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Spørgsmål nr. 558 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Kan ministeren oplyse,

 hvornår man som borger kan forvente, at politiet duk-

ker op og efterforsker et indbrud i eget hjem,

 hvilke klagemuligheder, man som borger har, når poli-

tiet ikke dukker op og efterforsker indbrud,

 hvor mange indbrud, der skal være begået i samme geo-

grafiske område, før politiet finder det relevant at dukke 

op og efterforske (1, 5 eller 10?)

 hvor høj en grad af oprydning efter indbruddet, en bor-

ger må have foretaget, før politiet ikke dukker op,

 om det er nødvendigt at være tilstede som familie for, at 

politiets indbrudsgruppe vil møde frem og optage spor 

fra gerningsmanden?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”I forhold til spørgsmål nr. et og tre kan Rigspolitiet oplyse, at 

politiet indleder efterforskning i alle sager, hvor borgere anmel-

der indbrud i eget hjem. Hvis gerningsmanden fortsat er til 

stede, når borgeren anmelder indbruddet, kommer politiet så 

hurtigt som muligt. Hvis gerningsmanden ikke længere er til 

stede, oplyses anmelderen om, hvordan  sagen vil blive behand-

let, herunder hvornår politiet forventes at komme til stedet for 

at foretage gerningsstedsundersøgelse mv. Antallet af indbrud 

begået i et specifikt område er således ikke afgørende for, hvor-

når politiet beslutter at køre ud til en anmeldelse om indbrud i 

privat beboelse. 

I forhold til spørgsmål nr. to kan det oplyses, at en borger har 

mulighed for at klage over politiets beslutning om ikke at køre 

ud til et indbrud. En sådan klage over politiets dispositioner skal 

indgives til politidirektøren i den politikreds, som behandler 

indbrudssagen. Politidirektørens afgørelse kan påklages til 

Rigspolitiet. 

Endvidere kan en borger klage over, at politiet beslutter at 

standse efterforskningen af et indbrud. Dette kan f.eks. være i 

tilfælde, hvor gerningsmanden ikke kan findes. En sådan klage 

over politiets sagsbehandling skal ligeledes indgives til politidi-

rektøren i den politikreds, som behandler indbrudssagen. Politi-

direktørens afgørelse kan påklages til den regionale statsadvo-

kat.



3

Rigspolitiet kan i forhold til spørgsmål nr. fire oplyse, at politiet 

foretager en gerningsstedsundersøgelse til brug for den videre 

efterforskning af sagen. Som udgangspunkt skal gerningsstedet 

være så urørt og beskyttet som muligt efter indbruddet, så poli-

tiet har de mest optimale betingelser for en vellykket gernings-

stedsundersøgelse, herunder sporsikring. Hvis politiet er opta-

get af andre hastende opgaver på tidspunktet for anmeldelsen, 

vil anmelderen blive vejledt om, hvad den pågældende kan og 

ikke kan foretage sig, så politiet kan foretage gerningsstedsun-

dersøgelsen på et senere tidspunkt. Anmelderen vil i den forbin-

delse bl.a. blive vejledt om ikke at rydde op eller flytte på ting. 

Endvidere vil anmelderen blive vejledt om at bevæge sig uden 

om det sted, hvor gerningsmanden er kommet ind, og de i øv-

rigt berørte områder i boligen.

Vedrørende det sidste spørgsmål kan det oplyses, at det ikke er 

en forudsætning for, at politiet kan foretage en gerningsstedsun-

dersøgelse, at anmelderen eller øvrige beboere er til stede. Det 

er imidlertid mest hensigtsmæssigt, at en hjemmevant person 

deltager, således at normalbilledet i hjemmet kan beskrives, her-

under så der kan fortælles om stjålne genstande allerede ved ger-

ningsstedsundersøgelsen. Dette er med til at sikre en optimal re-

gistrering og sporsøgning. Kan beboeren eller en repræsentant 

for denne ikke kontaktes, og har politiet foretaget gerningsste-

dundersøgelse, kan politiet på beboerens regning sikre, at boli-

gen ikke efterlades ulåst ved for eksempel at tilkalde en låses-

med.

Borgere kan desuden søge nærmere vejledning om, hvordan de 

skal forholde sig, når de anmelder et indbrud, på politiets hjem-

meside www.politi.dk.”
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