
 

 

Indbrud i privat beboelse i villaer og lignende, lejligheder samt landejendomme i Nordsjællands politikreds 

anmeldt fra den 24. august 2021 klokken 07.00 til den 25. august 2021 klokken 07.00 

 

Anmeldelsesdato  Gerningstidspunkt  Adresse  Resume  

24-08-2021 kl. 15:38  
21/08/2021 12:00 Til 

24/08/2021 07:30  

Tørslevvej, 4050 

Skibby  

INDBRUD I LANDEJENDOM: Kroge på dør til stald opbrudt. Formentlig 

intet stjålet. 

24-08-2021 kl. 09:12  
24/08/2021 02:00 Til 

24/08/2021 02:00  

Enghavevej, 3300 

Frederiksværk  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE FORSØG: Anmelder/forurettet 

oplyste at nogen havde forsøgt at bryde hoveddøren op. 

24-08-2021 kl. 15:02  
24/08/2021 07:50 Til 

24/08/2021 14:25  

Slåenvej, 3660 

Stenløse  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Modus: vindue opbrudt Koster: 

smykker, kontanter.  

24-08-2021 kl. 19:40  
24/08/2021 11:00 Til 

24/08/2021 16:00  

Pilevej, 3660 

Stenløse  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Havedør brudt op. Koster: Smykker, 

øvrigt endnu ikke opgjort.  

24-08-2021 kl. 15:09  
22/08/2021 16:00 Til 

24/08/2021 15:00  

Elmevej, 3500 

Værløse  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indgang via opbrudt vindue. Koster: 

Cykel, computere, øvrigt endnu ikke opgjort. 

24-08-2021 kl. 17:10  
24/08/2021 13:30 Til 

24/08/2021 16:30  

Ellemosevej, 

2900 Hellerup  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indstigning via opbrudt 

bryggersdør. Koster: Ikke opgjort på anmeldelsestidspunktet.  

24-08-2021 kl. 16:34  
22/08/2021 03:30 Til 

22/08/2021 03:30  

Lindevangsvej, 

3460 Birkerød  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE FORSØG: Anmelder/forurettede 

oplyste telefonisk, at ukendt gerningsmand bankede hårdt på dørhammer og 

lyste mod låsen natten til søndag. Gerningsmand forlod stedet i ca. 15 

minutter, hvorefter han kom tilbage, hvor han gik en runde om hus og lyste 

ind gennem vinduer med lygte. 

 
Vi sikrer spor fra alle indbrud i private hjem 
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. 
 
 
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. Husk at aftale hækhøjde med din nabo, før du klipper hækken. 

 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 

https://botrygt.dk/skalsikring/forstyr-tyven
https://botrygt.dk/skalsikring/forstyr-tyven
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