
Om dette dokument/ denne mal
Dette holder trolig som en mal for politianmeldelser. Vil ikke politiet akseptere den, så la de 
skrive tingene på sin måte, MEN krev at det du har skrevet ut fra denne legges ved.

Ønsker advokater å gjøre dette anderledes, eller er det kompetente eller faglige innsigelser mot 
dette, så la admin ved r-b-v.net få vite det. (http://mail.r-b-v.net)

Jeg vil anbefale alle og enhver å heller bruke advokat enn bare å fylle ut en slik anmeldelse.

På den annen side sett: La maktpakket i politiet som deltar og sender usaklige 
barnevernsmeldinger – i det minste – få papirarbeid i mengder. Bli ekspert på å anmelde. Når de 
«logrer med halen» for barnefjernsovergriperne og agerer nyttige idioter og henlegger, så må 
dere gjerne for meg anmelde henleggelsen for tjenesteforsømmelse. Måtte politiet over det 
ganske land få en flom av anmeldelser fra barnevernsofre!

Politianmeldelse

Personalia 

Hvem anmeldes:
(Om det er kjent:) Personnr:
(Om det er kjent:) Navn:
(Om det er kjent:) Adresse:

Fornærmet/offer :
Eventuelt personnr:
Navn:
Adresse :
Gjerne e-post:
Eventuelt foreldre eller verger:
Eventuelt stilling, skole, arbeidsplass:

Årsaken til anmeldelsen – hendelsesforløpet
Så langt du makter gir du en kortfattet (klar!) beskrivelse av det som er skjedd. Bakgrunn kan også 
gjerne taes med. Tid og sted er viktig å få med så detaljert som mulig. 

Regel, straffebestemmelse, menneskerettighet som er overtrådt
Dette er ikke nødvendig å ta med og vil gjerne fordre en advokat.

http://mail.r-b-v.net/


Din vurdering av saken/hendelsen.
Poengter hvorfor du mener dette er alvorlig.

Eventuelle vitner
Eventuelt personnr:
Navn:
Adresse :
Gjerne e-post:
Eventuelt foreldre eller verger:
Eventuelt stilling, skole, arbeidsplass:

Påtalebegjæring
Krav om at saken mot gjerningsperson(er), kommune eller stat skal innbringes for retten – altså krav 
om påtale, er ikke alltid nødvendig. For sikkerhets skyld kan det taes med.

Krav om erstatning 
Har du lidt økonomisk tap i forbindelse med den straffbare handlingen, så kan dette medtas i en 
eventuell straffesak. Angi krav på størrelse.

Erklæring
Undertegnede er kjent med at det er straffbart å angi falsk/uriktig anmeldelse til politiet, jfr. 
straffeloven §§ 166 – 171.

Kontaktperson 
...vil normalt være deg, og trenger da ikke taes med.

Dato og underskrift


