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Introduktion

Indbrud, butikstyveri og røveri er desværre hverdag i detailhandlen. 
Dansk Erhverv har sammen med en række butikker i detailhandlen 
udviklet værktøjet Crimestat, som siden 2010 har indsamlet data til 
brug for forebyggelse af kriminalitet begået imod dansk detailhandel.

Crimestat er et unikt samarbejde indenfor dansk detailhandel. Virk
som heder, der ellers er konkurrenter, arbejder her sammen om at løse 
en fælles udfordring. 

Crimestat har været brugt gennem flere år, og ca. 30 organisationer 
med samlet 4.500 butikker er tilmeldt som brugere af systemet. Som 
bruger af Crimestat, kan virksomheder effektivisere sagsgangene, når 
de registrerer butikskriminalitet og når de foretager anmeldelser af 
butikstyverier til politiet. Som bruger får man også tilsendt relevante 
notifikationer om røverier og indbrud fra andre brugere af Crimestat.

Dansk Erhverv repræsenterer fremtidens erhvervsliv. Vi udvikler og 
anvender derfor hele tiden nye og dynamiske løsninger – hvor Crime
stat er et godt eksempel. Om end indbrud, røverier og tyverier har været 
udfordringer for detailforretninger i umindelige tider, ændrer berigelses
kriminalitet karakter med tiden. Det samme gør de midler, vi har til at 
bekæmpe det. Crimestat gør brug af moderne teknologi til at afhjælpe 
et gammelt problem. 

Stort tak til Crimestats sponsorer: 
• CamVision
• Dansk Krisekorps 
• Howeni Eurosafe
• Telesikring



4 Årsberetning 2020  /  Crimestat

2020 blev et år, 
som ingen havde 
forudset 

Coronapandemien satte – og sætter stadig – sine spor på alt fra 
dagligdagen til verdenshandlen. Også detailhandelskriminalite
ten og arbejdet med sikkerhed og Crimestat har været påvirket. 
Butikkerne har oplevet dage med færre kunder under den første 
nedlukning i foråret 2020, med en afledt stigning i antallet af 
røverier, samtidig lå antallet af indbrud også højere under nedluk
ningen. Butikkerne oplevede også, at de ansatte blev truet med at 
en kunde eller tyv/røver ville hoste eller spytte dem i hovedet og 
smitte med Corona, hvilket også gjorde, at vi i Crimestat indsatte 
en ny våbentype under røveriregistreringer – nemlig Corona. På 
butikstyverifronten har vi ikke kunnet aflæse en tendens afledt af 
corona – generelt har antallet af registrerede tyverier bare ligget 
højere end tidligere år. Der har dog været en stigning i tyverier af 
en ny type vare, nemlig personlige værnemidler i form af hånd
sprit og mundbind. Da tyverier af sådanne varer kan straffes  
hårdere end tyverier med andre varer, opdaterede vi Crimestat,  
så det i politianmeldelsen fremgår, at der er tale om et Corona 
relateret tyveri, for at gøre politiet særligt opmærksom herpå.

Crimestat indsatte en 
ny våbentype under 
røveriregistreringer  
– nemlig Corona. 
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I 2020 fejrede Crimestat også 10års jubilæum. En fejring, som 
stod lidt i skyggen af coronaen, men som alligevel blev både faglig 
og festlig. Særligt festligt blev det, da vi kunne annoncere, at vi 
samme dag som fejringen af Crimestat også havde fået tilladelse 
til at foretage deling af billeder af gerningsmænd i Crimestat. 
Arbejdet med, at få lovhjemmel til deling af billeder startede  
samtidig med Crimestat – 10 år tog det, men så var tilladelsen 
også hjemme.

Lars Alexander Borke og Henrik L. Sedenmark



2020 
– året der gik

COVID-19

Coronapandemien har formentlig været det mest skelsættende 
i 2020. Coronavirus har ændret hele den verden og det samfund 
vi lever i. Da Coronavirus ramte Danmark i starten af marts, med
førte den store udfordringer i det danske erhvervsliv. Dette har 
været af stor betydning for detailhandlen både i et økonomisk 
og kriminelt henseende. Flere virksomheder har måtte lukke 
og slukke, og utallige lønmodtagere har mistet deres job. På 
kriminalitets fronten har flere oplevet kriminalitet, der er relate
ret til Corona. En Corona relateret forbrydelse kan for eksempel 
være, hvis en butikstyv stjæler mundbind, håndsprit eller andre 
værnemidler. Ved sådan en forbrydelse forhøjes straffen i forhold 
til normalstraffen, hvorfor det har været afgørende, at det bliver 
anmeldt korrekt i Crimestat. 

Coronapandemien i 2020 har også haft en betydning på tenden
serne inden for butikskriminalitet – det har vi kunnet aflæse af 
tallene i Crimestat. Det er vores vurdering, at fraværet af kunder 
i butikkerne i marts 2020 gjorde, at antallet af røverier i denne 
måned steg markant sammenlignet med både resten af året og 
tidligere år. Modsat lå antallet af røverier meget lavt hen over som
meren, hvor mange danskere var hjemme i Danmark i stedet for på 
ferie i udlandet. Antallet af indbrud lå også markant højere i april 
2020 end resten af året, og ligesom ved røverierne lå indbruddene 
lavere i august til oktober, hvor mange danskere var hjemme. 
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  Figur 1: Røveri
I 2020 er der i Crimestat registreret i alt 77 røverier, hvor der blev registreret  
88 røverier i 2019. Antallet af registrerede røverier er derfor faldet med cirka  
12,5 % i 2020.
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  Figur 2: Indbrud
I 2020 er der i Crimestat registreret 197 indbrud. I 2019 blev der registreret  
223 indbrud. I starten af 2020 så vi en generel stigning indtil midt april, hvorefter 
antallet af registrerede indbrud falder.
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Butikstyverierne har – modsat røverierne og indbruddene – ikke 
udvist særlige udsving hen over året – om end antallet af registre
rede tyverier har ligget højere hele 2020 sammenlignet med 2019.

Crimestats 10-års jubilæum

2020 var året, hvor der var gået 10 år siden Dansk Erhverv og 
detailhandlen indgik et samarbejde om at udvikle Crimestat. Den 
28. februar fejrede Crimestat derfor 10års jubilæum. Der var god 
tilslutning til arrangementet, der grundet Corona blev beskedent 
fejret på Børsen, hvor deltagerne bl.a. kunne høre om ansigts
genkendelse, brug og udvikling af Crimestat, Det Kriminalpræven
tive råds arbejde og Politiets arbejde med at forebygge og opklare 
detailhandelskriminalitet. 
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  Figur 3: Butikstyveri
I 2020 blev der i Crimestat registreret 9.825 butikstyverier, hvorimod der i 2019 
blev registreret 8.284 butikstyverier. Der er altså sket en stigning i registrerede 
butikstyverier fra 2019 til 2020, men generelt er tendensen, at butikstyverier  
fordeler sig meget ens i 2019 og 2020.
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Du kan læse mere om 10-års jubilæet og se billeder og videoer 
derfra på Dansk Erhvervs hjemmeside.

Billeddeling på Crimestat

I maj 2018 blev det under visse betingelser lovligt at dele TVover
vågningsbilleder af kriminelle med andre erhvervsdrivende eller 
internt i organisationen. Dette har været et stort ønske i flere år for 
Dansk Erhverv, da formålet er at advare hinanden som erhvervs
drivende og dermed forebygge butikskriminalitet. I februar 2020 
gav Datatilsynet Dansk Erhverv tilladelse til, at brugerne af Crime
stat kan dele billeder og videoer af gerningsmænd i Crimestat.

2020 var året, hvor der 
var gået 10 år siden Dansk 
Erhverv og detailhandlen 
indgik et samarbejde om at 
udvikle Crimestat.

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/april/reportage-crime-stats-10-ars-jubilaum/
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Jeg havde kendskab til Crimestat 
gennem min forhenværende 
stilling i politiet, og det var derfor 
nærliggende, at jeg tog kontakt igen 
i forbindelse med min nuværende 
stilling som leder af ‘Gentofte – fri 
for tyveri’. Dette har resulteret i 
et lokalt samarbejde, hvor jeg har 
været på besøg i flere butikker for 
at introdu cere de muligheder for 
rådgivning om forebyggelse af tyveri 
og røveri, som indsatsen tilbyder.

Jeg er meget glad for vores 
samarbejde og den modtagelse 
‘Gentofte – fri for tyveri’ har fået, 
og jeg ser frem til et fortsat godt 
samarbejde.”

Gitte Larsen Dalskov,  
Leder af ‘Gentofte – fri for tyveri’ under Gentofte Kommune



Årsberetning 2020  /  Crimestat 11

Datatilsynet har vurderet, at Crimestat lever op til kravet om 
deling inden for et ‘lukket system’ samt de andre krav. Crimestat 
er dermed det første system i Danmark, som har fået tilladelse til 
at gøre det muligt for erhvervsdrivende lovligt at dele billeder fra 
TVovervågning, og dermed i endnu højere grad hjælpe hinanden i 
kampen mod butikstyveri.

Datatilsynets tilladelse er imidlertid givet under betingelse af, at 
Dansk Erhverv iagttager en række systemvilkår, hvilket Dansk 
Erhverv fortsat arbejder på at kunne leve op til. 

Crimestat er dermed det 
første system i Danmark, 
som har fået tilladelse 
til at gøre det muligt 
for erhvervsdrivende 
lovligt at dele billeder fra 
TV-overvågning.



Det har taget 10 år – fra vi første 
gang præsenterede ideen om 
at dele gernings mands billeder 
i Crimestat, til vi nu står med 
tilladelsen i hånden. Det har 
været benhårdt og vedholdende 
arbejde for at få ændret 
reglerne, tilpasset system og 
få tilladelsen. Nu ser jeg bare 
frem til, at vi efter en grundig 
test kan få trykket på knappen, 
så systemet kan gå i luften og 
vi kan få advaret hinanden om 
organiserede kriminelle.

Henrik Lundgaard Sedenmark, chefkonsulent og  
ansvarlig for Crimestat hos Dansk Erhverv



Årsberetning 2020  /  Crimestat 13

Nye brugere i 2020

Også i 2020 har Crimestat fået nye brugere:
• Fitness World
• Helsam
 
Crimestat er åben over for ansøgninger fra nye brugere – desto 
flere brugere desto bedre data opsamles. 

Alle detailhandelsbutikker, kæder mv. kan ansøge om at deltage. 
Det er ikke et krav, at man er medlem af Dansk Erhverv. Det er 
imidlertid et krav, at den virksomhed, der vil deltage, har et ikke 
ubetydeligt antal hændelser og en sikkerhedsorganisation af et 
vist fagligt niveau.

Dansk Erhverv har i 2020 arbejdet på at få flere tilmeldte  
organi sationer til at blive aktive brugere af systemet, da det kun  
er brugere, der aktivt anvender systemet, der har adgang.

Samtlige brugere kan ses på Crimestats hjemmeside. 

https://www.crimestat.dk/
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Stærkere samarbejde med politikredsene

Crimestat har over 10 år leveret informationer til brugerne om den 
aktuelle sikkerhedssituation i detailhandlen. Det har været med
virkende til den positive effekt, vi igennem årene har set i ned
gangen af røverier. Crimestat og Dansk Erhverv vil fortsat sikre en 
styrket indsats på sikkerhedsområdet. Crimestat har derfor været 
i kontakt med samtlige politikredse i Danmark for at styrke og for
bedre samarbejdet. Flere politikredse har været meget imødekom
mende og takket ja til et møde om, hvordan vi bedre kan arbejde 
sammen om at forebygge og opklare kriminalitet i detailhandlen. 
Crimestat arbejder fortsat på at få endnu flere politikredse til at 
indgå et bedre samarbejde. 



Antallet af registrerede 
røverier har været stødt 
faldende fra 2010.

Der er registreret flere butikstyverier i 2020, men færre indbrud 
og røverier end 2019 og 2018. Antallet af registrerede røverier har 
været stødt faldende fra 2010. I 2020 nåede antallet af registre
rede røverier sit hidtil laveste niveau med samlede 77 røverier. 
Desuden er antallet af registrerede indbrud ikke steget i 2020. 
Dog er antallet af registrerede butikstyverier steget med 18 % 
siden 2019. 

Antal registrerede 
røverier 

2020: 77

2019: 88 

2018: 128 

Antal registrerede 
indbrud 

2020: 197

2019: 223

2018: 225

Antal registrerede 
butikstyverier 

2020: 9.825

2019: 8.284 

2018: 8.436 

Crimestat 
i tal 
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Ud af de samlede politianmeldte butikstyverier i 2020 på 16.966, er der via Crimestat anmeldt 
7.208 butikstyverier. Dermed er mere end 40% af alle butikstyverier i Danmark anmeldt via Crime
stat. Vi kan samtidig se, at mere end 2.500 butikstyverier, der er registreret i Crimestat, ikke er 
politianmeldt via Crimestat. Det kan der være en række af årsager til, herunder, at de kan være 
anmeldt på anden vis. 

Politianmeldte butikstyverier i Danmark i 2020 i alt 

2020 2019 2018  

Butikstyveri fra andre forretninger  3.334 3.704 3.839    

Butikstyveri beklædning/skind/fodtøj  1.081 1.489 1.796

Butikstyveri kiosk/cigar/vinhandel  391 364  460

Butikstyveri købmand/supermarked/mejeri  11.607 9.983 11.197

Butikstyveri radio/fotoforretning  133 115  131

Butikstyveri urmager/guldsmed  36 57  51

Butikstyveri møntvaskeri  0 1  0 

Butikstyveri, tricktyveri  384 475  509

  16.966 16.188 17.983

Kilde: Danmark Statistik

Det er vigtigt at understrege, at tallene og statistikken beror på 
hvad, der registreres i Crimestat. Dette er ikke det samme som 
hvad der egentlig begås eller opdages. Nogle tilfælde opdages 
ikke af medarbejderne, og andre tilfælde registreres slet ikke af 
forskellige årsager. Der er derfor, desværre, et ikke ubetydeligt 
mørketal inden for særligt butikstyverier.
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Tendenser 
i 2020 

BUTIKSTYVERIER

 
Måneder, ugedage og klokkeslæt
Onsdag er den dag, der er registreret flest butikstyverier i Crime
stat i 2020. Lørdag er derimod den dag, der er registreret færrest 
butikstyverier. Det er samme resultat som i 2018 og 2019. 

De måneder, hvor der er blevet registreret flest butikstyverier, er 
september, oktober og november. Omkring 29 % af årets tyverier 
blev registreret i disse måneder. 

Modsat er registreret færrest butikstyverier i april, juni og juli. 

Andel af butikstyverier

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

15,0  
(15,1)

15,9  
(16,8)

16,8  
(16,8)

16,7 
(16,5)

14,7 

(16,2)

10,3

(9,2)

10,7

(9,4)

I parenteserne fremgår tallene fra 2019

79 % af alle registrerede butikstyverier skete i tidsrummet kl. 12.00 til 20.00, hvor 45 % skete i 
tidsrummet kl. 14.00 til 18.00.



I 2019 blev der også registreret flest tyverier i september, oktober og 
november, og færrest i april, juni og juli. Det ser derfor ud til, at butiks
tyvene har en tendens til at begå flest butikstyverier i efteråret og fær
rest i foråret og sommeren.

Oktober er den måned, hvor absolut flest butikstyverier blev registreret. 
I denne måned blev der registreret 10 % af det samlede antal butiks
tyverier. Modsat er april den måned, hvor absolut færrest butikstyverier 
blev registreret med en andel på 7,3 %.

I løbet af måneden er der registreret færrest butikstyverier den 30., 31. 
og 1. Den 31. står for 1,2 % af tyverierne, den 1. står for 2,2 % af tyveri
erne og den 30. står for 2,6 % af tyverierne. De resterende dage fordeler 
sig nogenlunde ligeligt og står for ca. 3 til 4 % hver især. Det er samme 
resultat som i 2018 og 2019.

I 2020 blev der registreret i alt 29.268 stjålne genstande. Det betyder, at 
der ved hvert tyveri i snit blev taget næsten tre varer. Det spænder dog 
bredt fra blot en enkelt vare og op til 1.848 varer (i dette tilfælde 1.848 
pantflasker) pr. tyveri.

De oftest stjålne varer i 2020 er meget lig med de oftest stjålne varer i 
2019. Se fordelingen på side 20.

Oktober er den måned, hvor 
absolut flest butikstyverier 
blev registreret. 
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Opdagelsesmetode
I tilfælde af butikstyveri registrerer brugerne i Crimestat, hvorvidt 
tyven blev opdaget ved hjælp af enten overvågning, personale eller 
en detektiv. Fordelingen i 2020 så ud som følger: 
 

  Figur 4: Opdagelsesmetode 

De fleste tyve opdages af en detektiv. Fordelingen af opdagelsesmetoden er 
meget lig med resultatet fra 2019.

Detektiv: 
66 %

Overvågning: 
11 %

Personale: 
22 %
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VARER OG VAREGRUPPER

Top 10 over de mest hyppigt stjålne varegrupper: 

1. Personlig pleje (13,8 %) 
F.eks. deodorant, parfume, barberblade og makeupprodukter 

2. Kolonial (10,5 %) 
F.eks. dåsetun, nødder og Nescafé

3. Køl og frost (10,5 %) 
F.eks. kylling, smør, ost, og is

4. Slik (9,7 %) 
F.eks. Marabou, Kinder, Haribo og blandselvslik

5. Øl og sodavand (9,0 %) 
F.eks. Tuborg, CocaCola og Red Bull

6. Tekstil (8,4 %) 
F.eks. bh’er, bukser, trøjer, strømper og sko

7. Øvrigt (7,9 %) 
F.eks. penge, kaffe, bæreposer, LEGO og lignende

8. Slagter og bager (5,1 %) 
F.eks. oksemørbrad, culottesteg, boller og kage

9. Vin og spiritus (4,9 %) 
F.eks. Jack Daniels, Smirnoff og diverse vine

10. Frugt, grønt og blomster (4,6 %) 
F.eks. avocadoer, bær, bananer og diverse blomster

I 2020 bliver der oftest stjålet varer fra gruppen personlig pleje. Det var det 
samme resultat, vi så i 2019. Samlet set er det stort set de samme vare
grupper, der går igen i 2020 som 2019. Vi kan som den væsentligste ændring 
se, at to kategorier er røget ud af top 10, nemlig ‘Hus, have og isenkram’ og 
‘Radio og TV’, mens kategorierne ‘Øvrigt’ og ‘Vin og spiritus’ er kommet ind i 
top 10 i 2020.



Værdi af de stjålne varer 
Den dyreste enkeltstående vare, som blev registreret stjålet i 2020, 
var en cykel til en værdi af 23.999 kr. Den billigste var en pakke 
gær til en værdi af 1 kr. Gennemsnitsprisen af stjålne varer var 146 
kr., hvilket svarer til et fald på 19 kr. siden 2019. 

Omkring 76% af de enkeltvarer, der blev stjålet, havde en værdi på 
100 kr. eller derunder. Heraf gælder, at tyven i 68 % af tilfældene 
kun stjal en enkelt vare. 

  Figur 5: Alder, andel i procent
I 2020 spændte butikstyvenes alder sig fra 11 til 90 år. Den største enkeltgruppe 
var tyve på 28 år. 

20-39 år, 41 %40-59 år, 33 %

60-79 år, 13 % 0-19 år, 11 %

80- år, 2 %
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  Figur 6: Alder, gennemsnitlig pris pr. vare (kr.)
Tyven, der er mellem 20 og 39 år, stjal de mest værdifulde varer sammenlignet 
med de øvrige aldersgrupper. De stjal varer, der i gennemsnit havde en værdi på 
134 kr. Dette var det samme resultat i 2019. 

  Figur 7: Kønsfordeling – butiktyve i 2020

Mænd 61 %Kvinder 39 %

Køn
Kvinder var overrepræsenterede inden for tyverier af personlig 
pleje og fødevarer, mens mænd var overrepræsenterede inden for 
tyverier af vin og spiritus samt radio og tv.

Ukendt alder   277 kr.

019 år   102 kr.  

2039 år   134 kr.

4059 år    99 kr.

6079 år    62 kr.  

80 år    43 kr. 

Ukendt alder omfatter ofte situationer, hvor man opdager tyveriet ved overvågning og derfor ikke 

kender til tyvens alder.



Geografisk fordeling 
Der blev i 2020 registreret 699 butikstyverier i postnummeret 
2300 København S. Dette var det højeste antal af registreringer 
af butikstyverier for ét postnummer i 2020. Postnummeret 2300 
København S var ligeledes det postnummer med flest registrerin
ger i både 2019 og 2018, hvor der henholdsvis blev registreret 571 
(2019) og 526 (2018) butikstyverier. København V var det område, 
der i 2020 havde næstflest registrerede tyverier, med 524 tyverier 
– hvilket var præcis det samme antal som i 2019.

I 2020 stod København samlet set for ca. 25 % af de registrerede 
butikstyverier i Danmark, hvilket er et lille fald fra 2019. 
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I 2020 stod 
København samlet 
set for ca. 25 % af 
de registrerede 
butikstyverier 
i Danmark
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INDBRUD

I 2020 blev der registreret 197 indbrud i Crimestat. Dette er ca.  
12 % færre end i 2019, hvor der blev registreret 223 indbrud i 
Crimestat. I 2020 blev der registreret 11 indbrud i postnummeret 
4200 Slagelse, hvilket var rekorden for postnumre i 2020. I post
nummeret 3400 Hillerød blev der registreret fem indbrud, hvilket 
er næstflest i 2020. Rekorden i 2019 tilfaldt 2670 Greve med 12 
registrerede indbrud, mens der i 2020 kun blev registreret fire ind
brud i postnummeret 2670 Greve. 

  Figur 8: Indbrud
Antal indbrud fordelt pr. måned.

  2020      2019      2018

35

0
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec



Årsberetning 2020  /  Crimestat 25

Den hyppigste 
indbrudsmetode i 
2020 var bag hegn, 
hvor indbrudstyvene 
typisk stjal gasflasker 
og pant (flasker og 
dåser). 

  Figur 9: Indgangsvej ved indbrud i 2020

Hegn 38 %

Hegn, vinduer 1 %
Bagdør, hegn 1 %

Mur/væg 1 %

Vinduer 10 % 

Bagdør 15 %

Bagdør, fordør 1 %

Fordør 11 %

Fordør, vinduer 1 %

Ikke angivet 23 %
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 Figur 10: De tidsrum hvor indbruddene skete i 2020
Tidsrummet, hvor der skete flest indbrud, var fra kl. 01.00 til 04.00. Her foregik  
70 % af alle indbruddene – heraf skete 50 % af indbruddene fra kl. 01.0003.00.  
I 2019 var procentdelen af indbrud i tidsrum 01.0004.00 67 %.  

Klokken 00.0000.59   11 %

Klokken 01.0001.59   24 %

Klokken 02.0002.59   28 %

Klokken 03.0003.59   18 %

Klokken 04.0004.59   6 %

Klokken 05.0005.59   2 %

Klokken 06.0006.59   1 %

Klokken 08.0008.59   1 %

Klokken 15.0015.59   1 %

Klokken 17.0017.59   1 %

Klokken 18.0018.59   1 %

Klokken 19.0019.59   2 %

Klokken 20.0020.59   1 %

Klokken 21.0021.59   2 %

Klokken 22.0022.59   2 %

Klokken 23.0023.59   4 %
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Kr. 0   17 %

Kr. 1999   3 % (8 %)

Kr. 1.0004.999   16 % (16 %)

Kr. 5.0009.999    26 % (28 %)

Kr. 10.00019.999   29 % (36 %)

Kr. 20.000+     9 % (12 %)

I parenteserne fremgår andelen i 2019.

 
Figur 12: Skadesomkostninger ved indbrud  
Ved 55 indbrud blev der også registreret skadesomkostninger,  
hvilket er 31 færre end i 2019. Disse omkostningerne beløb sig i 2020  
gennemsnit til 7.021 kr., det vil sige ca. 5.095 kr. mindre end 2019. 
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Registreringer af våbenbrug ved røverier

Våben 2020 2019 2018 

Stikvåben 27 % 40 % 49 % 

Ingen våben 39 % 33 % 31 % 

Andet 13 % 9 % 9 % 

Skydevåben 14 % 13 % 6 % 

Slagvåben 3 % 6 % 6 % 

Peberspray 3 %  

Corona 1 %   

RØVERI

Der blev i 2020 registreret 77 røverier i Crimestat, hvilket er 11 
færre end i 2019, hvor der blev registreret 88 røverier på Crimestat. 
Røverier dækker ikke udelukkende over røverier, men også forsøg 
på disse samt ran. I 2020 blev der registreret fire forsøg på røveri, 
fire ran og 69 røverier. 
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Siden Coronavirussen kom til Danmark, er Corona blevet et 
våben for røvere. Røverne truer med, at de har COVID19, hvorefter 
de truer med at hoste eller rent faktisk hoster på ansatte. Der er 
kun registreret ét tilfælde som dette på Crimestat. 

Andre tal om røverier
I 90 % af tilfældene i 2020 gik røveren ind ad fordøren og kun i  
8 % af tilfældene gik røveren ind ad bagdøren. De resterende 2 % 
omfatter ‘anden måde’. 

Der var én enkelt røver i 75 % af tilfældene. I 18 % af tilfældene var 
der to og i 6 % var der tre.

Der blev registreret fem røverier i både postnummeret 2200 
København N og 2800 Kongens Lyngby, hvilket var det højeste, 
der blev registreret for et postnummer i 2020. 16 røverier blev  
registreret i København. 

  90 % 
I 90 % af tilfældene i 2020 
gik røveren ind ad fordøren. 

  75 % 
Der var én enkelt røver i  
75 % af tilfældene. 

 

  5  
Der blev registreret fem 
røverier i både postnumme
ret 2200 København N og 
2800 Kongens Lyngby. 
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Styregruppe  
og  sekretariat

Crimestat administreres til daglig af et 
sekretariat med placering hos Dansk 
Erhverv. Sekretariatet består af:  
 Henrik Lundgaard Sedenmark, 
Chefkonsulent, cand.jur.   
Lars Alexander Borke, 
Procesdirektør og Advokat (H)  
Sofie Skovdal Glümer, 
Studentermedhjælper, stud.jur. 

Crimestat ledes af en  
styregruppe bestående af  
følgende repræsentanter: 
Flemming Bang Damman, Dagrofa  
Marianne Gernyx Sejbak, Matas 
Claus Albrektsen, Salling Group 
Torben Pedersen, Bauhaus  
Peter Bruun, Rema 1000  
Ulrik Th. Mester, Coop 

Henrik Lundgaard 
Sedenmark

Lars Alexander Borke

Sofie Skovdal Glümer



Stor tak til Crimestats sponsorer for  
opbakning og støtte til Crimestat!

Dansk Krisekorps A/S
Dansk Krisekorps er et landsdækkende firma 
oprettet i 1994, ejet og drevet af cand.psych. 
Mette Nayberg og cand.psych. Morten Holler. 
Vores ydelser og interventioner bygger på 
mange års erfaring hentet i krydsfeltet mel
lem organisatorisk og psykologisk viden. 

CamVision A/S
CamVision har eksisteret siden 2004 og er 
landsdækkende leverandør af sikring til er
hverv og detail. CamVision leverer installation 
og service med egne teknikere. 

Telesikring A/S
Telesikring har eksisteret siden 1967 og er i 
dag landsdækkende totalleverandør inden for 
sikring og sikkerhed. Vi lægger vægt på, at vi 
er i tæt dialog med dig som kunde; finder lige 
netop den løsning, der dækker dine ønsker og 
behov – nu og i fremtiden. 

Howeni Eurosafe A/S
Howeni Eurosafe er etableret i 1963 og har 
altså over 50 års erfaring med sikring og sik
kerhed. Vi har langt over 20.000 kunder og har 
leveret over 100.000 produkter, hvoraf mange 
fortsat anvendes og fortsat serviceres. Hver 
eneste af vores nøglemedarbejdere har over 
10 års erfaring med sikring og forebyggelse og 
den gennemsnitlige anciennitet er 13 år. 
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Tak til Crimestats 
sponsorer



Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og 
arbejdsgiverforening for fremtidens erhvervsliv.

Vi repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder 
og brancher. Vores mission er at fremme 
konkurrencekraft hos vores medlemmer i en 
globaliseret økonomi.

DANSK ERHVERV
Børsen
DK1217 København K

www.danskerhverv.dk
info@danskerhverv.dk
T. +45 3374 6000


