
 

Indbrud i privat beboelse i villaer og lignende, lejligheder samt landejendomme i 
Nordsjællands politikreds anmeldt fra den 20. september 2021 klokken 07.00 til den 21. 
september 2021 klokken 07.00. 
 
 

Anmeldelsesdato  Gerningstidspunkt  Adresse  Resume  

20-09-2021 kl. 15:16  
16/09/2021 18:00 Til 

20/09/2021 15:15  

Bregnevænget, 3050 

Humlebæk  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Vindue til stue 

opbrudt. Stjålne genstande: sølvtøj og manchetknapper. 

20-09-2021 kl. 09:41  
17/09/2021 10:00 Til 

20/09/2021 09:41  

Krudttårnsbakken, 

3300 Frederiksværk  

INDBRUD I LEJLIGHED: Havedør opbrudt. Stjålne 

genstande: designerlamper og tv.  

20-09-2021 kl. 17:35  
20/09/2021 10:00 Til 

20/09/2021 17:25  

Højditsvej, 3140 

Ålsgårde  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indgang via ulåst 

hoveddør, mens husets beboere var hjemme. Stjålne 

genstande: Pung. 

20-09-2021 kl. 20:23  
20/09/2021 20:23 Til 

20/09/2021 20:23  

Store Lyngbyvej, 

3320 Skævinge  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Via overvågning sås 

en person løbe rundt i huset, og derefter sås en person i færd 

med at kravle ud af husets vindue. En patrulje kørte til stedet 

for at lede efter gerningspersonerne, men det var ikke muligt 

at udfinde dem. 

20-09-2021 kl. 08:07  
19/09/2021 08:00 Til 

20/09/2021 07:30  

Drabæk Huse, 3450 

Allerød  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Modus: Indstigning 

via opbrudt vindue. Stjålne genstande: designerlamper.  

20-09-2021 kl. 10:07  
19/09/2021 11:00 Til 

20/09/2021 10:00  
Ellevej, 3450 Allerød  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indgang: Vindue til 

soveværelse brudt op. Eventuelle stjålne genstande endnu 

ikke opgjort.  

20-09-2021 kl. 18:14  
19/09/2021 11:00 Til 

20/09/2021 17:00  

Dybedalsvej, 3520 

Farum  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE FORSØG: 

Indstigning forsøgt ved soveværelsevindue og kældervindue. 

Umiddelbart ingen indstigning. 

20-09-2021 kl. 09:16  
15/09/2021 02:20 Til 

15/09/2021 02:22  

Rungsted Strandvej, 

2960 Rungsted Kyst  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE FORSØG: En mand 

blev set gå rundt om huset og forsøge at komme ind ved at 

tage i hoveddørens håndtag. Manden kiggede ind ad vinduer 

og talte i walkie talkie. 

Manden beskrives som: ca. 40 år, almindelig af bygning, 

kronraget/skaldet og med fuldskæg. Iført hvid sweatshirt, og 

sorte joggingbukser, Medbragte: walkie talkie. 

20-09-2021 kl. 23:47  
17/09/2021 06:00 Til 

20/09/2021 23:47  

Skovvej, 2950 

Vedbæk  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indstigning via 

vindue på 1. sal. Eventuelle stjålne genstande endnu ikke 

opgjort.  

 
Sensorstyret lys har størst effekt på husets forside    
 
Hvis du bruger sensorstyret lys, når du er på weekend, på ferie eller på anden vis væk fra dit hjem, er det bedste sted 
at placere lyset på husets forside, hvor andre kan se, hvorfor det tænder – så man kan give naboer og forbipasserende 
mulighed for at spotte tyven. Hvis du anbringer sensorstyret lys på bagsiden af dit hus, hvor ingen kan se det, risikerer 
du bare at give tyven et bedre arbejdslys. 
 
Læs mere på https://politi.dk/forebyg eller www.stopindbrud.dk. 
 
Vidste du, at Nordsjællands Politi kommer ud for at finde spor fra alle indbrud i private hjem? På den måde har vi 
mulighed for ved senere efterforskning at knytte en gerningsmand til indbruddet – også selvom vi ikke fanger tyven på 
fersk gerning. 
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