
 

Indbrud i privat beboelse i villaer og lignende, lejligheder samt landejendomme i 
Nordsjællands politikreds anmeldt fra den 31. maj 2021 klokken 07.00 til den 12. maj 2021 
klokken 07.00.  

Anmeldelsesdato  Gerningstidspunkt  Adresse  Resume  

11-05-2021 kl. 12:24  
10/05/2021 10:15 Til 

10/05/2021 18:00  

Skovvej, 3050 

Humlebæk  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Anmelder oplyste, at 

en ukendt mand havde ringet på hans hoveddør med beskeden 

om, at han havde en pakke til anmelder. Anmelder ventede 

ikke nogen pakke og afviste derfor manden. Efterfølgende 

havde anmelder opdaget at hans cykel var stjålet fra gangen.  

11-05-2021 kl. 22:33  
08/05/2021 11:00 Til 

11/05/2021 22:00  

Sørupvej, 3480 

Fredensborg  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Vindue opbrudt. 

Koster: Smykker og tasker.  

11-05-2021 kl. 22:29  
09/05/2021 13:00 Til 

11/05/2021 21:21  

Kærmindevej, 2820 

Gentofte  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indstigning via knust 

rude i terrassedør. Koster: Blandt andet sølvtøj. 

11-05-2021 kl. 21:18  
09/05/2021 15:00 Til 

11/05/2021 21:00  

Sødalen, 2820 

Gentofte  

INDBRUD I LEJLIGHED FORSØG: To vinduer forsøgt 

opbrudt. 

11-05-2021 kl. 13:46  
07/05/2021 09:30 Til 

11/05/2021 13:30  

Ørnevej, 2970 

Hørsholm  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Vindue opbrudt. 

Koster: Smykker. 

11-05-2021 kl. 16:42  
05/05/2021 09:30 Til 

11/05/2021 16:40  

Fuglemosevænge, 

2970 Hørsholm  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Vindue opbrudt. 

Eventuelle koster: Endnu ikke opgjort. 

11-05-2021 kl. 15:53  
08/05/2021 15:00 Til 

11/05/2021 15:50  

Carl Plougs Vej, 

3460 Birkerød  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Vindue opbrudt. 

Eventuelle koster: Endnu ikke opgjort. 

 
 

Sådan kan du forebygge indbrud:  
Generelt fungerer det godt, hvis du forebygger indbrud i din bolig på flere måder. Der er 
nemlig ikke én ting, der kan forebygge indbrud alene. Det er med andre ord summen af 
tiltag, der gør forskellen.  

Klip hækken, eller begræns plankeværkets højde. Den ideelle højde er 1 meter, og den 
maksimale højde er 1,6 meter, hvis det skal have en forebyggende effekt.  



 

Fjern buske eller bevoksning tæt på huset – eller klip dem ned, så de ikke kan give arbejdsro 
for en indbrudstyv.  
 

Kombinér en bevægelsessensor med udendørs belysning foran huset, så lyset automatisk 
tændes, hvis en ubuden gæst lister sig ind på grunden. Placér lysene, så tyven ikke kan få ro 
til at arbejde i mørket. 
 

Sæt en timer på det indendørs lys, så det ikke er tydeligt, at huset er tomt, hvis det er helt 
mørkt indenfor. 
 

Lås redskabsrummet, så tyven ikke kan få adgang til redskaber, der kan bruges til at bryde 
ind i dit hus – fx koben, skruetrækker eller stige. 

På den måde styrker du generelt boligens omgivelser, så tyven får meget sværere ved at 
bryde ind.  

Læs mere om, hvordan du bedst forebygger indbrud med tiltag i boligens omgivelser, her: 
https://botrygt.dk/skalsikring/forstyr -tyven  
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