
Blanket til indgivelse af klage/anmeldelse 

 Klager/anmelder

Navn: 

Cpr.nr.: 

Adresse: 

Postnr. og by: 

E-mail:

Telefon privat: 

Telefon arbejde: 

 Tid og sted for episoden

Hvornår fandt episoden sted? (dato og klokkeslæt): 

Hvor fandt episoden sted? (adresse mv.): 

 Beskrivelse af episoden

Hvilke polititjenestemænd eller andet personale i politiet eller 
anklagemyndigheden ønsker du at indgive klage/anmeldelse mod? (så vidt 
muligt navn, tjenestested eller evt. anden beskrivelse af de involverede): 

Side 1



Beskriv episoden:
(Der er begrænsning på antallet af karakterer i feltet. Vedhæft eventuelt særskilt bilag med beskrivelse af episoden)

Side 2



 Dokumentation

Var der andre, som overværede episoden? (navn, adresse, tlf. mv.): 

Er du selv forurettet? 

Hvis nej, hvem var forurettet? (navn, adresse, tlf. mv.): 

Er der anden dokumentation? (foto/videooptagelse/lægelige oplysninger): 

Ja Nej

Side 3

Har du været ved læge, på sygehus eller skadestue som følge af episoden: 

Ja Nej

Hvis 'Ja', hvilken læge/sygehus/skadestue:



Behandling af personoplysninger: 

Læs om Politiklagemyndighedens behandling af personoplysninger i straffesager. 

Læs om Politiklagemyndighedens behandling af personoplysninger i adfærdsklagesager. 

Send din klage/anmeldelse til Politiklagemyndigheden:

Digital post:

Du kan skrive til os fra din digitale postkasse på www.borger.dk.

Log ind på Digital Post med din NemID og vælg ”Skriv ny post”. Du kan nu vælge Den 
Uafhængige Politiklagemyndighed som modtager og skrive til os med din klage-/
anmeldelsesblanket vedhæftet.

Fremsendelsen af Digital Post fra Borger.dk sker sikkert (krypteret).

Almindelig post:

Du kan sende din klage-/anmeldelsesblanket med almindelig post til nedenstående 
adresse.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed
Frederiks Plads 42, 8. og 9. sal
8000 Aarhus C

Side 4

https://politiklagemyndigheden.dk/wp-content/uploads/2021/01/Oplysningspligt-i-straffesager.pdf
https://politiklagemyndigheden.dk/wp-content/uploads/2021/01/Oplysningspligt-i-adfaerdsklagesager.pdf
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