Anmeldelsesvejledning
Politiet kan modtage anmeldelser via politi.dk eller telefonisk via 1-1-2 (alarm) eller 1-1-4 (service)
Når man ringer til politiet, skal man tage stilling til om der er tale om en akut udrykning (ulykke,
igangværende indbrud, igangværende vold og lignende) I sådan tilfælde skal man ringe til
alarmcentralen på 1-1-2.
Ved øvrige anmeldelser skal man anvende 1-1-4. Det kan for eksempel være anmeldelse af sager,
hvor gerningen er overstået og gerningsmanden ikke længere er tilstede. Det kan være anmeldelser,
hvor det drejer sig om uro eller uorden, hvor man ønsker at politiet tager hånd om sagen. Og det
kan være anmeldelser, hvor man ser noget ulovligt som indtagelser eller salg af narkotiske stoffer.
Når man ringer til 1-1-4 bliver ens anmeldelse noteret på døgnrapporten uanset om der bliver sendt
en patrulje eller ej. Disse oplysninger benytter både Efterretningsafdeling og Lokalpoliti til at målrette
diverse indsatser og patruljemæssigt opsøgende fokus.
Borgernes øjne på gaden er derfor et vigtigt redskab i forhold til prioriteringen af politiets ressourcer.
Ved skriftlig henvendelse skal man benytte politi.dk
Via politi.dk bliver man guidet igennem de forskellige sagskategorier.
Nedenstående screenshots viser de forskellige sagskategorier

I tilfælde, hvor man som borger, skriftligt, vil anmelde uro og uorden i ens lokalområde. Skal man gøre brug
af den underkategori, der hedder ’TIP POLITIET’.
Man kan altid vælge at anmelde anonymt, men vi foretrækker at man afgiver sine kontaktoplysninger, så
lokalpolitiet kan følge op med spørgsmål i forhold til præcis lokation, gerningstidsrum eller andre
opklarende spørgsmål.

Orientering om ’Tip politiet’-funktionen på mobiltelefoner
Politiet valgte i oktober 2020 at lukke for Politi-app’en. Det skete for at fokusere kræfterne om hjemmesiden politi.dk, der især
er designet for at blive brugt fra mobiltelefonen.
Den har de samme funktioner, som Politi-app’en men hvor en app automatisk lægger sig som en genvej på telefonens
skrivebord, så er det anderledes med en hjemmeside.
Mange beboerforeninger og andre har været glade for muligheden for nemt at kunne tippe politiet via app’en om kriminalitet og
utryghedsskabende adfærd i deres lokalområde. Så derfor har vi lavet denne nemme guide til hvordan du kan lave en
skrivebordsgenvej for politi.dk.
I toppen af siden vil du finde tip politiet-funktionen, så du fortsat nemt kan fortælle os om de ting, som du synes vi bør vide.

