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Høring vedrørende kriminalitets- og tryghedssituationen i Københavns Kommune 

 

Ved e-mail af 27. april 2021 har Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center 

for Byudvikling, anmodet Københavns Politi om at oplyse, hvordan kriminalitets- og 

tryghedssituationen har udviklet sig i Københavns Kommune det seneste år. 

 

Københavns Kommune har oplyst, at baggrunden for anmodningen er, at politikredsens 

vurdering skal indgå i en afrapportering vedrørende målopfyldelse i relation til Sikker By-

strategien, der skal forelægges for Københavns Kommunes Økonomiudvalg den 15. august 

2021. 

 

Københavns Politi skal i den anledning bemærke følgende: 

 

Indledningsvis skal Københavns Politi oplyse, at politikredsen tidligere har besvaret 

Københavns Kommunes høringer om kriminalitets- og tryghedssituationen i Københavns 

Kommune til brug for afrapportering vedrørende målopfyldelse i forhold til Sikker By-

strategien på baggrund af blandt andet politiets tryghedsundersøgelse. Politiet har 

imidlertid ikke udarbejdet en tryghedsundersøgelse i 2020, hvorfor nærværende 

høringssvar ikke indeholder de samme oplysninger som politikredsens tidligere 

høringssvar.   

 

Københavns Politi kan imidlertid oplyse, at der, som det også fremgår af Københavns 

Politis virksomhedsberetning fra 2020, fra 2019 til 2020 var et fald i antallet af anmeldelser 

om overtrædelse af straffeloven i Københavns Kommune, idet antallet af anmeldelser i de 
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pågældende år var henholdsvis 55.986 og 43.868. Omvendt er antallet af 

straffelovssigtelser i Københavns Kommune steget fra 2019 til 2020, idet antallet af 

sigtelser i de pågældende år var henholdsvis 20.449 og 29.280. 

 

Af beretningen fremgår det endvidere, at den borgernære kriminalitet faldt, og at særligt 

antallet af anmeldelser om tyveri, indbrud og vold faldt markant, mens kriminalitet på nettet 

steg. 

 

Det er Københavns Politis opfattelse, at coronapandemien har været en medvirkende faktor 

til ovennævnte fald og stigninger i antallet af anmeldelser, idet pandemien til tider betød 

næsten mennesketomme gader i politikredsen, herunder i Københavns Kommune.  

 

Coronapandemien medførte for både borgerne, herunder i Københavns Kommune, og 

Københavns Politi gennemgribende ændringer, idet adfærd, der normalt betragtes som helt 

almindelig, med kort varsel blev strafbar. Københavns Politi forsøgte i den forbindelse at 

møde borgerne med dialog, vejledning og information om, hvordan den nye lovgivning 

skulle forstås. Langt de fleste borgere udviste stor forståelse for situationens alvor og 

lyttede til anvisningerne fra Københavns Politi.  

 

Under normale omstændigheder er støjgener ikke en opgave, som Københavns Politi altid 

kan prioritere ressourcer til. Under coronapandemien iværksatte Københavns Politi dog 

målrettede indsatser over for støj fra musikanlæg og spontane fester, der kunne være 

generende og skabe utryghed, ligesom det blev nødvendigt at udstede opholdsforbud flere 

steder i Københavns Kommune, herunder på Islands Brygge, Nørrebroparken og Kødbyen. 

 

Med henblik på at give borgerne en stærkere stemme tog Københavns Politi i 2020 hul på 

at etablere et borgerråd, hvor borgerne skal have mulighed for at komme med ideer og 

holdninger til Københavns Politi, og hvor politikredsens opgave bliver at lytte og stille 

spørgsmål. Et digitalt borgerråd er etableret pr. 1. juni 2021. Hvis borgerne skulle vise 

interesse herfor, er der endvidere mulighed for at afholde fysiske borgerrådsmøder. 

 

Som i årene forinden havde Københavns Politi også i 2020 stor fokus på indsatsen mod 

rocker- og bandekriminalitet, herunder på bekæmpelse af voldelige konflikter mellem 

rocker- og bandegrupperinger. Som led heri og med henblik på at skabe tryghed for 
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borgerne oprettede Københavns Politi visitationszoner, ligesom den tryghedsskabende 

indsats i berørte områder blev intensiveret.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Rikke Laulund 

stabschef 


