
 

Indbrud i privat beboelse i villaer og lignende, lejligheder samt landejendomme i 
Nordsjællands politikreds anmeldt fra den 26. marts 2021 klokken 07.00 til den 29. marts 
2021 klokken 07.00.  

 

Anmeldelsesdato  Gerningstidspunkt  Adresse  Resume  

26-03-2021 kl. 20:38  
26/03/2021 19:15 Til 

26/03/2021 20:35  

Skydebane Alle, 

3000 Helsingør  

INDBRUD I LEJLIGHED: Vindue brudt op. Koster: Blandt 

andet iPad, pc, smykker, kontanter og pung.   

28-03-2021 kl. 15:18  
28/03/2021 00:00 Til 

28/03/2021 00:00  

S.Kierkegaardsvej, 

3400 Hillerød  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Under fest på adressen 

lørdag aften var en ven til en festdeltager dukket op, og denne 

gæst havde efter festens afslutning forladt adressen med et tv, en 

højtaler, køkkenknive, iPad, taske, sparebøsse samt bilnøgler. Et 

vidne havde efterfølgende set festdeltageren bære rundt på et tv 

på Milnersvej, og da vidnet i løbet af søndagen blev bekendt 

med, at der manglede ting på adressen efter festen, blev der lagt 

to og to sammen om, at det muligvis var festdeltageren, der 

havde taget tingene. 

 

En patrulje blev sendt til adressen for at foretage 

gerningsstedsundersøgelse, og dernæst blev en adresse i 

Slangerup besøgt, hvor en 17-årig mand blev sigtet for 

forholdet.  

27-03-2021 kl. 19:41  
26/03/2021 04:06 Til 

26/03/2021 04:06  

Brislingvej, 3450 

Allerød  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Vindue opbrudt. 

Eventuelle koster: Endnu ikke opgjort. To ukendte mænd var 

klokken 04.06 blevet optaget af naboens videoovervågning, og 

disse har formentlig noget med indbruddet at gøre. 

27-03-2021 kl. 08:38  
27/03/2021 04:30 Til 

27/03/2021 04:30  

Hørvænget, 3650 

Ølstykke  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE FORSØG: Anmelder 

oplyste, at alarmen var aktiveret på hans bopæl. Da anmelder 

kom hjem, opdagede han, at en rude var blevet knust, og inde i 

huset lå der en stor sten, men der var ikke blevet stjålet noget.  

27-03-2021 kl. 12:29  
25/03/2021 12:00 Til 

27/03/2021 12:15  

Kløvervænget, 3650 

Ølstykke  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Rude knust, herefter 

indstigning. Eventuelle koster: Blandt andet mobiltelefoner, men 

ellers var det endnu ikke opgjort.  

28-03-2021 kl. 14:56  
26/03/2021 14:00 Til 

28/03/2021 14:45  

Valmuehaven, 2765 

Smørum  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indledningsvis forsøgt at 

opbryde delvist åbent vindue, der sad på stormkrog uden held, 

formentlig uden anvendelse af værktøj og alene hevet i vinduet, 

hvorved stormkrogen bøjede. Efterfølgende aflistet rude i dør. 

Koster: Ure, smykker, pc’ere.   

26-03-2021 kl. 09:57  
26/03/2021 09:30 Til 

26/03/2021 09:30  

Rygårds Alle, 2900 

Hellerup  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE FORSØG: Beboer kom 

hjem og så to østeuropæiske ældre mænd, der var i færd med at 

sætte et stykke værktøj, formentlig et koben, i en dør til et 

kælderrum. De undløb i retning mod Hellerup Kirkegård, da de 

fandt ud af, at de var blevet opdaget.  

28-03-2021 kl. 05:45  
28/03/2021 05:45 Til 

28/03/2021 05:45  

Ellinorsvej, 2920 

Charlottenlund  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Vindue opbrudt. 

Eventuelle koster: Endnu ikke opgjort.  

28-03-2021 kl. 14:49  
26/03/2021 15:00 Til 

28/03/2021 14:00  

Gl Vallerødvej , 

2960 Rungsted Kyst  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Vindue opbrudt. Koster: 

Ure. 

 
 
 



 

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  

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