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re indbrud i storbyer end i provins-

byer og på landet. 

På stopindbrud.dk kan du få flere 

gode råd.  Fx  kan du teste dit 

hjem og få råd om, hvor du skal 

begynde din sikring af hjemmet. 

Vurder dit boligområde i forhold til 

risikoen for indbrud. Hvor nemt er 

det fx for tyven at komme ubemær-

ket til og fra din bolig?: 

• Er der gode flugtveje, fx stier 

omkring boligen?

• Ligger boligen tæt på indkøbs-

centre eller bus- og togstationer? 

• Bor du i et parcelhusområde, 

hvor der kun er få beboere hjem-

me om dagen?

• Er der høj og tæt bevoksning el-

ler et plankeværk, tyven kan 

gemme sig bag? 

• Er der støjende omgivelser, så 

man ikke hører et indbrud?

Beskyt dig mod indbrud

Du kan beskytte din bolig mod ind-

brud på forskellige måder. Sund for-

nuft kombineret med god sikring af 

døre og vinduer er den bedste må-

de at holde tyven ude på. Prøv at se 

dit hjem med tyvens øjne. Find de 

svage punkter ved din bolig og sørg 

for at sikre dem først. Derudover 

kan du i samarbejde med dine nabo-

er eller andre beboere i dit boligom-

råde også gøre meget for at hele je-

res område bliver mere trygt og fri 

for indbrud. 

Hvis du gør en indsats på alle niveau-

er, bliver sikkerheden størst, men 

muligheden for at gøre det afhænger 

selvfølgelig af dit lokalområde, typen 

af boliger og forholdet til dine nabo-

er. Hvis I er organiseret i en ejer- eller 

lejerforening, kan du måske få for-

eningen til at tage spørgsmålet op 

og sætte en indsats i gang. 

Hvor og hvornår sker indbruddene?

Risikoen for indbrud er forskellig alt 

efter, hvor du bor. Der begås fx fle-
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4 Beskyt dig mod indbrud

I etagebyggerier er der normalt kun 

mulighed for indbrud gennem døren 

og måske fra en altan. Derfor er ty-

vens flugtmuligheder begrænsede. 

Bor du i et parcelhus eller i stueeta-

gen, har tyven bedre mulighed for at 

komme hurtigt ind og ud.

De fleste indbrud sker, når folk ikke 

er hjemme, og derfor er sommerfe-

rien og juletiden højsæson for ind-

brud. Der sker dog indbrud alle årets 

dage, så det er ikke kun i ferierne, 

du skal tænke på at sikre dit hjem. 

Når du sikrer din bolig, skal du finde 

en balance. Det skal være svært at 

bryde ind – uden at det bliver for 

besværligt for dig selv at komme 

ind og ud, fx hvis der opstår brand.

Et foto, som viser genstandens serienummer, særlige kendetegn 
el.lign., gør det nemmere at finde frem til dig som ejer, hvis politi-
et finder genstanden. Nogle dyre produkter har indbygget en chip, 
som kan spores med GPS. Chipmærkningn bliver mere og mere 
udbredt.

Hvad stjæler tyven?

Tyven går oftest efter elektronik - fx 

pc’er, tablets, tv- og fotoudstyr 

samt smykker, ure og kontanter.

De mest populære tyvekoster er 

ting, som er lette at få fat i og lette 

at afsætte. 

Mærkning sænker værdien for ind-

brudstyven og giver politiet bedre 

mulighed for at opklare indbruddet.

Der findes flere forskellige typer 

værktøjer og metoder til at mærke 

dine ting med. Hos det lokale politi 

kan du låne et mærkningssæt. På 

dkr.dk kan du bestille gratis klister-

mærker med ”Operation Mærk-

ning” til at sætte på døre og vinduer. 

Genstande er mærket

MOD TYVERI

Genstande er mærketMOD TYVERI
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Monter suppleringslåsen 
mindst 40 cm. fra hoved-
låsen. Så kan døren mod-
stå en større belastning 
eller tryk.

6

Sikring og sund fornuft 

Mange års indbrudsstatistik viser, at 

tyven går ind på steder, der ligger 

skjult eller tilbagetrukket fra vejen, 

og finder dårlige vinduer og døre, 

der er nemme at bryde op. Start 

derfor med at sikre døre og vinduer, 

og overvej om du skal have hjælp 

fra en fagmand.

Hold styr på, hvem du udleverer 

hoveddørsnøglen til og ha´ ikke 

for mange nøgler i omløb. 

Mærk aldrig din nøgle med  

adressen.

Lad ikke nøglerne ligge frit  

fremme. 

Låse

Den vigtigste sikring af hjemmets 

yderdøre er en eller flere gode låse. 

To låse er bedre end en og gør arbej-

det dobbelt så besværligt for tyven. 

Derfor er det en god ide at supplere 

hovedlåsen med endnu en lås. 

2
Bor du til leje – så kontakt dit bo-

ligselskab og få nærmere vejled-

ning, hvis du ønsker at sætte en 

ekstra lås på døren.



Hvis du skal have 
en ny yderdør, så 
overvej at købe en, 
der låser døren flere 
steder samtidig.

Hæve-/skydedøre kan sikres 
med et indvendigt beslag, 
der kan låses. Læg evt. et af-
savet kosteskaft i glideskin-
nen. Det forhindrer, at døren 
kan åbnes udefra.

7

Skift låsen ud, hvis der er tegn på 

slid. Gode låse kan ikke dirkes op 

eller bores ud og nøglerne er svære 

at kopiere. Spørg en fagmand til 

råds, når du udskifter låsen.

Det er svært for tyven at tage store 

ting som fx fladskærme med ud 

gennem et vindue, hvis dine yder-

døre låses med nøgle både på in-

dersiden og ydersiden. Der er der-

med færre flugtveje for tyven. 

Terrassedøre er særligt udsatte. Få  

monteret en lås på håndtaget, hvis 

der ikke er en lås i forvejen. Så kan 

tyven ikke bruge terrassedøren som 

flugtvej.

Døre til pulterrum og udhuse sikres 

med gode låse, hvor beslagene er 

fastgjort med gennemgående bolte 

eller skruer, der ikke kan fjernes 

udefra.



Du kan forsyne særligt udsat-
te vinduer, fx i kælderen og 
stueetagen, med vindueslåse 
eller sikringsbeslag. 

Kældervinduet kan sikres forholdsvis enkelt ved at montere et kraftigt tråd-
net eller ”tremmer”. Du kan også montere ruder af polycarbonat, fordi de 
kan tåle kraftige slag.

8 Beskyt dig mod indbrud

Vinduer

Vinduer i kælder og i stueplan kan 

være lette indbrudsveje. Alminde-

lige hasper på vinduerne er ikke 

nok til at holde tyven ude. 

Vinduerne skal sidde ordentligt fast, 

så de er svære at afmontere udefra. 

Listerne omkring vinduerne må ikke 

være rådne eller nemme at fjerne 

med en skruetrækker eller et koben. 

Indbrudstyve kan ikke lide støj, og 

en lydløs måde at bryde ind på er 

ved at afmontere glaslisterne. 



På udvendige lister 
kan du bruge envejs-
skruer, som ikke 
kan skrues ud.

Forstærk svage 
karme på forskel-
lige måder, fx 
med en stålplade, 
der er bukket i 
karmens profil.

To-fløjede døre 
kan forsynes 
med en vippe-
kantrigel på 
både over- og 
underkant. 

Du kan forstærke dør-
karmen med et ”sik-
kerhedsslutblik”. Brug 
skråtstillede skruer, 
som bedre kan mod-
stå tryk.

Hvis døren har 
udvendige 
hængsler, kan 
du sikre den 
med bagkants-
nokker.

9

Når glaslisten er væk, er det let at 

tage ruden ud. Du kan forhindre 

dette ved at lime ruden fast med  

silikone eller ved at skrue glaslisten 

fast med envejsskruer. 

Tal evt. med en fagmand, inden du 

begynder arbejdet. Husk hele ti-

den at tænke på sikre og tilgænge-

lige flugtveje i tilfælde af brand.

Solide døre og karme

En god dør skal være solid og slutte 

tæt til karmen. Karmen skal være 

ordentligt fastgjort til murværket. 

Du kan forstærke mindre mod-

standsdygtige døre – fx. finérdøre 

eller fyldningsdøre – ved at sætte 

en stålplade eller en krydsfinerpla-

de fast på dørens indvendige side. 



Sæt dine værdier, så de ikke kan ses udefra. Lås stigen fast, så den ikke bruges af tyven.

10 Beskyt dig mod indbrud

Sund fornuft gør det svært for tyven

En god lås på døren virker kun, hvis 

du husker at låse den! Gode vaner 

og omtanke gør det svært for tyven: 

• Døre og vinduer skal være for-

svarligt lukkede og låste, når du 

forlader dit hjem.

• Tænk på, hvad tyven kan se gen-

nem dine vinduer. Sæt så vidt 

muligt de værdifulde ting, så de 

ikke er synlige udefra.

• En høj hæk eller et højt planke-

værk giver tyven arbejdsro. Over-

vej om du kan forbedre synlighe-

den udefra. 

• Opsæt bevægelsessensorer, der 

tænder lys udenfor, når nogen 

nærmer sig boligen.

• Tænd lyset i et par værelser, når 

du forlader hjemmet om aftenen, 

og brug automatiske tænd-/sluk-

ure, når du er bortrejst. 

• Lad en radio være tændt, når du 

er ude. 



Klip hækken ned, så der er ud- og indsyn. Lav aftaler med naboen.

Høje hække og hegn mod vejen 
giver meget privatliv, men giver 
også arbejdsro til tyven.

• Lad ikke belysningen udendørs 

være tændt alene. Det et meget 

tydeligt, at huset er tomt, når 

der er mørkt indenfor.

• Undgå at fortælle på internettet, 

telefonsvarer eller lignende, at 

du er bortrejst. 

• Lås værktøj og haveredskaber 

inde, så tyven ikke kan bruge det 

til indbrud. Har du en stige uden-

for, så lås den fast.

• Der må gerne være lidt rod i ha-

ven, så det ser ud som om, der 

er nogen hjemme. Lad fx have-

slangen eller børnenes legetøj 

ligge fremme. Kan køkken- eller 

stuebordet ses udefra, så lad op-

vask eller kaffekopper stå.

• Lav aftaler med dine naboer om, 

at I holder øje med hinandens boli-

ger – læs om Nabohjælp på side 

14 til 17.



Markedet for tyverialarmer er mangfoldigt. Der 
findes mange typer, og du bør overveje, hvad 
du har brug for, før du tager en beslutning.
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Elektroniske låse

I ejendomme med flere lejligheder 

er det en god ide at benytte elektro-

niske låsesystemer, hvor hver lejlig-

hed får et låsekort. Låsekortene kan 

skræddersys med koder til de for-

skellige boliger, kældernedgange og 

opbevaringsrum, og koden ændres 

ved ud- og indflytninger. På den 

måde undgår man, at der er nøgler i 

omløb hos folk uden tilknytning til 

ejendommen. 

Dørtelefoner giver også en sikkerhed for, hvem 
der lukkes ind. Dørtelefoner kan fås med ka-
mera, som viser, hvem der står udenfor. 

Røveri i hjemmet

Røveri i hjemmet adskiller sig fra 

indbrudstyveri ved, at gernings-

manden bruger vold eller trusler 

om vold i forbindelse med tyveriet. 

Risikoen for at blive udsat for røve-

ri i sit eget hjem er meget lille. 

Hvis du følger de forskellige råd 

mod indbrud her i hæftet, er du 

også godt beskyttet mod røveri i 

hjemmet. 

Normalt er der ikke grund til at gøre 

mere. Hvis man installerer mange 

sikringsforanstaltninger, kan  det 

påvirke oplevelsen af at ”være 

hjemme”. Man bliver hele tiden 

mindet om frygten for røveri – og 

det står ikke i forhold til den reelle 

risiko. 

Er du særligt nervøs, kan det dog 

være en ide at:

• Få en dørspion, så du kan se, 

hvem der står udenfor. I bolig-

blokke kan en dørtelefon med 

kamera vise, hvem der ringer på.

• Være opmærksom på, hvem du 

åbner for. 
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Tyverialarm

Gode solide døre og vinduer, orden-

lige vinduesbeslag, gode låse og 

nabohjælp er de vigtigste ting, når 

du skal sikre dit hus. Derefter kan 

du overveje, om du også har brug 

for en tyverialarm. Et alarmsystem 

kan stresse tyven, så han går min-

dre grundigt til værks. 

Overvej en alarm, hvis:

• Du har haft indbrud og føler  

dig utryg.

• Er utryg ved at være hjemme  

om natten.

• Hvis du bor i et område, hvor  

der sker mange indbrud.

• Hvis du har særlige værdier,  

fx malerier, møntsamlinger  

eller arvestykker.

• Hvis du rejser meget.

• Hvis der er langt til naboer. 

Nogle alarmer tænder lys eller star-

ter en sirene, hvis nogen forsøger 

at bryde ind. Det er en billigere løs-

ning, fordi der ikke er tilknyttet et 

abonnement. Til gengæld skal du 

selv eller en nabo reagere på alar-

men og kontakte politiet, hvis den 

går i gang. Nogle alarmer kan sen-

de en sms til din mobiltelefon, hvis 

der sker indbrud.

Andre typer alarmer er tilknyttet en 

kontrolcentral, som kan tilkalde et 

vagtfirma. Du betaler her et løbende 

abonnement, og der bliver sendt en 

vagt til dit hjem, hvis der er indbrud. 

Vælg en kontrolcentral, der er god-

kendt af Rigspolitiet. Læs mere på 

politi.dk. Søg på vagtvirksomhed.

Værdibokse

I udlandet har man gode erfaringer 

med at installere bokse i hele bolig-

områder. Beboerne i disse områder 

er blevet enige om, at alle anskaffer 

sig en værdiboks til hver deres bo-

lig. Det rygtes blandt tyvene, og 

det har nedsat indbrudstallene 

mærkbart. 

Hvis du har mange kontanter, smykker eller 
andre mindre værdigenstande, kan det være 
en god ide at installere en værdiboks, der ikke 
kan flyttes. 
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Nabohjælp og godt naboskab

Opmærksomme beboere virker af-

skrækkende på tyvene, fordi de 

mærker, at risikoen for at blive op-

daget er større. 

Med Nabohjælp hjælper du og dine 

naboer hinanden med at holde øje 

med jeres boliger i ferierne og hver-

dagen, og erfaringer viser, at aktiv 

Nabohjælp kan forhindre op til hvert 

4. indbrud. 

3
Nabohjælp virker, når I holder øje 

med hinandens boliger og får det til 

at se ud som om, der er nogen 

hjemme, selvom I er på ferie, og 

når I er generelt opmærksomme i 

hverdagen. På den måde bliver det 

sværere for tyvene at vurdere, om 

huset står tomt samtidig med at  

opdagelsesrisikoen bliver større.

  

Gør jeres nabohjælp officiel på  

nabohjælp.dk

Mange har allerede løse aftaler 

med venner og naboer i ferierne, 

men jo bedre I organiserer nabo-

hjælpen, jo bedre virker den. Hvis I 

tilmelder jer på nabohjælp.dk får I 

gratis klistermærker og et digitalt 

værktøj, som gør det let at plan-

lægge nabohjælpen. Derudover in-

deholder systemet også en mulig-

hed for at sende advarsler til hin- 

anden i forbindelse med indbrud 

eller mistænkelige hændelser.
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Nabohjælpsskiltet kan købes på nabohjælp.dk, hvor du også 
kan få gratis klistermærker til din hoveddør og postkasse. Når 
du opretter en profil på nabohjælp.dk får du også mulighed for 
at bruge det gratis online nabohjælpsværktøj.



Har der været indbrud eller ser du 

noget mistænkeligt, så hold øje og 

ring 114, politiets servicenummer. 

Prøv aldrig selv at forhindre en 

forbrydelse. Ring 112, hvis der er 

behov for akut udrykning.

16 Beskyt dig mod indbrud

Lille indsats, stor virkning:

Med tre simple tiltag kan du gøre 

en stor forskel for din bortrejste 

nabo:

• Smid dit affald i naboens skral-

despand.

• Parker din egen bil eller cykel i 

indkørslen.

• Gå en tur rundt om huset en 

gang imellem.

Men husk også at være generelt 

opmærksom på dit kvarter og rea-

ger, hvis noget virker mistænkeligt. 

Du kan godt spørge til folks adfærd 

og ærinder på en høflig måde.

Nabohjælp virker ikke kun forebyg-

gende i forhold til indbrud. Det er 

med til at øge trygheden og trivs-

len, når vi tager et fælles ansvar for 

vores område. 
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Vi anbefaler, at du har 3-5 nabohjæl-

pere i dit netværk, men størrelsen 

kan selvfølgelig variere. Dit netværk 

kan bestå af naboer, genboer eller 

andre i området, som du er tryg ved. 

I kan sætte yderligere fokus på triv-

sel i nærområdet og forebyggelse 

af indbrud med disse fire råd:

• Hold fællesarealerne vedlige og 

hold området rent. Det signale-

rer, at nogen passer på området.

• Gode fællesarealer, som I har lyst 

til at bruge, holder tyvene væk. 

Det gør det nemlig sværere at 

komme ubemærket til boligerne.

• Hvis nogle beboere i forvejen luf-

ter hund eller går ture i området, 

kan de måske holde lidt ekstra 

øje.

• Tal om risikoen for indbrud i jeres 

område, og om nogle har ople-

vet indbrud.

 

Et godt naboskab kan både forhindre indbrud og give større tryghed. 
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Et mere sikkert område

De fleste vil helst bo i et område, 

hvor de ikke behøver at frygte ind-

brud, hvor de trygt tør sende børne-

ne ud på legepladsen og selv har 

lyst til at opholde sig på friarealerne.

I kan gå sammen om at undgå kri-

minalitet og andre forhold, der ska-

ber utryghed i jeres område. Hvis I 

skaber et velfungerende og attrak-

tivt boligområde, giver det generelt 

større værdi for området. Sidege-

vinsten kan så også være, at ind-

brudstallet falder.

 

Gode områder skaber tryghed

Indbrud, tyveri, nabokonflikter, chi-

kane og ræs på stisystemer er alt 

sammen noget, der skaber utryg-

hed eller mistrivsel. Det samme 

gælder graffiti og anden hærværk. 

Undersøgelser viser, at gode og at-

traktive omgivelser giver beboerne 

større ejerskabsfølelse over for om-

rådet: 

• Hvis området er rart at være i, er 

folk mere opmærksomme på 

hinanden og hinandens boliger.  

• Beboerne er mere interesserede 

i at bruge friarealer og fællesare-

aler. Det gør det sværere at begå  

indbrud uden at blive set.  

• Beboerne har lyst til at deltage 

aktivt i områdets udvikling. Enga-

gement og ansvarsfølelse er et 

signal til tyvene om fællesskab, 

og at der bliver taget hånd om 

tingene – hvilket også gør det 

besværligt at lave indbrud.

4
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Der er god grund til at kigge på, hvor-

dan jeres område er udformet og ved-

ligeholdt. Hvordan er fællesarealerne, 

kældernedgangene, stisystemerne, be-

lysningen og renholdelsen af området? 

Det har altsammen en betydning for 

indbrudstallet og anden kriminalitet.

Denne sti vil sikkert føles utryg, spe-

cielt om aftenen. 



20 Beskyt dig mod indbrud

Forhold, der påvirker kriminalitet

Udover de ting, der allerede er 

nævnt, er der en række andre for-

hold, der spiller en rolle for indbrud. 

Forhold I kan gøre noget ved i fælles-

skab med andre beboere, ejer-/lejer-

foreningen – eller eventuelt i samar-

bejde med kommunens tekniske 

forvaltning. I kan fx arbejde med:

• At gøre ejer- og ansvarsforhold ty-

delige for de enkelte områder, så  

man tydeligt kan se, at nogen ta-

ger sig af området. Og gerne 

hvem der gør det. Der skal helst 

ikke være et ”ingenmandsland”, 

som ingen er ansvarlige for og 

som ikke bliver ordentligt vedlige-

holdt.

• At sørge for god vedligeholdelse 

og renholdelse af området. Af-

fald sender et signal om, at be-

boerne ikke tager sig af området, 

og det øger risikoen for indbrud.

20
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• At fjerne vildtvoksende buskad-

ser, der skaber mørke og døde 

vinkler langs stisystemer og 

veje. Det giver større tryghed for 

beboerne og dårligere flugtveje 

for tyven. 

• At holde beplantningen nede og 

fjerne stakitter ud mod offentlige 

veje. Det giver bedre ind- og ud-

syn, større tryghed og færre 

skjulesteder. Vær opmærksom 

på, at der skal være balance mel-

lem jeres tiltag for at forebygge 

indbrud og hensynet til privatli-

vets fred. 

• At opsætte god, behagelig og 

gerne ”varm” belysning på veje 

og stisystemer. Belysning der 

forebygger kriminalitet, er ikke 

stærkt lys, men nærmere et be-

hageligt lys, der giver jer lyst til 

at færdes i området. 

 Her er der gode oversigtsforhold, og området er pænt vedligeholdt. 
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På tur i området

Det kan være en god ide med jæv-

ne mellemrum at gennemføre tryg-

hedsvandringer i jeres område. I 

kan samle en gruppe beboere fra 

området, professionelle fra kommu-

nen eller politiet og sammen gen-

nemgå hele boligområdet. Her kan I 

udpege utrygge områder, I kan ar-

bejde særligt med. 

På længere sigt kan I kigge på områ-

dets funktioner. Er der fx både priva-

te boliger og offentlige institutioner, 

så der ofte er mennesker i området? 

Er der isolerede stianlæg, der giver 

gode flugtveje og indbyder til vild 

knallertkørsel? Eller er stier og veje 

synlige for alle trafikanter?

Læs mere om tryghedsvandringer 

på dkr.dk.



Nogle områder er mere utrygge end an-
dre. Gå en tur i området og find de ste-
der der kan forbedres.
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Orientering af beboerne

I kan bruge nabohjælp.dk til at  

etablere mailgrupper eller telefonli-

ster, og til at informere om indbrud, 

og hvad man kan gøre. Det er vigtigt 

ikke blot at meddele, at der ”nu igen 

har været indbrud”, men også at 

have et beredskab til at tage hånd 

om situationen. 
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Overblikket 
Sådan kan du sikre dig mod indbrud

Din bolig

Hoveddør, havedør, kælderdør og  

andre yderdøre

•  Gode låse, evt. suppleringslås på 

hoveddøren.

•  Solide karme eller karmforstærk-

ning.

•  Bagkantsnokker på døre med ud-

vendige hængsler.

•  Vippekantrigel på to-fløjede døre

•  Lås på terassedøren.

•  Nøglesikkerhed – hold styr på, 

hvem du udleverer nøglen til, og 

mærk ikke nøglerne med adres-

sen.  

Vinduer – særligt i kælderen og  

stueetagen

•  Silikone eller envejsskruer til at 

fastgøre glaslister.

•  Vindueslåse eller sikringsbeslag.

•  Trådnet, tremmer eller ruder af 

polycarbonat på kældervinduer.

Udendørs

•  Værdifulde ting må ikke være 

synlige udefra.

•  Værktøj og haveredskaber skal 

være låst inde.

•  Sørg for at lyset tænder udenfor, 

når nogen nærmer sig.

•  Hegnet eller hækken må ikke væ- 

re så høj, at tyven kan skjule sig.

Dit boligområde

Nabohjælp

Naboer holder øjne og ører åbne og 

er opmærksomme på, hvad de ser i 

området. Hvis beboerne ser noget 

mistænkeligt, ringer de til politiet.

Grundejer- eller lejerforeningen

Hold et møde i jeres forening, hvor 

I taler om, hvordan I kan undgå ind-

brud. I kan fx have disse punkter på 

dagsordnen: 

• Vil I organisere nabohjælpen, så 

det gælder hele området, fx ved 

at holde øje med boligområdet, 

når I går ture, og bruge nabo-

hjælp.dk til at give besked, hvis 

der sker noget? 

• Kan hegn ud mod veje og stier 

gøres lavere og buskadser be-

skæres, så der bliver bedre ind- 

og udsyn?

• Hvem holder fællesarealerne 

vedlige, så I har lyst til at bruge 

dem?

• Kan I arrangere tryghedsvandrin-

ger, hvor I udpeger særligt utryg-

ge steder, som I (eller kommu-

nen) kan forbedre?

• Snak evt. med kommunen om 

belysning og vedligeholdelse af 

veje, stier og fællesarealer. 



Efter et indbrud

Hvis du har haft indbrud, skal du 

anmelde det til politiet og under-

søge, hvad du har fået stjålet. Der 

er fire ting, du skal huske: 

1. Vent med at rydde op og und-

gå at røre ved tingene, før poli-

tiet har været der. Det giver 

politiet mulighed for at finde 

fingeraftryk. Hvis du finder af-

tryk af sko eller blodspor, skal 

du ikke gøre rent, før politiet 

har undersøgt dem. 

2. Undersøg, om du har fået stjå-

let Dankort, kreditkort, checks, 

benzinkort eller andre vigtige 

papirer. Sørg for, at stjålne kort 

bliver spærret med det sam-

me. Ring til din bank og kredit-

kortselskabet. Udenfor banker-

nes åbningstid kan du kontakte 

PBS på tlf. 44 89 29 29. 

3. Anmeld hurtigst muligt skaden 

til dit forsikringsselskab.

4. Når politiet er færdig, og ind-

bruddet er anmeldt til forsik-

ringsselskabet, er tiden inde til 

at gennemgå dit hjem med ty-

vens øjne og tjekke om låse, 

døre og vinduer er gode nok til 

at holde tyven ude en anden 

gang. 

På politi.dk eller på den lokale po-

litistation kan du få en servicede-

klaration, som fortæller, hvad du 

kan forvente af politiet, hvis du 

anmelder et indbrud. Den beskri-

ver også, hvad du selv skal gøre i 

forbindelse med indbruddet.

Har du brug for støtte, kan du 

kontakte offerrådgivningen, der 

tilbyder støtte, råd og vejledning 

til ofre for forbrydelser og ulyk-

ker. Rådgivningen kan kontaktes 

på www.offerraadgivning.dk eller 

via dit lokale politi.
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