
V. 1.4 – DKE Kripos 

VEILEDNINGSSKJEMA  –  DATAKRIMINALITET 

Skjemaet kan benyttes som veiledning for politiet ved mottak av anmeldelse eller fylles ut i sin helhet av 
fornærmede som ønsker å anmelde til lokalt politi. 

Fornærmedes / skadelidtes navn (etternavn, fornavn, ev. firmanavn*) Fylles ut av lokalt politi 

BL. anm. nr 

Politidistrikt 

Registreringsdato 

Til lokalt politi: 

Det er ønskelig at kopi av skjemaet 
sendes Datakrimetterforskning Kripos 
etter reg. i BL: kripos.dke@politiet.no 

Fødselsnummer / org.nummer* Telefon 

Adresse Postnr. Poststed 

Melders navn Fødselsdato Telefon 

Kontaktperson (personell som har jobbet med hendelsen) Telefon og e-post 

Type kriminalitet (kryss av det som passer) 

 Datainnbrudd (uberettiget inntrengning i datasystem)     

 Skade på datasystem (datasystem satt ut av drift, krypterte filer, virus, etc.) 

 Annet:  

Gjerningsbeskrivelse - hva har funnet sted? (dersom for liten plass benytt eget ark) 

Når fant det straffbare forhold sted? 
(så presist som mulig)

Fra: (dato og klokkeslett) Evt. til: (dato og klokkeslett) 

Beskrivelse av tilgjengelig data som kan bidra til å oppklare forholdet f.eks. logger, e-poster, datamaskiner, betalingsinfo, 
skjermbilder, m.m (dersom for liten plass benytt eget ark - ved vedlegg til anmeldelsen så føres det opp her)

Jeg ønsker at gjerningspersonen blir tiltalt og straffet  Ja  Nei 

Jeg ønsker at mitt erstatningskrav blir tatt med i straffesaken  Ja  Nei 
mot gjerningspersonen (bilag ettersendes politiet snarlig)

*Hvis jeg anmelder på vegne av et firma er jeg innforstått med at jeg må ha rettigheter / fullmakt til det og at det må fremlegges
dokumentasjon (firmaattest / fullmakt) sammen med anmeldelsen. 

Jeg bekrefter å være kjent med at det er straffbart å inngi falsk / uriktig anmeldelse til politiet (str. §§ 221-225). Personer under 18 
år bør anmelde ved oppmøte sammen med en foresatt, evt. kan nærmeste foresatt registrere anmeldelsen i sitt navn.  

       Sted  Dato  Underskrift (fullt navn håndskrevet)

 

 Ikke tatt stilling til
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