden og i Københavns Lufthavn. Hvis udlændinge 
ikke kunne dokumentere et anerkendelsesværdigt for-
mål med rejsen, blev de afvist. Vi udførte kontrollen så 

Bilister på vej over Øresundsforbindelsen blev gelejdet ind på Peberholmen, 
hvor vi udførte grænsekontrollen af indrejsende fra Sverige.

8
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Mange mennesker plejer at valfarte til Bispebjerg Kirkegård, når kirsebærtræerne springer ud. 
Så for at hindre smittespredning blev området ved Kirsebær-alleen afspærret i 2020. 

9

CORONAKRISE 

KØBENHAVNS POLITIS OPGAVER
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Genåbning og tilstrømning 
til grønne områder
Mens de traditionelle politiindsatser i forbindelse med 
store fodboldkampe, festivaller og sportsbegivenheder, 
statsbesøg osv. blev droslet ned eller helt aflyst, opstod 
nye opgaver, da smittekurven efter påske knækkede, og 
samfundet tog hul på en gradvis genåbning.  

Under genåbningen og i takt med det gode vejr skete 
der desværre et holdningsskred hos nogle borgere, som 
begyndte at tage mere afslappet på reglerne. Vi blev 
derfor nødt til at gå over til en mere håndfast linje, hvor 
afstanden mellem overtrædelse og bødeblok var korte-
re. Særligt på Islands Brygge, Göteborg Plads/Sandkaj 
og Dronning Louises Bro lod mange sig gentagne gange 
friste af det gode vejr. Den 25. april 2020 tog vi konse-
kvensen og tog et vidtgående nyt redskab i brug: For-
bud mod ophold på Islands Brygge. Vi satte samtidig 
advarselsskilte op ved bl.a. Amager Strandpark, Sønder 
Boulevard og Fælledparken. 

Adfærdsdesign og piratfester
Sanktioner kunne ikke stå alene. Stillet over for de nye 
udfordringer gik vi, bl.a. sammen med Københavns 
Kommune, nye veje for at gøre det lettere for borgerne 
at træffe det rette valg. Da forbuddet mod ophold på 
Islands Brygge ikke blev forlænget, blev græsplænerne 
på havnefronten opdelt i firkanter optegnet med kridt-
maskine. 

Selv om smitten gik ned, og forsamlingsloftet blev sat 
op, fortsatte corona med at sætte sit præg på vores op-
gaver. Da barer og restauranter i maj 2020 åbnede op 
efter knap to måneders nedlukning tog nærpolitiet på 
besøg hos op mod 2.000 erhvervsdrivende for at tjekke, 
om der var styr på pladskrav, håndsprit og skiltning – en 
indsats vi gentog flere gange i takt med, at nye restrikti-
oner blev indført.

I juni 2020 blev det nødvendigt at indføre forbud mod 
ophold ved Sandkaj/Göteborg Plads, da området til-
trak mange mennesker. Samtidig opstod der udfordrin-
ger med festglade unge, der samlede sig og spillede 
høj musik i det fri til stor gene for andre. Nærpolitiet gik 
sammen med Sikker By i dialog med beboerne på bl.a. 
Sandkaj og Islands Brygge om bekymringer i forbindelse 
med støjgener og utryghed, og deltog bl.a. i borgermø-
der. Under normale omstændigheder er støj ikke en op-

gave, politiet altid kan prioritere ressourcer til. Hen over 
sommeren var det dog et prioriteret indsatsområde. På 
en enkelt weekend i august sendte vi patruljer ud til knap 
200 anmeldelser om høj musik, hvilket kunne give en 
bøde og evt. konfiskation af musikanlæg. En anden ny 
opgave, vi under coronakrisen gentagne gange rykkede 
ud til, var anmeldelser om såkaldte ’piratfester.’

Ændrede kriminalitetsmønstre
Corona påvirkede hverdagen i alle dele af samfundet. 
Det påvirkede også antallet af anmeldelser, som under 
pandemien faldt 24 procent sammenlignet med sam-
me periode året før. Særligt antallet af anmeldelser om 
tyverier, indbrud og vold faldt markant. Desværre påvir-
kede nedlukningen af samfundet ikke kun kriminaliteten 
i positiv retning, for problemet med vanvidsbilisme steg, 
og vi blev kaldt ud til flere anmeldelser om vold i nære 
relationer end normalt. For at forebygge dette, tog vi på 
besøg hos flere sårbare familier for at guide og vejlede i 
forhold til vores bekymring.

Mens den borgernære kriminalitet faldt, steg krimina-
liteten på nettet. Særligt økonomisk kriminalitet blev 
begået online. Samtidig opstod en ny type kriminalitet: 
Corona-kriminalitet, hvorfor straffen herfor blev sat op. 
Bag skærmene sad kyniske kriminelle, der var parate til 
at udnytte den sårbare situation, borgere og samfund 
befandt sig i. For at sikre fuldt fokus på området ned-
satte vi en særlig efterforskningsgruppe, som målrettet 
efterforsker anmeldelser om svindel med hjælpepak-
kerne, der er til for at holde hånden under økonomisk 
ramte virksomheder. Task forcen har efterforsket en 
række sager om bedrag af de offentlige hjælpepak-
ker for flere millioner kroner. I december faldt der dom 
i den første sag ved Østre Landsret, som idømte en 
30-årig mand 2 år og 3 måneders ubetinget fængsel 
for forsøg på bedrageri med lønkompensationsordnin-
gen. Han skal desuden betale en bøde på knap 1,3 
million kr.

CORONAKRISE 

KØBENHAVNS POLITIS OPGAVER

Fakta: Færre lomme- og tasketyverier

Fra den 12. marts 2020 og frem til årets udgang 
blev der anmeldt 66 procent færre lommetyve-
rier sammenlignet med samme periode året før. 
Antallet af tasketyverier faldt med 59 procent.
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Da domstolene genåbnede måtte flere sager rykkes til lejede lokaler med mere plads. Bl.a. blev en 

stor sag om økonomisk kriminalitet rykket til lokaler i Bella Center.

Sagsområde 2019 2020 Forskel i %
Færdsel 53.110 57.151 8
Sædelighed 960 1.041 8
Øvrig straffelov, herunder brugstyveri 6.810 6.906 1
Økonomisk kriminalitet 32.230 30.842 -4
Røveri 497 424 -15
Narkotika og smugling 9.312 7.608 -18
Vold 3.691 2.890 -22
Øvrige særlove 16.609 11.385 -31
Indbrud 4.385 2.821 -36
Tyveri 31.155 16.873 -46
Drab, brand mv. 428 214 -50
Straffesager (ekskl. færdsel) 106.077 81.004 -24

Kilde: Rigspolitiets Qlikview, Kriminalitet, dynamiske tal. Data trukket d. 15.01.2021.

CORONAKRISE 

KØBENHAVNS POLITIS OPGAVER

Tyveri fra borger (tyveriindsatsen)
Anmeldelser i Københavns Politi pr. måned

Note: Indsatsområde defineres som gerningskoderne 75551 (tyveri fra cafeteria/restaurant), 
75574 (tyveri, tricktyveri på gadeplan, 75607 (tyveri fra lomme/taske/bagage og 75608 (tyveri af taske/bagage).
Kilde: Rigspolitiets Qlikview, Kriminalitet, dynamiske tal. Data trukket d. 15.01.2021.

Antal anmeldelser i Københavns Politi under corona-pandemien
(12. marts 2020 til 31. december 2020)
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”Anden bølge” 
Efter en sommer med lave smittetal begyndte det i sep-
tember 2020 at gå den forkerte vej i hovedstadsområ-
det. Forsamlingsloftet blev sat ned til 50, og som konse-
kvens af det stigende smittetryk skærpede vi indsatsen 
i by- og nattelivet. Vi afholdt stormøder med restaurati-
onsbranchen og tog på besøg hos ca. 2.000 erhvervs-
drivende. Mange restauranter og beværtninger fik hen 
over sommeren besøg af nærpolitiet, når de skulle lukke 
ned kl. 22.

Vi fortsatte desuden den målrettede indsats over for støj 
fra musikanlæg og spontane fester. Og efter flere ad-
varsler blev det også nødvendigt at udstede opholdsfor-
bud i Nørrebroparken og siden i Kødbyen på Vesterbro, 
hvor mange samledes efter beværtningernes lukketid.

På grund af et stigende smittetryk i november og december blev Rådhuspladsen spærret af nyt-
årsaften. Det skete for at forhindre, at mange mennesker ville markere årsskiftet på pladsen.

12

Anden bølge fik for alvor greb i hovedstadsområdet i ok-
tober, og pandemien fortsatte med at rase og nåede i 
december et rekordhøjt niveau. På grund af den alvorlige 
situation blev byens storcentre, restauranter, barer, bio-
grafer og sportshaller lukket ned – en nedlukning, som 
ved juletid var udbredt til hele landet, og bragte mindelser 
om situationen i marts. 

Et atypisk år fik en atypisk afslutning. Nytårsaften er altid 
en af årets travleste vagter for politiet, og vi var i 2020 
forberedt på at få ekstra meget at se til og var derfor 
mere talstærkt til stede end normalt. Heldigvis havde bor-
gerne lyttet til myndighedernes råd og fejrede årsskiftet 
med stor ansvarlighed, så et år præget af ekstraordinær 
travlhed blev afrundet på usædvanligt fredelig vis.

CORONAKRISE 

KØBENHAVNS POLITIS OPGAVER
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Eksempler på kommunikation til borgerne 
via sociale medier

CORONAKRISE 

KØBENHAVNS POLITIS OPGAVER
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UDVALGTE 
INDSATSOMRÅDER

På de følgende sider kan du læse mere om Københavns Politis indsats på følgende områder:

•  Rocker-/bandeindsatsen   •  Christiania   •  Tættere på borgerne
•  Forebyggelse   •  Personfarlig kriminalitet  •  Terrorberedskab   

14
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Rocker-/bandeindsatsen
I 2020 var vi i hovedstadsområdet vidner til flere konflik-
ter i bandemiljøet. Selvom konfliktniveauet var lavere end 
tidligere år, brugte vi igen i år mange kræfter på at opklare 
sager om skyderier, drab og grov vold, og på at genskabe 
trygheden for almindelige borgere i de berørte områder. 

Derfor er området strategisk prioriteret, og vi sætter hårdt 
ind med alle tilgængelige redskaber for at stille bagmæn-
dene til regnskab. Da der i foråret opstod en konflikt 
mellem grupperinger, som bl.a. førte til, at en ung mand 
mistede livet, da han blev skudt foran sit hjem i Brøns-
høj, satte vi massivt ind. Vi indførte flere visitationszoner, 
nærpolitiet intensiverede indsatsen med øget synlighed i 
de berørte områder, og vi fik anholdt flere nøglepersoner. 
Det lagde en dæmper på konflikten. 

I sensommeren opstod der igen sammenstød mellem 
grupperinger i hovedstadsområdet. Også denne gang 
skred vi til handling med ransagnings- og anholdelses-
aktioner, og en øget tryghedsskabende indsats i områ-
derne. Vi oplyste om risikoen for dobbelt straf, hvis man 
som bandemedlem begår kriminalitet i forbindelse med 
en igangværende konflikt, og umiddelbart derefter faldt 
der mere ro på miljøet.  

Også hos anklagemyndigheden fyldte rocker-/bandeind-
satsen i 2020, hvor der faldt en række vigtige domme, 
som relaterer sig til tidligere bandekonflikter. Østre Lands-

ret skærpede bl.a. straffen til 13 bandemedlemmer, som 
er dømt for grov vold i en frisørsalon på Nørrebro i 2018, 
så de samlet fik over 20 års fængsel og alle fik opholds-
forbud i afgrænsede områder af bydelen. Forud for dom-
men var det lykkedes en af gerningsmændene at stikke 
af fra en retspsykiatrisk afdeling i Slagelse, men efter 
godt samarbejde med det nationale politi i Barcelona blev 
han fanget og fik sin straf sammen med de andre. 

Den dom, der fik mest opmærksomhed, var sagen mod 
banden Loyal to Familia (LTF). I den historiske og prin-
cipielle sag fulgte Københavns Byret anklagemyndighe-
dens påstand om, at LTF har et ulovligt formål og an-
vender vold. For første gang nogensinde blev en forening 
dermed opløst ved dom, fordi den har et ulovligt formål 
og virker ved vold. 

Senere på året nåede Østre Landsret samme konklusion, 
og kort inden årets udgang gav Procesbevillingsnævnet 
tilladelse til, at LTF kunne anke dommen til Højesteret. 
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Københavns Byret fulgte anklagemyndighedens påstand om, at LTF har et ulovligt formål og 
anvender vold. For første gang nogensinde blev en forening dermed opløst ved dom, fordi den 

har et ulovligt formål og virker ved vold.

UDVALGTE

INDSATSOMRÅDER

Fakta: Fængslinger og beslaglagte våben

I gennemsnit sad 246 rocker- og bandemedlem-
mer fængslet i Østdanmark i 2020. 

I forbindelse med bandekonflikterne i 2020 er 
26 personer blevet varetægtsfængslet i Køben-
havns Politikreds. Der blev beslaglagt 39 våben 
(skyde-, stik- og andre våben) i visitationszoner-
ne i København i foråret 2020. 
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Samarbejde på tværs af grænser
I løbet af de seneste år har vores fokus på at bekæm-
pe kriminalitet ændret sig i hovedstadsområdet. For de 
kriminelle samarbejder i stigende omfang på tværs af 
landegrænser – så det gør vi også. 

Derfor er Grænsecenter Øresund (GCØ) nu blevet en re-
alitet. GCØ er et efterforsknings- og efterretningscenter, 
og har især fokus på bekæmpelse af den grænseover-
skridende smugling af våben, sprængstof og narkotika 
samt bekæmpelse af omrejsende kriminelle grupperin-
ger mellem Danmark og Sverige. Opgaverne løses i et 
tæt samarbejde med svenske myndigheder – svensk 

politi og told har allerede sæde i GCØ, mens svensk kyst-
bevogtning vil blive repræsenteret i løbet af 2021. 

Den officielle åbning af centret blev udskudt pga. corona, 
men det tætte samarbejde med svenskerne har hurtigt 
vist sin værdi. I en stor koordineret aktion med politikredse 
i både Danmark og Sverige blev 17 personer i september 
anholdt og sigtet for at stå bag skunkproduktion i Dan-
mark og for organiseret smugling og salg af skunk til Sve-
rige. Ni personer blev varetægtsfængslet, og foreløbig er 
der faldet dom i to tilståelsessager. Der forventes at falde 
dom i sagerne mod de sidste syv i januar 2021.

I 2020 blev Politigårdens Fængsel omdannet til arrest for udlændinge, og de indsatte 
overført til en særligt sikret afdeling i Vestre Fængsel.
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Christiania  
2020 har også betydet forandringer på Christiania. Da 
landet blev lukket ned pga. corona-situationen i marts 
fulgte Christiania med. Det blev til den længste nedluk-
ning i områdets historie, og da Christiania igen slog dø-
rene op i maj, var det med et anderledes Pusher Street. 

Der er ikke opsat boder i gaden på samme måde som 
tidligere, og det er vores vurdering, at handlen foregår 
mindre åbenlyst.  

Også politiets tilstedeværelse er forandret, for i løbet af 
2020 er nærpolitiet rykket ind på fristaden. Iført bløde 
hatte og gule veste er det et andet politiudtryk, end man 
er vant til at se på Christiania. Formålet er tydeligt at sig-
nalere, at nærbetjentene er i området for at løse en an-

Udvalgte resultater 2020

Tilstedeværelse/Aktion i Pusher Street 912

Rydning  af boder 33

Køb/salg-aktioner 49

Anholdte  880

Arrestanter (v. fængslede) 282

§119 stk. 1, (vold mod tjenestemand) 1

Øvrige sager vedr. §119 og §121 sager 
(fx trusler, modsætte sig anholdelse, 
fornærmelig tiltale mv.) 94

den opgave end kollegerne fra Operativ Specialafdeling, 
som fortsat arbejder med at bekæmpe hashhandlen i 
Pusher Street.

Københavns Politi er også de almindelige christianitters 
politi, og derfor udbreder nærpolitiet Din Betjent-ordnin-
gen i området ved at gå tryghedsskabende patruljer og 
opsøge dialog med borgere, erhvervsdrivende og insti-
tutioner. Selvom der er enkelte misytringer, er langt de 
fleste kommentarer positive, og det er tydeligt, at mange 
christianitter gennem året har vænnet sig til og lært deres 
lokale betjente at kende.  Tiltaget er et vigtigt skridt nær-
mere vores langsigtede mål om en gradvis normalisering 
af Christiania, så vi kan udføre helt normal politibetjening 
der – ligesom i resten af byen.

Samlet beslag (udvalgte kategorier)

Hash (kg) 472,5

Skunk (kg) 108

Joints (stk.) 45.527

Kokain (gram) 85,8

Amfetamin (gram) 703

Våben (slag-, stikvåben og peberspray) 83

Kontanter (mio. kr.) 5,99
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Vi er også de almindelige christianitters politi og derfor går Din Betjent tryghedsskabende 
patruljer i området og opsø ger dialog med borgere, erhvervsdrivende og institutioner. 
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Tættere på borgerne
Politiet er til for borgernes skyld. Alligevel er kun ca. 60 
procent af de borgere, der udsættes for kriminalitet, til-
fredse med politiets håndtering af deres sag. Hver femte 
er direkte utilfreds med mødet med os. Det viser en til-
fredshedsundersøgelse, som Rigspolitiet udgav i 2020. 
Størst er utilfredsheden hos borgere udsat for vold og 
voldtægt, som bl.a. oplever, at politiet ikke tager deres 
anmeldelse seriøst.

Det er naturligvis ikke godt nok – og noget vi arbejder på 
at rette op på. Som politi har vi traditionelt et stærkt fag-
ligt fokus på gerningsmanden og på at opklare forbry-
delsen. At fange gerningsmanden skal naturligvis fortsat 
have hovedprioritet, men vi arbejder på at blive bedre til 
at indtænke borgerens perspektiv i alle vores opgaver. 
For føler man som forurettet, at man ikke bliver lyttet 
til og mødt med empati, har vi ikke løst vores opgave 
ordentligt – heller ikke selvom gerningsmanden ender 
i fængsel.

Derfor var det i 2020 et pejlemærke for os at sætte bor-
geren i centrum. Vi har i den forbindelse igangsat et nyt 
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Vi vil gerne tættere på borgerne og høre om, hvad der fylder i hverdagen. Derfor inviterer vi 
lokale borgere forbi til en snak ved vores mobile politistation. Her har nærpolitiet på Amager 

taget den med til Holmbladsgade.

projekt, der skal øge tilfredsheden hos borgere, der ram-
mes af kriminalitet. Som led heri har vi kortlagt, hvilke 
barrierer man som forurettet kan opleve i sager om ek-
sempelvis vold, voldtægt, blufærdighedskrænkelse, ind-
brud og tyveri i hele sagskæden – lige fra anmeldelse til 
afslutning af sagen. Kortlægningen har ført til konkrete 
initiativer, som skal udvikles og implementeres i 2021.

For at give borgerne en stærkere stemme tog vi i 2020 
hul på at etablere et borgerråd, som vi forventer at lan-
cere i løbet af foråret 2021. Det er tanken både at etab-
lere et digitalt borgerråd, hvor alle politikredsens borgere 
inviteres til at byde ind med idéer og holdninger, og at 
afholde en række borgerrådsmøder, når corona-situati-
onen igen tillader det. Formålet er at fremme en åben 
dialog og styrke samarbejdet med borgerne, og vi for-
venter at lære af borgernes erfaringer og indarbejde 
dem i måden, vi løser vores opgaver på.

Tiltagene bygger videre på de seneste års fokus på at 
gøre sårbare ofres oplevelse af mødet med politiet bedre. 
Læs mere under ’Personfarlig kriminalitet’ på side 20.

UDVALGTE
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ne. På baggrund af tidligere erfaringer fra enkelte bydele 
og gode input fra Hovedstadens Beredskab og Sikker By, 
blev der udarbejdet en kampagne med informationsma-
teriale og oplæg for unge. Kampagnen blev rullet ud over 
hele politikredsen for at sikre, at der ikke opstod episoder 
som dem i juledagene i 2019, hvor der blev skudt fyrvær-
keri af mod borgere og politi på Nørrebro. 

Også i forbindelse med corona-nedlukningen i foråret, 
hvor skoler, klubber og andre faste aktiviteter for børn og 
unge lukkede i ca. en måned, var det nødvendigt at tæn-
ke i nye baner. For at nedsætte risikoen for, at det skulle 
føre til en stigning i ungdomskriminaliteten, var vores kri-
minalpræventive betjente ekstra opmærksomme på at 
sætte ind med opsøgende og forebyggende indsatser. 
Vi arbejdede tæt sammen med gadeplansmedarbejdere 
og boligsociale helhedsplaner og SSP København, som 
stablede coronasikre aktiviteter på benene, fx onlineun-
dervisning i klaver og beatboxing.

Forebyggelse
I de seneste år har forebyggelse fyldt mere i den of-
fentlige debat og hos os. I 2020 mundede det ud i flere 
organisatoriske ændringer for at sikre, at forebyggelse 
tænkes ind i det daglige arbejde i hele politikredsen. 

Vi har derfor etableret en forebyggelsesstab, som skal 
sikre fælles retning for den kriminalitetsforebyggende 
indsats og derved være med til skabe større tryghed i 
København, på Frederiksberg, i Tårnby og i Dragør. Sam-
tidig har vi lavet justeringer internt for at sikre større vi-
densdeling. 

For selvom der er forskel på, hvordan man går til fore-
byggelse på Frederiksberg og Nørrebro, så er der også 
rigtig mange fælles udfordringer, og derfor kan og skal 
gode erfaringer fra et område bringes i spil andre steder. 

Eksempelvis var nærpolitiet i slutningen af 2020 med til 
at tage initiativ til en stor forebyggende fyrværkerikampag-
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En stor del af nærpolitiets arbejde handler om kriminalitetsforebyggelse. Her er vi på 
besøg hos 9. klasserne på en skole på Frederiksberg, hvor vi talte om alt fra hash til 

el-løbehjul og støj. 
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Personfarlig kriminalitet
At blive udsat for personfarlig kriminalitet kan være trau-
matiserende og er et fokusområde, som politiet priorite-
rer højt. Selv om den personfarlige kriminalitet faldt un-
der corona-pandemien, videreførte vi i 2020 et særligt 
fokus på ofre, der udsættes for vold, voldtægt, røveri og 
blufærdighedskrænkelser. 

Vi fortsatte således de senere års indsats for at gøre sår-
bare ofres oplevelse af mødet med politiet bedre med 
fokus på afhøringsteknik og tryggere fysiske rammer for 
afhøringen samt faste kontaktpersoner og bedre informa-
tion om sagens status, mens den er under behandling.

En hovedprioritet er at afkorte sagsbehandlingstiden, 
da ventetid kan opleves som et tomrum, der kan skabe 

øget frustration og utryghed. Vi fortsatte derfor i 2020 
indsatsen for at indhente det efterslæb af sager, der har 
hobet sig op efter en årrække med øget pres på politi-
ets ressourcer. De delvist nedlukkede retter og ændrede 
arbejdsbetingelser på grund af corona ændrede ikke på, 
at efterforskere og anklagere lagde sig ekstra i selen for 
at komme til bunds i bunkerne af sager fra tidligere år. 

Selv om vi ikke er i mål endnu, tog vi i 2020 et vigtigt 
skridt i den rigtige retning: Trods færre anmeldelser rej-
ste vi i 2020 24 procent flere sigtelser for personfarlig 
kriminalitet end året før. Samtidig rejste vi i 2020 syv 
procent flere tiltaler. Indsatsen har betydet, at bunken af 
personfarlige sager ved udgangen af året var svundet 
ind med 44 procent sammenlignet med juni 2019. 

Ved Københavns Politis ekspedition på Hovedbanegården findes et af politikredsens særlige 
lokaler til afhøring af sårbare ofre, som skal skabe en mere tryg og hjemlig stemning.
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Terrorberedskab
Selv om verdens øjne var rettet mod coronapandemien, 
gik Europa heller ikke i 2020 fri af terrorangreb. I Kø-
benhavns Politi fyldte indsatsen mod terror også i 2020 
– både hvad angår forebyggelse, beredskab, efterforsk-
ning og retsforfølgelse.

Vi videreførte de senere års fokus på tidlig indsats over 
for radikalisering i et fortsat tæt og tillidsfuldt samar-
bejde på tværs af myndigheder – et samarbejde som i 
2020 med den opdaterede nationale samarbejdsmodel 
for infohuse blev yderligere professionaliseret. På bag-
grund af en fælles indsats på tværs af sektorer for at 
vurdere og forebygge risikoadfærd, der kan føre til kri-
minelle handlinger med ekstremistisk motiv, fortsatte vi 
bl.a. med at gennemføre bekymringssamtaler med bor-
gere, der udviser tegn på radikalisering.

I lyset af den fortsat forhøjede terrortrussel mod Dan-
mark fortsatte vi desuden indsatsen for at øge kredsens 
operative parathed, som i 2020 fik et yderligere løft. 
Det kom bl.a. til udtryk i forbindelse med angrebene i 
Frankrig samt i Østrig, hvor gerningsmænd angreb civile, 
bl.a. ved en synagoge. Herefter fik vi hurtigt og effektivt 
etableret den nødvendige bevogtning omkring franske 
og jødiske interesser.

Anslagene i Europa satte ekstra fokus på bevogtning af 
truede lokaliteter, og i 2020 omorganiserede vi den spe-

cialiserede bevogtningsafdeling for at professionalisere 
vores opgaveløsning. Gennem et mere målrettet og nøje 
planlagt trænings- og uddannelsesprogram bliver per-
sonalet desuden klædt på til bedre at kunne håndtere 
såvel varslede som uvarslede hændelser i et tæt samar-
bejde med vores reaktionspatruljer. 

Det var dog ikke kun uddannelse, der fyldte i 2020 – det 
samme gjorde flere efterforskningsmæssigt tunge sa-
ger. I forbindelse med den fortsatte efterforskning af en 
større sag om planlægning af terror fra den 11. decem-
ber 2019 anholdt vi den 3. april 2020 yderligere en per-
son. Igen i slutningen af april gennemførte vi sammen 
med Politiets Efterretningstjeneste (PET) en politiaktion i 
København på baggrund af mistanke om terrorplanlæg-
ning. I december anholdt vi en syrienskriger, der siden 
2014 havde været internationalt efterlyst.

Også det retlige efterspil i kølvandet på flere terrorsager 
fyldte hos anklagemyndigheden, som trods den delvise 
nedlukning af retterne førte flere tunge sager relateret til 
terror i 2020. I september idømte Østre Landsret en tyrkisk 
statsborger otte års fængsel i den såkaldte ’dronesag’, og 
i december 2020 blev en syrisk statsborger idømt 12 års 
fængsel ved Østre Landsret i den såkaldte ’tændstiksag’.

Læs mere om disse og andre sager på de følgende si-
der.
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Forud for besøget af den amerikanske udenrigsminister i juli 2020 var bl.a. sprængstofhunde 
på plads ved Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads. 
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Som en del af ’Duncan Island-sagen’ skulle vi ransage et 178 meter langt fragtskib, 
som havde lasten fuld af banankasser. 
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Spionagesag lukkede Sjælland ned
Den 26. juni 2020 blev der sat foreløbigt punktum i sa-
gen, der den 28. september 2018 førte til ’nedlukning’ 
af Sjælland. Retten i Roskilde idømte en norsk-iraner syv 
års fængsel og udvisning af Danmark for at have hjul-
pet en iransk efterretningstjeneste med at planlægge et 
drab på en eksil-iraner. Som led i sagen blev store dele 
af Sjælland lukket ned af en omfattende politiaktion på 
grund af mistanke om et forestående angreb. I forbin-
delse med manhunt-aktionen blev færgeruter og broer 
mellem landsdele spærret i flere timer. Aktionen foregik 
i et tæt samarbejde mellem flere politikredse. Dommen 
er anket til Østre Landsret.

Duncan Island 
– skibet var lastet med 100 kilo kokain
Den 15. februar 2020 blev 100 kilo kokain kastet over 
borde fra containerskibet Duncan Island ud for Lange-
land og samlet op af en mindre båd. På afstand fulgte 
Københavns Politi med og anholdt – i samarbejde med 
Fyns Politi – smuglerne i en større koordineret politiakti-
on til lands og til vands udført i regi af RSIOC-Ø. Det 178 
meter lange fragtskib var lastet med omkring 400.000 
kasser bananer – en meget stor ransagningsopgave, 
som vi løste med støtte fra en række andre myndighe-
der og kredse. Den 30. november 2020 faldt der dom i 
sagen ved Retten i Svendborg, hvor de fire tiltalte – tre 
letter og en russer – blev idømt hver 12 års fængsel og 
udvist for bestandig.

Goldfinger 
– internationalt kriminelt netværk
Efter længere tids efterforskning foretaget af Særlig Efter-
forskning Øst (SEØ) i samarbejde med politiet i flere lande 
og en koordineret anholdelsesaktion i både Danmark og 
udlandet faldt de første domme i den såkaldte ’Operation 
Goldfinger’. Sagen omhandler indsmugling og salg af ni 
tons kokain. I september 2020 blev en 43-årig mand og 
en 28-årig kvinde idømt hhv. fire og to års fængsel – beg-
ge for hæleri af særlig grov beskaffenhed. 

I oktober blev en 24-årig kvinde idømt 10 års fængsel 
for indsmugling af 162 kilo kokain til Danmark, og i no-
vember blev en 66-årig mand idømt tre års fængsel for 
hæleri af 20 millioner kroner. Sagen fortsætter ved ret-
ten. Den 4. december 2020 indledte Københavns Byret 
sagen mod 15 andre, som er tiltalt i hovedsagen. Der 
ventes at falde dom i september 2021.

Bombe skulle laves af 17.000 tændstikker
I december 2020 blev den såkaldte ’tændstiksag’ af-
gjort. Østre Landsret stadfæstede Københavns Byrets 
dom mod en syrisk statsborger, der fik 12 års fængsel 
og blev udvist for bestandig for forsøg på terrorangreb 
et ukendt sted i København i 2016 under anvendelse 
af knive og en bombe, der bl.a. skulle laves af svovlet 
fra flere end 17.000 tændstikker. En medgerningsmand, 
han skulle mødes med i København, er tidligere blevet 
dømt i Tyskland.

STORE STRAFFESAGER I 

KØBENHAVNS POLITI
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Droner til Islamisk Stat
Den 10. september 2020 skærpede Østre Landsret by-
rettens dom i den såkaldte dronesag, der handler om 
levering af udstyr til Islamisk Stat i Syrien. En tyrkisk 
statsborger blev idømt otte års fængsel samt udvisning 
for bestandig. Han blev bl.a. dømt for at medvirke til 
forsøg på terrorisme ved at have indkøbt seks termiske 
kameraer og medbragt dem til Tyrkiet med henblik på at 
videregive til Islamisk Stat og ved på anden vis at have 
fremmet Islamisk Stats virksomhed ved at have indkøbt 
diverse dronedele mv. To andre blev for at fremme Isla-
misk Stats virksomhed idømt henholdsvis fire år og seks 
måneders fængsel og tre års fængsel i samme sag.

Bedrageri mod ’bedstemødre’
657 ældre borgere på tværs af landet blev ringet op af 
kriminelle, der udgav sig for at være deres ’børnebørn’, 
som var i knibe, og bad om at få overført større penge-
beløb. I 11 tilfælde lykkedes det at franarre de ældre et 
udbytte på samlet 911.000 kroner. 

Sagerne, der havde samme modus, efterforskes hos Af-
delingen for økonomisk kriminalitet i Københavns Politi, 
og i december 2020 idømte Retten på Frederiksberg en 
32-årig mand tre år og ni måneders fængsel og udviste 
ham for bestandig. En 24-årig kvinde og en 25-årig mand 
blev idømt fængsel i henholdsvis halvandet år og et år.

Drab på radiovært med bandefortid
Østre Landsret idømte den 25. februar 2021 en 26-årig 
mand fængsel på livstid for drabet på en radiovært med 
en fortid i bandemiljøet, som den 19. november 2018 
blev skudt på Hejrevej. Her havde han kort forinden af-
holdt en reception for bogen ”Rødder: En gangsters ud-
vej.” Han afgik ved døden dagen efter. 

Pensionistdrab på Østerbro
I juni 2020 faldt der dom i en sag om drab på ældre 
borgere på Østerbro. I perioden mellem 5. februar og 7. 
marts 2019 afgik tre ældre mennesker ved døden i be-
byggelsen på Vangehusvej på Østerbro. Efterforskningen 
førte til, at dødsfaldene blev betragtet som rovmord ved 
kvælning. En mand, der tidligere var idømt 7 års fængsel 
for voldtægt og drabsforsøg, blev sigtet og varetægts-
fængslet. Den 7. juni 2020 idømte Københavns Byret 
ham fængsel på livstid for to drab. Dommen er anket til 
Østre Landsret.

Eksplosion ved Skattestyrelsen
Den 9. juli 2020 faldt der dom i sagen om eksplosionen 
ved Skattestyrelsens bygning ved Nordhavn Station, da 
Københavns Byret idømte to svenske mænd på 23 og 
24 år henholdsvis fire og fem års fængsel. Begge blev 
desuden udvist af Danmark for bestandig.
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To svenske mænd blev kort efter sprængningen ved Skattestyrelsen i august 2019 anholdt. 
I juli 2020 blev de idømt henholdsvis 4 og 5 års fængsel.

Foto: Michael Øer, NKC. 
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CENTRALE NØGLETAL
Alle straffesager ekskl. øvrige områder 2018 2019 2020
Anmeldelser 193.104 205.325 190.925
Sigtelser 142.065 144.584 155.889

Straffelov 2018 2019 2020
Anmeldelser 68.176 85.945 75.364
Sigtelser 28.149 31.377 43.211
Kilde: Rigspolitiets Qlikview, kriminalitet låste tal. Data trukket d. 14.01.2021. Antal anmeldelser og sigtelser.

Straffelovsanmeldelser i kommuner 2018 2019 2020
København 54.727 55.986 43.868
Frederiksberg 4.637 4.502 4.389
Dragør 397 500 436
Tårnby 3.508 3.599 2.350
Sager, der ikke kan knyttes til en bestemt 
kommune (fx kriminalitet begået på internettet) 4.907 21.358 24.321
Total 68.176     85.945      75.364      
Kilde: Rigspolitiets Qlikview, kriminalitet låste tal. Data trukket d. 14.01.2021. Antal anmeldelser.

Straffelovssigtelser i kommuner 2018 2019 2020
København 18.621 20.449 29.280
Frederiksberg 1.742 1.401 1.742
Dragør 90 99 153
Tårnby 1.648 1.915 1.209
Sager, der ikke kan knyttes til en bestemt 
kommune (fx kriminalitet begået på internettet) 6.048 7.513 10.827
Total 28.149     31.377      43.211      
Kilde: Rigspolitiets Qlikview, kriminalitet låste tal. Data trukket d. 14.01.2021. Antal sigtelser.

Færdsel 2018 2019 2020
Antal dræbte i trafikken 7 9 5
Antal alvorligt tilskadekommende i traffiken 271 235 200
Kilde: Vejdirektoratets statistikmodul "vejman.dk". Data er trukket 25.01.2021

Kilde: Rigspolitiets Qlikview, kriminalitet låste tal. Data trukket d. 14.01.2021. Antal anmeldelser og sigtelser for alle straffesager ekskl. øvrige 
områder
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Her er nærpolitiet og den mobile politistation på besøg i Nordøst, 
hvor der i løbet af forårs- og sommermånederne var forsamlet mange mennesker 

for at nyde sol og vand ved Sandkaj og Marmormolen.



For at sikre at grupper af borgere ikke sad for tæt, lavede vi og Københavns Kommune 
adfærdsregulering på Islands Brygge. Opfordringen lød på maks. 10 personer i hver firkant 

og ensretning på stierne i mellem. 
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