
Indbrudsforebyggende indsats

Partnerskab mellem Nordsjællands 
Politi, Bo trygt og Rudersdal Kommune 

indgået maj 2021

Skabt af Trygfonden, Realdania, Det 
Kriminalpræventive Råd og 

Videnscenteret Bolius 



HVORFOR ER VI GÅET IND I PARTNERSKABET?

Erfaringen er, at kommuner, Politi og Bo Trygt gør 

hinanden bedre ved at tage fælles ansvar, og at den 

fokuserede lokale indsats kan noget særligt, når det 

gælder indbrudsforebyggelse og tryghed.



INDBRUDSSTATISTIK

RUDERSDAL KOMMUNE 

2019: 594 indbrud
530 i villa, 62 i lejlighed, 
1 i værelse og 1 i landejendom

2021: 362 indbrud
313 i villa, 48 i lejlighed og 
1 i landejendom

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

2019: 53 indbrud 
45 i villa og 8 i lejlighed

2021: 23 indbrud
21 i villa, 1 i lejlighed og 
1 i landejendom 

Rudersdal Kommune ligger på en kedelig 3. plads



HVORDAN ARBEJDER VI MED DET I FORVALTNINGERNE?

BYPLAN
Vi arbejder for at få kriminalpræventive principper ind i 
byplanlægningen

SOCIAL & SUNDHED OG VEJ & PARK
Vi klæder udgående medarbejdere på til at tale med 
borgere om indbrudsforebyggelse på et oplyst grundlag

De opholder sig i villakvarterne, når andre er på arbejde og 
kan holde øje med mistænkelig adfærd eller mistænkelige 
biler



VI VIL UD OG MØDE BORGERNE, HVOR DE ER



INDBRUDSTJEK

Gå sammen med dit nabolag og få en 
indbrudsekspert fra Bo trygt og specialist fra 
kommunen ud til jeres boligområde

Vi giver jer konkrete råd til 
indbrudsforebyggelse både ift. dit hus og 
boligområdet som helhed

Gå ind på www.rudersdal.dk/stopindbrud

http://www.rudersdal.dk/stopindbrud


GODE RÅD TIL AT FOREBYGGE INDBRUD

1. NABOHJÆLP

2. KLIP HÆKKEN

3. SKALSIKRING

4. GEM DINE VÆRDIER ET SIKKERT STED

5. MÆRK DINE TING

6. INSTALLER ALARMSYSTEM



VÆR EN AKTIV 
NABOHJÆLPER
NABOHJÆLP KAN FORHINDRE HVERT 4. INDBRUD 

BLIV EN FERIEHJÆLPER FOR DIN NABO
• Sæt din nabos skraldespand på plads efter 

tømning
• Tøm naboens postkassen
• Sæt din bil i naboens indkørsel

HOLD ØJE I NABOLAGET
• Sig hej til dem du møder på din vej
• Arbejder du hjemme, så gå en tur i pausen
• Fjern indbrudstyvens mærkninger: Sten i 

indkørsler, mærkninger på postkasser, 
skraldeposer oven på skraldespande eller 
lignende



KLIP HÆKKEN

Den ideelle højde er 1 meter,
og den maksimale højde 
er 1,6 meter



SKALSIKRING
LUK OG LÅS DØRE OG VINDUER

SØRG FOR AT SIKRE DINE UDSATTE DØRE 

OG VINDUER 

UDSKIFT LÅSE AF ÆLDRE DATO 
• Tommelfingerreglen: Er din nøgle en 

ruko-nøgle med rundt hoved skal 
den skiftes



Vi gemmer vores værdier de samme steder og 

det hjælper desværre indbrudstyvene

GEM DINE VÆRDIER 
ET SIKKERT STED 



MÆRK DINE TING
DNA-MÆRKNING OG NOTERING AF SERIENUMMER

DNA-mærkning gør det nemt at bevise, at stjålne 
genstande tilhører dig

DNA-mærkede genstande kan knytte indbrudstyven til et 
gerningssted

Skilt med at dine værdigenstande er mærkede og 
registrerede 

Ved DNA-mærkning og registrering af serienummer bliver 
det svært at afsætte på hælermarkedet

Samme tyv kommer tilbage til samme 
boligområde

Hvis tyven fængsles og kan kædes 
sammen med et boligområdes stjålne 
genstande, vil boligområdet højst 
sandsynligt opleve at indbruddene 
forsvinder



INSTALLER ALARMSYSTEM

Også på 1. sal



INDBRUDSTJEK

Gå sammen med dit nabolag og book en 
indbrudsekspert og specialist fra kommunen 
ud til jeres boligområde

Vi giver jer konkrete råd til 
indbrudsforebyggelse både ift. dit hus og 
boligområdet som helhed

Gå ind på www.rudersdal.dk/stopindbrud

http://www.rudersdal.dk/stopindbrud



