
 

Indbrud i privat beboelse i villaer og lignende, lejligheder samt landejendomme i Nordsjællands 
politikreds anmeldt fra den 25. marts 2021 klokken 07.00 til den 26. marts 2021 klokken 07.00. 
 

Anmeldelsesdato  Gerningstidspunkt  Adresse  Resume  

25-03-2021 kl. 19:59  
25/03/2021 19:59 Til 
25/03/2021 19:59  

Frank Jægers Vej, 
3000 Helsingør  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE FORSØG: Se døgnrapporten. 

25-03-2021 kl. 15:22  
25/03/2021 14:00 Til 
25/03/2021 14:00  

Ved Højmosen, 
2970 Hørsholm  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Se døgnrapporten. 

25-03-2021 kl. 19:52  
25/03/2021 19:52 Til 
25/03/2021 19:52  

Ørbækgårds Alle, 
2970 Hørsholm  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE FORSØG: Se døgnrapporten. 

26-03-2021 kl. 04:35  
26/03/2021 04:35 Til 
26/03/2021 04:35  

Vallerød Banevej, 
2960 Rungsted 
Kyst  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indstigning via 1. sals 
terrassedør, hvor en rude var knust.  Patruljer kørte til stedet, 
men gerningspersonerne var i mellemtiden forsvundet derfra.  
Via videoovervågning ses gerningspersonerne, som beskrevet 
her:  
A: mand, ca. 180 cm, lys i huden. Iført hue, fleecejakke, 
håndværkerhandsker, Nike-bukser, sorte sko.  
B: mand, ca. 180, lys i huden, almindelig af bygning. Iført lys 
fleecejakke uden hætte.  
Kørte muligvis i en bil med udenlandske nummerplader. 

 
Begræns adgangen rundt om dit hus 
 
Hvis der er fri adgang hele vejen rundt om boligen, er det lettere at lave et indbrud.  Overvej derfor, om det er 
naturligt for jer at lave en begrænsning, så tyven ikke kan komme rundt om huset. En port eller en hæk – på den måde 
begrænser du tyvens muligheder. Den ubudne gæst risikerer at skulle forlade huset i en fart og komme ud på den 
forkerte side. Når tyvene vurderer, hvilke huse de vil bryde ind i, tænker de lige så meget på at komme væk fra huset 
som at komme ind. Derfor kan man forebygge indbrud ved at forhindre tyvens frie adgang til at bevæge sig rundt om 
boligen.  
 
Sådan kan du forhindre tyvens adgang til din bolig: 

- Montér evt. en låge, der kan aflåses, i en hæk eller et plankeværk. 
 

Læs mere om, hvordan du bedst sikrer din boligs omgivelser, her: https://botrygt.dk/skalsikring/forstyr-tyven 
 
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. 

 

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