
 

Indbrud i privat beboelse i villaer og lignende, lejligheder samt landejendomme i Nordsjællands 
politikreds anmeldt fra den 22. juli 2021 klokken 07.00 til den 23. juli 2021 klokken 07.00. 
 
 

Anmeldelsesdato  Gerningstidspunkt  Adresse  Resume  

22-07-2021 kl. 12:36  
12/07/2021 05:11 Til 

15/07/2021 17:21  

Granvej, 3480 

Fredensborg  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE FORSØG: Indgang: 

forsøgt adgang via opbrydning af dørkarm ved hoveddør. 

Intet stjålet.  

22-07-2021 kl. 11:24  
21/07/2021 14:30 Til 

22/07/2021 11:24  

Egevænget, 3200 

Helsinge  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indstigning via dør. 

Koster: smykker. 

22-07-2021 kl. 11:36  
21/07/2021 19:00 Til 

22/07/2021 11:30  

Strøvej, 3320 

Skævinge  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indgang via opbrudt 

vindue. Eventuelle stjålne genstande endnu ikke opgjort.  

22-07-2021 kl. 08:45  
22/07/2021 02:00 Til 

22/07/2021 08:00  

Rypevej, 2970 

Hørsholm  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Køkkenvindue 

opbrudt. Stjålne genstande: højtaler. Eventuelle yderligere 

stjålne genstande endnu ikke opgjort.    

22-07-2021 kl. 11:23  
21/07/2021 11:00 Til 

22/07/2021 11:00  

Solsortevej, 2970 

Hørsholm  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: 

Soveværelsesvindue opbrudt. Eventuelle stjålne genstande 

endnu ikke opgjort. 



 

Anmeldelsesdato  Gerningstidspunkt  Adresse  Resume  

22-07-2021 kl. 14:19  
20/07/2021 12:00 Til 

22/07/2021 14:15  

Esbern Snares Vej, 

2960 Rungsted Kyst  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Vindue brudt op. 

Koster: højttaler og porcelæn. Eventuelle yderligere stjålne 

genstande endnu ikke opgjort. 

22-07-2021 kl. 22:06  
22/07/2021 09:30 Til 

22/07/2021 21:00  

Esbern Snares Vej, 

2960 Rungsted Kyst  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indgang via opbrudt 

vindue. Eventuelle stjålne genstande endnu ikke opgjort. 

 
 
Gør tyvens flugtvej så besværlig som muligt 
 
Tyve vurderer huse ud fra, om der er gode flugtmuligheder. Derfor kan du mindske risikoen for indbrud ved at 
forstærke dine døre indefra. Hvis dørene er i fin stand, kan du gøre det selv med enkelte tiltag.  
 
Du kan gøre det ved at:  
 

 Installere indvendig lås på døre, så det bliver sværere for tyven at komme ud med større tyvekoster. Det vil 
ofte være særligt relevant på terrassedøre, hvorfra tyve nemmere kan flygte med genstande uden at blive 
opdaget. 
 

 Montere en suppleringslås på hoved- og bagdør. Det sender et visuelt signal til tyven.  
 

Inden du går i gang med at gøre det selv, bør du undersøge, om der fortsat er garanti på dine vinduer. Hvis du selv 
foretager sikringstiltag, vil garantien nemlig blive brudt.  
 
Hvis du vælger en indvendig lås med nøgle, er det vigtigt, at du altid har nøglen siddende i låsen, når du er hjemme. I 
tilfælde af brand er det afgørende, for at du kan komme ud.  
 
Generelt fungerer det godt at forebygge indbrud i din bolig på mange måder – der er ikke én ting, der kan stå alene. 
Derfor er det, der virker optimalt, at gøre lidt af det hele.  

 
Læs mere om, hvordan du gør dine døre mere modstandsdygtige over for indbrud, her: 
https://botrygt.dk/skalsikring/doere. 

 
Hjælp os med at fange tyven. Hvis indbruddet er i gang så ring 1-1-2. Hvis du i stedet ser noget mistænkeligt så ring til 
os på 1-1-4. Hurtig henvendelse og et godt signalement kan hjælpe os. Læg gerne mærke til, hvordan tyven ser ud: 
Højde, hårfarve, tøj, evt. transportmiddel, redskaber og/eller medbragte tasker/rygsække er vigtige informationer, når 
vi skal finde tyven. 
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