Politianmeldelse
Vejledning til, hvordan du anmelder digitale billedkrænkelser til politiet.
Politiets afdeling for Cyber Crime – NC3 håndterer sager med digitale krænkelser.
Du kan anmelde digitale billedkrænkelser direkte hos denne afdeling via politiets hjemmeside.
Da NC3 har et andet spamfilter end de lokale politikredse, ryger anmeldelser med links til
pornosider eller vedhæftede nøgenbilleder ikke direkte i spamfilter, som de ofte gør ved dit lokale
politi.
Anmeld via nedenstående link:
www.politi.dk
På politiets hjemmesiden klikker du på ‘anmeld’ som findes ude på venstre side af hjemmesiden.
Når du har klikket på ‘anmeld’ kommer du frem til en ny fane som ser således ud:

1. Når du er kommet frem til siden (som vist foroven) klikker du på ‘Seksualforbrydelser’ som vist
foroven.
2. Efter du har har klikket på ‘Seksualforbrydelser’ kommer du frem til en anden side, hvor du
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trykker på ‘Digitale sexkrænkelser’ som ser således ud:

3. Dernæst udfylder du alle felter på anmeldelsesblanketten

4. Du får herefter en bekræftelse på mail om, at din anmeldelse er modtaget, og du får oplyst dit
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journal nr.
Politiet vil derefter guide dig igennem behandlingen af din sag, og du får mulighed for evt. at
sende screenshots og andet bevismateriale.
5. Følg selv op på din sag, hvis du ikke hører noget (ca. en gang om måneden). Når du henvender
dig, skal oplyse sagens journal nr., som du fik i forbindelse med anmeldelsen.
Generelt:
Det som sker når folk henvender sig til NC3 er, at de vurderer sagen og evt. sender den ud til din
lokale politikreds. Det kan eksempelvis være tilfælde, hvor den krænkede/forurettede skal
indkaldes til uddybende forklaring. Eller hvis man har kendskab til gerningsmandens identitet, kan
det være at denne indkaldes til forhør. Dette foregår lokalt.
Der vil være forskel på, hvor hurtigt de lokale kredse håndterer sager. Dette er afhængigt af
mængden og graden af deres andre sager. For eksempel vil mordsager blive håndteret før digitale
krænkelser. Men digitale krænkelser bliver håndteret før cykeltyveri. Sagshåndteringen varierer
derfor fra kreds til kreds.
Det er også muligt at anmelde direkte hos din lokale politikreds. I dette tilfælde er det en god idé
at ringe ned og bestille tid. På den måde kan politiet sikre, at en betjent med kendskab til Cyber
Crime er der til at tage imod henvendelsen. De kan også booke et ”privat” rum så anmeldelsen
ikke sker i en skranke foran en masse mennesker.

3

