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Hermed Det Kriminalpræventive Råds høringssvar efter anmodning fra 

Frederiksberg Kommune per e-mail den 22. april 2021. 

 

 

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved 

at oplyse om og forebygge kriminalitet. 

 

Den tidlige indsats med forebyggelse i det danske velfærdssamfund er 

medvirkende til at børn og unge vokser op i familier og lokalsamfund, 

med omsorg og respekt for andre mennesker, for andre menneskers og 

for samfundets ejendom og hvor der samtidigt er et mæglings- og retssy-

stem, hvor der tages hånd om de situationer og tilfælde, hvor nogen alli-

gevel er trådt over grænsen. 

 

DKR ser positivt på tiltag, der kan nedbringe antallet af cykeltyverier ge-

nerelt set, blandt borgerne og på konkrete steder. 

 

Cykeltyveri kan forebygges generelt set ved at gøre gode låse- og låsesy-

stemer tilgængelige, og ved at der fortsat udvikles tidssvarende låsesy-

stemer, der kan modstå forsøg på tyveri. 

 

Sagsnummer DKR: 
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Side 2 
På konkrete steder er det DKR´s anbefaling at der arbejdes med forebyg-

gelse ved fx at indrette cykelparkeringen efter kriminalpræventive princip-

per, som giver en højere grad af naturlig overvågning og dermed giver 

cykeltyven dårlige arbejdsvilkår: Bedre oversigtsforhold, tryghedsska-

bende belysning samt renholdelse og vedligeholdelse. Dermed kan god 

byplanlægning også have indflydelse på, om cykelparkeringsområdet op-

leves som trygt, praktisk og indbydende. 

 

Forebyggelse af cykeltyverier kan med fordel ske i et samarbejde med re-

levante aktører som for eksempel Cyklistforbundet og politiet, hvorved er-

faringer fra andre kommuner, eventuelt kommuner i andre lande med 

stærk cykelkultur, ligeledes kan inddrages. 

 

DKR kan i øvrigt henvise til resultatet af arbejdet i en af Trafikstyrelsen 

nedsat følgegruppe i 2014: ”Stop cykeltyven på stationen.” (Trafikstyrel-

sens journalnummer: Journal T065-000329 fra 2014). 

 

Yderligere kan DKR henvise til igangværende kampagne mod hæleri, som 

også er relevant ift. cykeltyverier: Hæleri er rykket online - Det Kriminal-

præventive råd (dkr.dk) 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Peter de Place 

Specialkonsulent 

 

https://dkr.dk/nyheder/2020/sep/haeleri-er-rykket-online/
https://dkr.dk/nyheder/2020/sep/haeleri-er-rykket-online/

