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3 KØBENHAVNS 

 

Forord 

 
Københavns Politi har som tidligere år udarbejdet en rapport, der viser udviklingen i ungdomskriminaliteten de 

seneste tre år i Københavns politikreds.  

 

Rapporten er udarbejdet efter aftale med SSP-Sekretariatet i København og udarbejdes to gange årligt.  

 

Data stammer fra et særudtræk fra Politiets sagsbehandlingssystem, POLSAS, og er trukket d. 19. januar 2018. 

Tallene er dynamiske, og der kan derfor ske ændringer i data efter datoen for dataudtrækket.  

 

Datatrækket vedrører den kriminalitet, som er begået i Københavns politikreds. Det vil sige alle gerningskoder i 

straffeloven, våbenloven, lov om euforiserende stoffer og andre særlovsovertrædelser.  

 

Data indeholder alle sigtede unge, som på sigtelsestidspunktet er under 18 år, og inkluderer dermed også unge, 

der er under den kriminelle lavalder.  

 

Rapporten er inddelt i to dele, som har forskellig fokus på ungdomskriminaliteten.  

 

Første del viser udviklingen i antallet af sigtelser, som indikerer kriminalitetsvolumen. Antallet af sigtelser opgøres 

på køn, alder og lokalområdet for gerningsstedet.  

 

Anden del viser udviklingen i antallet af sigtelser opdelt på de unges bopæl/lokalområde, samt antallet af unikke 

sigtede unge i forhold til, hvorvidt de unge begår mere eller mindre kriminalitet over tid. De unikke sigtede unge 

opdeles på lokalområde. 

 

 

 

Københavns Politi 

 
Februar 2018 
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4 KØBENHAVNS 

Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2015 – 2017 
 
Tabel nr. 01 

 
 
Særlig kommentar til sagskategorien – ”Bedrageri – jfr. §279”: 

 Jfr. dataudtrækket til ”Ungerapporten for 2014-2016” blev én enkelt person tilskrevet i alt 1721 sigtelser for 
”Bedrageri – jfr. § 279” i januar 2016. Efterfølgende er sigtelsestidspunktet korrigeret til december 2015, 
hvorfor det i nærværende Ungerapport er anført i året 2015. 

 
Kommentarer til tabel nr. 01: 
 
Samlet antal sigtelser i København Politikreds: 2015-2017 
 

 Det samlede antal af sigtelser i 2017 mod unge under 18 år er faldet med 7,2 % i forhold til 2016. 
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5 KØBENHAVNS 

 
 

 ”Andre Straffelovsovertrædelser”:  
o er andre straffelovsovertrædelser end de øvrige straffelovsovertrædelser, der er valgt at fokusere på i 

denne rapport  
o antallet af sigtelser i denne sagskategori er fra 2016 til 2017 steget med 26%, hvilket svarer til 124 

sigtelser 
o 321 sigtelser af de 601 sigtelser - svarende til 52% - omhandler sigtelser vedr. ”tilsnigelse af adgang 

uden at betale”, ”tyveri fra omklædning”, ”husfredskrænkelse”, ”vold mod polititjenestemænd”, 
”Fornærmelig tiltale mod polititjenestemænd”, ”maskeringsforbud”, ”grov forstyrrelse af den 
offentlige orden”, ”trusler” og ”vold mod vidner og deres nærmeste”  

 

 ”Bedrageri” og ”Databedrageri”:  
o antallet af sigtelser for ”Bedrageri” er faldet fra 233 sigtelser i 2016 til 52 sigtelser i 2017  
o antallet af sigtelser for ”Databedrageri” er faldet fra 352 sigtelser i 2016 til 211 sigtelser i 2017 
o antallet af enkeltpersoner, der blev sigtet for ”Bedrageri”/”Databedrageri” var i  

 2016: 125 enkeltpersoner. Heraf stod 10 enkeltpersoner for 360 sigtelser, hvilket svarer til 62% 
af de samlede sigtelser i sagskategorierne. To personer er alene sigtet for 180 forhold 

 2017: 72 enkeltpersoner. Heraf stod 10 enkeltpersoner for 157 sigtelser, hvilket svarer til 60% 
af de samlede sigtelser i sagskategorierne  

  

 ”Røveri mod Andre”: 
o antallet af sigtelser for ”Røveri mod Andre” er fra 2016 til 2017 steget med 74 sigtelser svarende til en 

stigning på 85% 
o antallet af enkeltpersoner, der blev sigtet for ”Røveri mod Andre” var i 

 2016: 44 enkeltpersoner. Heraf stod de 15-årige for 31 sigtelser og heraf én enkelt person for 
13 sigtelser 

 2017: 93 enkeltpersoner. Heraf stod de 15-årige for 67 sigtelser og heraf én enkelt person for 
10 sigtelser 

 8 enkeltpersoner blev sigtet for ”Røveri mod Andre” i både 2016 og i 2017 
  

 ”Vold §§ 244, 245/246”: 
o antallet af sigtelser for ”Vold – jfr. § 244, 245/246” er fra 2016 til 2017 steget med 110 sigtelser 

svarende til en samlet stigning på 79% 
o antallet af enkeltpersoner, der blev sigtet for ”Vold – jfr. §244, 245/46” var i 

 2016: 107 enkeltpersoner. Heraf stod 28 enkeltpersoner for 60 sigtelser svarende til 43% af de 
samlede sigtelser i sagskategorierne. De 15-årige stod for 41 sigtelser svarende til 30% af de 
samlede sigtelser i sagskategorierne 

 2017: 200 enkeltpersoner. Heraf stod de 15-årige for 73 sigtelser svarende til 29% af de samlede 
sigtelser i sagskategorierne. 

 5 enkeltpersoner blev sigtet for ”Vold – jfr. § 244, 245/246” i både 2016 og i 2017 
  

 ”Våbenloven – anden overtrædelse m. kniv, i øvrigt, kniv på off. sted, skydevåben”: 
o antallet af sigtelser for overtrædelse af sagskategorierne omkring ”Våbenloven” er fra 2016 til 2017 

faldet med 49 sigtelser svarende til et samlet fald på 31% 
o antallet af enkeltpersoner, der blev sigtet for overtrædelse af ”Våbenloven” var i 

 2016: 131 enkeltpersoner. Heraf stod de 17-årige for 54 sigtelser svarende til 34% af de samlede 
sigtelser i sagskategorierne 

 2017: 80 enkeltpersoner. Heraf stod de 15-årige for 35 sigtelser svarende til 32% af de samlede 
sigtelser i sagskategorierne. Én enkelt 15-årig blev alene sigtet for 12 forhold 

 10 enkeltpersoner blev sigtet for overtrædelse af ”Våbenloven” i både 2016 og i 2017  
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6 KØBENHAVNS 

Sigtelser fordelt på KØN 
 
Tabel nr. 02 

 
 
Tabel nr. 03 
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Sigtelser fordelt på ALDER 
 
Tabel nr. 04 

 
 

Tabel nr. 05 
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8 KØBENHAVNS 

 
Tabel nr. 06 

 
 
Kommentarer til tabel 02 og 03: 
 
Sigtelser fordelt på KØN: 
 

 Fordelingstallet på det samlede antal sigtelser på ”KØN” var 
o 2015: 13% til pigerne – 87% til drengene 
o 2016: 17% til pigerne – 83% til drengene 
o 2017: 19% til pigerne – 81% til drengene 

  

 I sagskategorien ”Butikstyveri” er antallet af sigtelser i 2017 i forhold til 2016 steget med 60 sigtelser svarende 
til en stigning på 10%. Antallet af sigtelser mod piger er steget med 62 sigtelser svarende til en stigning på 22% 

 

 I sagskategorien ” Vold § 244” er antallet af sigtelser i 2017 i forhold til 2016 steget med 83 sigtelser svarende 
til en stigning på 90%. Antallet af sigtelser mod piger er steget med 25 sigtelser svarende til en stigning på 147% 
og sigtelserne mod drengene er steget med 58 sigtelser svarende til en stigning på 77% 

 
Kommentarer til tabel 04, 05 og 06: 
 
Sigtelser fordelt på ALDER: 
 antallet af sigtelser mod de 13–14 årige er fra 2016 til 2017 stigende med 226 sigtelser svarende til en stigning 

på 55%  
o I sagskategorien ”Andre Straffelovsovertrædelser” i 2017 er to enkeltpersoner i aldersgruppen 13-14 

årige sigtet for i alt 79 forhold. Den ene er sigtet 60 gange for at ”tilsnigelse af adgang uden at betale” 
og den anden er sigtet 19 gange for ”vold mod politiet”, ”Maskering” og ”Grov forstyrrelse af den 
offentlige orden” 
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Sigtelser fordelt på Gerningsstedets Lokalområde 
 
Tabel nr. 07 

 
 
 
Tabel nr. 08 
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10 KØBENHAVNS 

Tabel nr. 09 

 
 

Kommentarer til tabel 07, 08 og 09: 
 

Sigtelser fordelt på Gerningsstedets Lokalområde: 
 

 I lokalområdet  ”Indre By” var der fra 2016 til 2017 et samlet fald i antallet af sigtelser i sagskategorierne: 
o ”Røveri mod Andre” - hvor antallet af sigtelser i 2016 var 30 sigtelser svarende til antallet i 2017 
o ”Vold § 244” -  hvor antallet af sigtelser i 2016 var 5 sigtelser og i 2017, hvor antallet var steget til 28 

sigtelser 
  

 I lokalområdet ”Kastrup” var der fra 2016 til 2017 et samlet fald i antallet af sigtelser i sagskategorierne: 
o ”Røveri mod Andre” - hvor antallet af sigtelser i 2016 var 0 sigtelser og i 2017, hvor antallet var steget 

til 20 sigtelser 
o ”Vold § 244” -  hvor antallet af sigtelser i 2016 var 4 sigtelser og i 2017, hvor antallet var steget til 12 

sigtelser 
 

 I lokalområdet ”Nørrebro” var der fra 2016 til 2017 en stigning i antallet af sigtelser i sagskategorierne: 
o ”Lov om Euf. besiddelse/salg” - hvor det samlede antal af sigtelser i 2016 var 32 sigtelser og i 2017, 

hvor det samlede antal var steget til 58 sigtelser 
o ”Vold § 244” og Vold §245/246” -  hvor det samlede antal af sigtelser i 2016 var 7 sigtelser og i 2017, 

hvor det samlede antal var steget til 26 sigtelser 
 

 I lokalområdet ”Sundby” var der fra 2016 til 2017 en stigning i antallet af sigtelser i sagskategorierne: 
o ”Røveri mod Andre” og ”Røveri Øvrige” - hvor antallet af sigtelser i 2016 var 12 sigtelser og i 2017, hvor 

antallet var steget til 30 sigtelser 
o ”Vold § 244” og Vold §245/246” -  hvor antallet af sigtelser i 2016 var 17 sigtelser og i 2017, hvor 

antallet var steget til 34 sigtelser 
 

 I lokalområdet ”Østerbro” var der fra 2016 til 2017 en stigning i antallet af sigtelser i sagskategorierne: 
o ”Røveri mod Andre” - hvor antallet af sigtelser i 2016 var 2 sigtelser og i 2017, hvor antallet var steget 

til 15 sigtelser 
o ”Vold § 244” -  hvor antallet af sigtelser i 2016 var 7 sigtelser og i 2017, hvor antallet var steget til 16 

sigtelser 
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Sigtelser fordelt på Sigtedes Lokalområde 
 
Tabel nr. 10 

 
 
 
Tabel nr. 11 
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12 KØBENHAVNS 

Tabel nr. 12 

 
 

Kommentarer til tabel  10, 11 og 12: 
 

Sigtelser fordelt på Sigtedes Lokalområde: 
 

 Lokalområdet ”Brønshøj”  
o det samlede antal af sigtelser vedr. ”vold § 244” og ”vold § 245/246” steget fra 12 sigtelser i 2016 til 40 

sigtelser i 2017 svarende til en stigning på 233% 
o de 14-årige har modtaget 13 sigtelser og de 15-årige har modtaget 11 sigtelser. Én 13-årig er sigtet 3 

gange 
 

 Lokalområdet ”NordVest”  
o det samlede antal af sigtelser vedr. ”vold § 244” og ”vold § 245/246” steget fra 13 sigtelser i 2016 til 27 

sigtelser i 2017 svarende til en stigning på 108% 
o  de 27 sigtelser i 2017 er fordelt på 17 enkeltpersoner, hvoraf 5 personer står for 14 sigtelser 

  

 Lokalområdet ”Nørrebro”  
o det samlede antal af sigtelser vedr. ”Røveri mod andre” og ”Røveri Øvrige” steget fra 22 sigtelser i 

2016 til 40 sigtelser i 2017 svarende til en stigning på 82% 
o de 40 sigtelser i 2017 er fordelt på 10 enkeltpersoner, hvoraf to 15-årige alene står for 21 sigtelser 
o det samlede antal af sigtelser vedr. ”vold § 244” og ”vold § 245/246” steget fra 17 sigtelser i 2016 til 35 

sigtelser i 2017 svarende til en stigning på 106% 
 

 Lokalområdet ”Sundby”  
o antallet af sigtelser vedr. ”Røveri mod andre” er steget fra 12 sigtelser i 2016 til 32 sigtelser i 2017 

svarende til en stigning på 167% 
o de 32 sigtelser i 2017 er fordelt på 22 enkeltpersoner, hvoraf 6 enkeltpersoner står for 16 sigtelser 

 

 Lokalområdet ”Sydhavnen”  
o antallet af sigtelser vedr. ”Røveri mod andre” er steget fra 1 sigtelser i 2016 til 9 sigtelser i 2017 
o de 9 sigtelser i 2017 er fordelt på 5 enkeltpersoner, hvoraf én enkeltperson står for 5 sigtelser 

 

 Lokalområdet ”Valby”  
o det samlede antal af sigtelser vedr. ”Røveri mod andre” og ”Røveri Øvrige” steget fra 4 sigtelser i 2016 

til 17 sigtelser i 2017 svarende til en stigning på 325% 
o de 17 sigtelser i 2017 er fordelt på 7 enkeltpersoner, hvoraf én enkeltperson står for 5 sigtelser 
o det samlede antal af sigtelser vedr. ”vold § 244” og ”vold § 245/246” steget fra 8 sigtelser i 2016 til 20 

sigtelser i 2017 svarende til en stigning på 150% 
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Sigtede enkeltpersoner fordelt på Sigtedes Lokalområde 
 

 
Tabel nr. 13 

 
 
Kommentarer til tabel  13: 
 

Sigtede enkeltpersoner fordelt på Sigtedes Lokalområde: 
 

 

Enkeltpersoner: 
o antallet af sigtede enkeltpersoner er fra 2016 til 2017 faldet med 36 enkeltpersoner svarende til et fald 

på 3% 
 

o antallet af sigtede enkeltpersoner i 2017 var i 11 ud af de 14 lokalområder i Københavns Politikreds 
stigende i forhold til antallet i 2016  

 

o i lokalområderne ”Øvrige Danmark” og ”Ukendt”, der ikke er beliggende i Københavns Politikreds, er 
der en nedgang i antallet af sigtede enkeltpersoner fra 2016 til 2017 på 131 enkeltpersoner svarende til 
et fald på 21% 

 

o antallet af sigtede enkeltpersoner, der ikke var bosiddende i Københavns Politikreds, var i 2016 på 632 
personer svarende til 46% af det samlede antal sigtede enkeltpersoner i 2016 

 

o antallet af sigtede enkeltpersoner, der ikke var bosiddende i Københavns Politikreds, var i 2017 på 501 
personer svarende til 37% af det samlede antal sigtede enkeltpersoner i 2017 
 

 

Sigtelser: 
o antallet af sigtelser fra 2016 til 2017 er faldet med 215 sigtelser svarende til en fald på 7% 

 

o antallet af sigtelser i 2017 var i 7 ud af de 14 lokalområder i Københavns Politikreds faldende i forhold 
til antallet i 2016 

 

o i lokalområderne ”Øvrige Danmark” og ”Ukendt”, der ikke er beliggende i Københavns Politikreds, er 
der en nedgang i antallet af sigtelser fra 2016 til 2017 på 148 sigtelser svarende til et fald på 13% 

 

o antallet af sigtelser mod personer, der ikke var bosiddende i København Politikreds, var i 2016 på 1137 
sigtelser svarende til 38% af det samlede antal sigtelser i 2016 

 

o antallet af sigtelser mod personer, der ikke var bosiddende i København Politikreds, var i 2017 på 989 
sigtelser svarende til 36% af det samlede antal sigtelser i 2017 

 
 

 

 

Kontakt til Den Kriminalpræventive Sektion 
 

 Mail adresse: kbh-dks@politi.dk 

 Specialkonsulent Peter Bach – PBA005@POLITI.DK 
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