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En byggeplads i Ikast-Brande Kommune har natten mellem lørdag d. 30. juli og søndag d. 

31. juli fået stjålet betydelige mængder værktøj. Gerningsmænd har brudt ind i en række 

containere, hvorfra de har stjålet værktøj bestående af blandt andet forskellige typer bore-

maskiner, savemaskiner, skruemaskiner samt andre elektriske redskaber, værktøj og ar-

bejdstøj. Genstande som disse kan komme til salg på diverse platforme for køb og salg af 

brugte varer eksempelvis Den Blå Avis, Gul og Gratis, køb og salg-grupper og sider på Fa-

cebook mv. Vi har set adskillige andre lignende forhold i den sidste periode, hvor der bliver 

stjålet værktøj fra byggepladser og varebiler, så man skal være særligt opmærksom og tage 

sine forholdsregler, før man gør et (lidt for godt?) køb. 

 

Generelt set, hvis man ser varer som disse i større mængder eller til meget fordelagtige pri-

ser, så skal man være yderst varsom og sikre sig, at der ikke er tale om salg af stjålne varer. 

Hvad der umiddelbart kan synes som en god handel, kan i stedet vise sig at blive et hæleri-

forhold. Som køber skal man være opmærksom på: 

 Det er dit ansvar at sørge for, at det, du køber, ikke er stjålet. 

 At hæleri straffes med bøder eller op til 1 år og 6 måneders fængsel og i særligt grove 

tilfælde op til 6 års fængsel. 

 At du skal kunne dokumentere, hvor varerne stammer fra. 

 At du ikke ejer den stjålne vare, selvom du har betalt for den og tror, at alt er foregået 

lovligt. 

 At internettet er hælerens største markedsplads. 

 

Ser eller oplever du noget mistænkeligt opfordrer vi som altid til, at du kontakter politiet via 

tlf. 114 eller via vores app ”Politi”.  


