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1. Sammenfatning 

Antallet af indbrud i private beboelser mv. er faldet til ca. 23.500 i 2021. Det 
er væsentlig lavere end i 2009, hvor der var tæt på 70.000 indbrud. Før 2009 
lå antallet af indbrud på omkring 50.000, men steg så brat fra 2006. 

Der er stadig flere indbrud i Danmark end i vores nabolande, men heldigvis 
er udviklingen vendt i løbet af de sidste godt ti år, så forskellene er indsnæv-
ret. I 2019, som er det seneste år, hvor der er internationalt sammenlignelige 
tal for flere lande, var der flere indbrud i Danmark pr. 100.000 indbyggere 
end i Norge, Sverige og Finland tilsammen. 

Det er målet for forsikringsbranchen og BoTrygt1, at antallet af indbrud skal 
falde til 8.000 om året. Det svarer til niveauet i Nederlandene, når man tager 
højde for forskelle i landenes størrelse.  

Indbrud koster dyrt. I 2021 udbetalte forsikringsselskaberne knap 400 mio. 
kr. i erstatninger til private, der har haft indbrud. Hertil kommer ca. 130 mio. 
kr. i erstatning efter indbrud i erhvervsvirksomheder. 

Indbrud skaber også utryghed. Generelt er danskerne trygge, men indbrud 
er en kilde til utryghed. Faktisk er utryghed i forhold til at få indbrud ikke 
faldet, selvom antallet er indbrud er faldet over de seneste godt ti år. 

Set fra den kriminelles synspunkt er det stadig næsten risikofrit at begå ind-
brud i Danmark, for det er stadig kun et fåtal af anmeldte indbrud til politiet, 
hvor der rejses sigtelse. 

Tallene for anmeldte straffelovsforbrydelser, anmeldte forbrydelser samt 
sigtelsesprocenter indikerer således, at politiet prioriteter at arbejde med 
personrelateret kriminalitet og i mindre grad at arbejde med opklaring af 
indbrud i beboelse og i virksomheder. Med andre ord er indbrud nedpriori-
teret. 

Det er vanskeligt at pege på faktorer, der kan forklare det stadig høje niveau 
af indbrud i Danmark. Der er ikke store forskelle i antallet af indbrud mellem 
regionerne i Danmark, men nogle kommuner som fx Hørsholm og Gentofte 
er hårdere ramt af indbrud end andre. Det kan kobles til, at værdier i husene 
i disse kommuner er højere. Det kan også skyldes indfaldsveje og befolk-
ningstætheden gør det mere attraktivt set med indbrudstyvens øjne. 

Det er heller ikke oplagte geografiske forhold, der kan forklare forskellen til 
fx Tyskland eller Sverige. Der er ikke tydelige forskelle i befolkningstæthed 
og graden af urbanisering imellem Danmark og vores nabolande, som kan 
forklare, hvorfor der er flere indbrud i Danmark. 

En forskel er dog de manglende styrkekrav til døre og vinduer, som man har 
i Nederlandene og Tyskland, og til dels i Sverige. Det betyder, at der i Dan-
mark ikke er sikkerhedskrav til de døre og vinduer, som man sætter i private 
hjem. 

Analysen viser også, at antallet af cykeltyverier er faldet siden 2010, men 
fortsat er på et højt niveau. Faldet skyldes primært forsikringsselskabernes 
skrappere krav til cykellåse, men også forbedrede muligheder for at tage cyk-
len med i toget kan spille ind. 

 

1 Partnerne bag BoTrygt er Trygfonden, Bolius, DKR og Realdania 
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Knap 40.000 cykler blev meldt stjålet i 2021. De gennemsnitlige erstatninger 
for cykler er steget, og det afspejler, at de cykler, som bliver stjålet, er blevet 
dyrere. Det skal givet ses i sammenhæng med den større udbredelse af dyre 
elcykler, triatloncykler og ladcykler. 

2. Kriminalitet og indbrud i Danmark 

I dette afsnit belyses udviklingen i kriminaliteten og særligt omfanget af ind-
brud i Danmark over perioden 1995-2021. 

2.1. Forekomst af kriminalitet og politiets indsats 

I 2021 blev der anmeldt i alt knap 290.000 straffelovsforbrydelser2 i Dan-
mark.  Der er sket et markant fald på mere end 40 pct. siden 2009 i det sam-
lede antal af anmeldte forbrydelser. Samme udvikling er sket for ejendoms-
forbrydelser, som blandt andet omfatter tyveri, røveri og indbrud. Ejendoms-
forbrydelser udgør størstedelen af straffelovsforbrydelser i Danmark.  

Ejendomsforbrydelser er faldende og udgør i 2021 i alt ca. 240.000 anmel-
delser, jf. figur 2.1. 

Figur 2.1. Anmeldte straffelovsforbrydelser i Danmark, 1995-2021 

  
 Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 

 
Antallet af anmeldte forbrydelser er ikke nødvendigvis svarende til det fakti-
ske antal forbrydelser. I det omfang, at det ikke er alle forbrydelser, der an-
meldes, er der tale om mørketal. For indbrud formodes mørketallet dog at 
være begrænset blandt andet fordi, at det er en forudsætning for at få forsik-
ringserstatning, at indbruddet er anmeldt til politiet. 

Antallet af anmeldte indbrud i privat beboelse steg kraftigt frem mod 2009, 
men er siden faldet. For erhverv har indbruddene været faldende over de sid-
ste 25 år, dog også med en stigning omkring 2009. I 2021 blev der anmeldt 
15.526 indbrud i beboelse og 6.985 indbrud i virksomheder m.v., jf. figur 2.2. 

 

 

2 Straffelovsforbrydelser inddeles i fire kategorier: Seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsfor-
brydelser og andre forbrydelser. Ejendomsforbrydelser omfatter tyveri, indbrud, røveri m.m. 
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Figur 2.2. Antal anmeldte forbrydelser 1995-2021 

  
 Anm.: Indbrud i beboelser m.v. er summen af indbrud i beboelser og indbrud i ubeboede be-

byggelser, der inkluderer garager og udhuse, men også sommerhuse. Indbrud i virk-
somheder m.v. er summen af indbrud i forretninger, virksomheder m.v.  
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændrin-
ger med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier 
af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt 
(§216).  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 

 
Indbrud i beboelser m.v. er ligeledes faldet markant siden højdepunktet i 
2009, og udgør nu ca. 5 pct. af de samlede straffelovsforbrydelser, jf. Tabel 
2.1. 

Tabel 2.1. Fordeling af anmeldte forbrydelser udvalgte år 

  1995 2000 2005 2010 2015 2021 

  Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. 

Indbrud i beboelser 6,0 6,5 6,8 9,5 8,5 5,1 

Indbrud i virksomhed m.v. 9,7 9,5 7,5 7,0 4,3 2,4 

Indbrud i ubeboede bebyggelser 4,1 3,7 3,4 4,0 3,4 3,0 

Ejendomsforbrydelser ekskl. ind-
brud 

76,0 75,3 75,5 73,4 76,2 72,5 

Seksualforbrydelser i alt 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 2,9 

Voldsforbrydelser i alt 2,5 3,0 4,3 3,8 4,6 9,3 

Andre straffelovsforbrydelser i alt 1,3 1,4 1,8 1,6 2,2 4,7 

Straffelovsforbrydelser i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

 Anm.: Procentvis for de enkelte overtrædelsers art er taget af antal anmeldte straffelovs-
overtrædelser i alt. Indbrud i virksomheder m.v. er summen af indbrud i forretnin-
ger, virksomheder m.v. + indbrud i ubeboede bebyggelse. Straffelovens bestemmel-
ser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. 
juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydel-
ser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 

 
Forekomsten af kriminalitet kan måske kædes sammen med risikoen for at 
blive dømt, men der er ikke umiddelbart noget i data, der understøtter dette.  
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Det er kun i få tilfælde, at der rejses sigtelser i sager om indbrud. Det skyldes 
både prioriteringer i politiet, og fordi forekomsten af indbrud er høj i forhold 
til de andre kriminalitetsformer. Derfor må det også formodes, at det vil 
kræve betydelige ekstra ressourcer, hvis der skal rejses samme andel sigtelser 
for indbrud som fx voldsforbrydelser.  

For seksualforbrydelser og voldsforbrydelser er det i 2021 omkring 60 pct. af 
alle anmeldelser, hvor der rejses sigtelse. For indbrud i beboelser m.v. blev 
der i 2021 rejst sigtelser i ca. 1.700 sager svarende til ca. 11 pct., jf.  figur 2.3. 

Figur 2.3. Sigtelsesprocent efter type, 1995-2021 

 
 Anm.: Indbrud i beboelse m.v. er summen af indbrud i beboelse + indbrud i ubeboede be-

byggelse. Sigtelsesprocenten er antal sigtelser ift. antal anmeldte forbrydelser. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 

 
I 2020 var det ca. 43 pct. af afgørelserne vedrørende indbrud i beboelser m.v., 
hvor der blev truffet fældende afgørelser. Med andre ord var der tale om 436 
dømte personer for indbrud i beboelse m.v., jf. Danmark Statistik (2021). 

I Danmark Statistik (2021) præsenteres statistikker, der viser nogle karakte-
ristika for personer dømt for indbrud. Men når der kun bliver dømt 436 per-
soner i mere end 15.000 anmeldte sager, giver statistikken formentlig ikke et 
fyldestgørende billede af, hvem der begår indbrud i Danmark. 

2.2. Indbrud i privat beboelse og erhverv 

Anmeldte indbrud er faldet markant siden 2009 for både private beboelser, 
ubeboede bebyggelser og virksomheder m.v.  

Indbrud i privat beboelse var højest i 2009 med 49.000 indbrud og er faldet 
til 15.000 i 2021, jf. Figur 2.4.  
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Figur 2.4. Anmeldte indbrud, 1995-2021 

 
 Anm.: Indbrud i ubeboet bebyggelse dækker over indbrud i skib/båd + nybygning/prøve-

hus + fritidshus + garage/udhus + kælder-/loft-/pulterrum + campingvogn + kolo-
nihavehus + arbejdsskue/kontorvogn + isbod/pølsevogn. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Indbrud i erhverv er jævnt fordelt over kvartalerne, mens der er flest indbrud 
i beboelse m.v. i 4. kvartal, hvor ca. 30 pct. af indbruddene sker. 1. og 4. kvar-
tal er hårdest ramt af indbrud, hvilket skyldes de mange mørke timer, som 
giver tyven bedre mulighed for at arbejde uforstyrret. Til sammenligning sker 
knap 21 pct. af indbruddene i beboelse i 2. kvartal, jf. Figur 2.5. 

Figur 2.5. Anmeldte indbrud i beboelse m.v. og erhverv efter 
kvartaler, gennemsnit af 2015-2021. 

 
 Anm.: Indbrud i beboelse m.v. er summen af indbrud i beboelse + indbrud i ubeboede be-

byggelse. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 

 
Antallet af indbrud er faldet i alle regioner siden 2009. Der er stadig relativt 
flest indbrud i Region Sjælland og færrest i Region Nordjylland. Indbruddene 
er faldet mindst fra 2009 til 2020 i Region Midtjylland med ca. 54 pct. Til 
sammenligning er faldet ca. 66 pct. i Region Sjælland, jf. figur 2.6.  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

                                    

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

                                                 
                          

                            

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

                                        

                                              

        



 

 

 

Side 7 

Analyserapport 2022:2 

Facts om indbrud og cykelty-
verier i Danmark 

F&P 

Figur 2.6. Indbrud beboelse m.v. fordelt på regioner, 2007-2021 

 
 Anm.: Indbrud i beboelse m.v. er summen af indbrud i beboelse + indbrud i ubeboede be-

byggelse. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 

 
Samme billede ses for indbrud i virksomheder m.v., men her er faldet siden 
2009 endnu mere markant. For eksempel er indbruddene faldet med 80 pct. 
i Region Nordjylland, jf. figur 2.7. 

Figur 2.7. Indbrud i virksomheder m.v. fordelt på regioner, 
2007-2021 

 
 Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 

 
Mens der er begrænset forskel mellem regionerne, er der store forskelle i an-
tal indbrud på tværs af landets kommuner.  

I 2021 var der flest indbrud i Hørsholm med 941 indbrud pr. 100.000 ind-
byggere, hvor der i alt var 233 indbrud. Til sammenligning var Lolland nr. 7 
med 738 indbrud pr. 100.000 indbyggere. Der var 296 indbrud, jf. tabel 2.2. 
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Tabel 2.2. Kommuner med flest indbrud i beboelse m.v., 2021 
 

Indbrud pr. 100.000 
indbyggere 

Antal indbrud 

   

Hørsholm 941 233 

Rødovre 773 320 

Halsnæs 763 239 

Gribskov 753 310 

Ikast-Brande 750 314 

Glostrup 748 176 

Lolland 738 296 

Rudersdal 706 404 

Gentofte 698 518 

Hvidovre 629 335 
 

 Anm.: Indbrud i beboelse m.v. er summen af indbrud i beboelse + indbrud i ubeboede be-
byggelse. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 

 
Der er sket store forskydninger i, hvilke kommuner der har flest indbrud i de 
sidst 10 år. I 2010 var Odsherred kommune ramt af flest indbrud, men ligger 
i 2021 uden for top-10, jf. tabel B.2 i bilag. Odsherred Kommune består over-
vejende af sommerhuse, der typisk bebos i ferieperioder og weekender. Fal-
det i antal indbrud skyldes med stor sandsynlighed Corona-epidemien, som 
blandt andet betød, at mange sommerhusejere anvendte deres sommerhus i 
meget større omfang. 

Blandt de kommuner med færrest indbrud pr. 100.000 indbyggere er en 
række ø-kommuner samt København og Frederiksberg kommuner. Det skyl-
des de mange lejligheder og de få parcelhuse i disse kommuner. Der er bety-
delig færre indbrud i lejligheder.  

Der var ingen indbrud på Læsø, mens der i København med 8. færrest ind-
brud var 214 indbrud pr. 100.000 indbyggere, jf. tabel 2.3. 
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Tabel 2.3. Kommuner med færrest indbrud i beboelse m.v., 2021 
 

Indbrud pr. 100.000 
indbyggere 

Antal 

   

Læsø 0 0 

Bornholm 38 15 

Ærø 50 3 

Fanø 117 4 

Samsø 161 6 

Rebild 183 56 

Lemvig 186 36 

København 214 1.382 

Frederiksberg 219 227 

Ishøj 220 51 
 

 Anm.: Indbrud i beboelse m.v. er summen af indbrud i beboelse + indbrud i ubeboede be-
byggelse. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 

 
Det samlede billede på landsplan for 2021 er vist i Figur 2.8, hvor det abso-
lutte antal indbrud er vist på et Danmarks kort.  
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Figur 2.8. Indbrud i beboelse m.v., 2021 

 
 Anm.: Indbrud i beboelse m.v. er summen af indbrud i beboelse + indbrud i ubeboede be-

byggelse. På Stopindrud.dk kan man se indbrud pr. 1.000 indbygger i kommunerne. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 

2.3. Politikredse 

Danmark er inddelt i 12 politikredse, og der er stor forskel i antallet af ind-
brud pr. 100.000 indbyggere i kredsene.  

Der er flest indbrud i Nordsjællands politikreds, både i absolutte antal og pr. 
100.000 indbyggere. Der er færrest indbrud på Bornholm, som også er den 
mindste politikreds. Næst færrest indbrud set i forhold til politikredsens 
størrelse er i Københavns politikreds, jf. tabel 2.4. 
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Tabel 2.4. Indbrud i beboelse m.v. fordelt på politikreds, 2021 
 

Indbrud pr. 
100.000 indbyggere 

Antal 

Nordsjællands Politi 557 3.348 

Københavns Vestegns Politi 499 2.104 

Fyns Politi 467 2.345 

Østjyllands Politi 462 2.823 

Syd- og Sønderjyllands Politi 426 1.791 

Sydsjællands og Lolland Falsters Politi 405 1.524 

Midt- og Vestjyllands Politi 401 2.357 

Midt- og Vestsjællands Politi 365 1.703 

Sydøstjyllands Politi 361 1.858 

Nordjyllands Politi 333 1.759 

Københavns Politi 223 1.798 

Bornholms Politi 38 15 
 

 Anm.: Indbrud i beboelse m.v. er summen af indbrud i beboelse + indbrud i ubeboede be-
byggelse. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

I bilagstabel B.1 er vist tilsvarende opgørelse for 2010. 

2.4. Cykeltyverier 

Overordnet set fordeler cykeltyverier sig i 3 grupper: Lejlighedstyveri ved 
stationer, transportknudepunkter, indkøbscentre og uddannelsessteder, be-
rigelseskriminalitet med henblik på lokalt videresalg og endeligt organiseret 
kriminalitet, hvor cyklerne bringes cykler ud af landet. 

Derfor adskiller udbredelsen af cykeltyverier sig fra indbrud ved, at de fleste 
cykeltyverier finder sted i de store byer. Det er også tilfældet, når man tager 
højde for indbyggertallene.  

Generelt set er antallet af cykeltyverier faldet markant siden 2009 og er fak-
tisk halveret. I 2021 blev der anmeldt knap 40.000 cykeltyverier mod knap 
80.000 i 2009, jf. figur 2.9.  
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Figur 2.9. Cykeltyverier, 1995-2021 

 
 Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 

 
Der er markant flest cykeltyverier i København både målt i forhold til ind-
byggertal og i absolutte tal. Politikredsene med de store byområder følger ef-
ter, mens det igen er Bornholms Politi, der ligger i bunden. Københavns Po-
liti modtog i 2021 i alt 14.842 anmeldelser, som svarer til 1.843 anmeldte 
cykeltyveri pr. 100.000 indbyggere, jf. tabel 2.5. 

Tabel 2.5. Cykeltyverier fordelt på politikredse, 2021 
 

Cykeltyveri pr. 
100.000 indbyggere 

Antal 

Københavns Politi 1.843 14.842 

Østjyllands Politi 752 4.592 

Københavns Vestegns Politi 677 2.852 

Nordsjællands Politi 569 3.422 

Fyns Politi 521 2.614 

Syd- og Sønderjyllands Politi 364 1.584 

Midt- og Vestsjællands Politi 349 1.628 

Nordjyllands Politi 324 1.715 

Sydøstjyllands Politi 319 1.582 

Midt- og Vestjyllands Politi 291 1.713 

Sydsjællands og Lolland Falsters Politi 220 827 

Bornholms Politi 129 51 
 

 Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 

 
I Figur 2.10 er vist antallet af cykeltyverier i de enkelte kommuner. Figur vi-
ser igen, at cykeltyverierne er koncentreret omkring de større byer. 
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Figur 2.10. Cykeltyverier fordelt på kommuner, 2021 

 

 
 Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Der er i figur B.1 i bilag vist et Danmarkskort med cykeltyverier pr. 100.000 
indbyggere. 

Der er sket et fald i antallet af cykeltyverier fra 2010 til 2021 i alle 5 kommu-
ner, der i 2021 har flest cykeltyverier. Fra 2009 til 2021 er antallet af cykel-
tyverier i Københavns kommune fx faldet fra 4.125 pr. 100.000 indbyggere 
til 1.960 pr. 100.000 indbyggere, jf. figur 2.11. 
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Figur 2.11. Cykeltyverier pr. 100.000 indbyggere, 2007-2021 

 
 Anm.: Top 5 kommuner på baggrund af top 5 i 2021. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 
 
Det er sjældent, at der rejses sigtelse på baggrund af anmeldelser af cykelty-
verier. Sigtelsesprocenten for cykeltyverier er endnu lavere for cykeltyverier 
end indbrud i beboelse m.v. og ligger på under 2 procent, jf. figur 2.12. 

Figur 2.12. Sigtelsesprocent for cykeltyveri, 1995-2021 

 
 Anm.: Sigtelsesprocenten er antal sigtelser ift. antal anmeldte forbrydelser. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik.  

2.5. Erstatninger udbetalt af forsikringsselskaber ved indbrud 

Forsikringsselskaberne udbetaler erstatning i forbindelse med kundernes 
anmeldte skader. Erstatninger i forbindelse med indbrud, hærværk, røveri 
og tyveri udgjorde i 2021 884 mio. kr. for ca. 80.500 skader.  

Det er ikke nødvendigvis alle indbrud og tyverier, som meldes til politiet, som 
også anmeldes til et forsikringsselskab. Der er heller ikke nødvendigvis fuld 
overensstemmelse mellem politiet og forsikringsselskabernes måder at regi-
stre anmeldelser på. Men som udgangspunkt må det antages, at alle anmel-
delser, som registreres i forbindelse med indbrud i forsikringsselskaberne, 
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også er registreret i politiets statistik, da der kræves politianmeldelse før, at 
der kan udbetales en forsikringserstatning. 

Der er ca. 18.500 indbrud, som i 2021 er anmeldt til et forsikringsselskab, og 
ca. 27.300 cykeltyverier, jf. Figur 2.13.  

Figur 2.13. Anmeldte forbrydelser til politi og forsikringsselska-
ber, 2021. 

 
 Anm.: Anmeldelser til politiet er fra Danmarks statistik og dækker indbrud i beboelse + 

indbrud i forretninger, virksomheder m.v. + indbrud i ubeboede bebyggelser. Hær-
værk tyveri og røveri dækker over tyveri fra bil, båd m.v.+ butikstyveri m.v. + andre 
tyverier + røveri + hærværk. Anmeldelser til forsikringsselskaber er fra F&P og dæk-
ker hærværk, tyveri og røveri over hærværk + ran og røveri + simpelt tyveri. 

Kilde:                   å             D                      & ’                   

 
Det fremgår, at tallet for anmeldte indbrud til forsikringsselskaberne er no-
get lavere end politiets. Det kan skyldes flere forhold, fx at et indbrud ikke 
anmeldes til forsikring på baggrund af selvrisiko, eller mulig forskellig regi-
strering af indbrud. Et indbrud i både udhuse og bolig registreres hos politiet 
som to hændelser, men kun én i forsikringsselskabet. For cykeltyverier udgør 
F&P’s tal for anmeldelser til forsikringsselskaberne ca. 75 pct. af anmeldel-
serne til politiet. 

De samlede erstatninger i forbindelse med indbrud er faldet frem mod 2021. 
Det gælder både for indbrud i beboelse og i erhverv. Erstatningerne er faldet 
i takt med det faldende antal indbrud. I 2012 var erstatningerne vedrørende 
indbrud i beboelse på det højeste med ca. 1.070 mio. kr., men er i 2021 faldet 
til ca. 375 mio. kr. Erstatningerne vedr. indbrud i erhverv var størst i 2010 
med ca. 500 mio. kr., men er i 2021 faldet til ca. 130 mio. kr., jf. Figur 2.14.  
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Figur 2.14. Erstatninger for indbrud fordelt på forsikringstype, 
2010-2021 

 
 Anm.: Indbrud i beboelse er summen af indbrud i familie og sommerhus. Mio. kr., løbende 

priser. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af F&P Tyveristatistik. 
 
Den gennemsnitlige erstatning for indbrud i erhverv er vokset fra ca. 22.000 
kr. i 2010 til godt 35.000 kr. i 2021. De gennemsnitlige erstatninger pr. ind-
brud i beboelse er vokset fra ca. 21.000 kr. i 2010 til ca. 25.000 kr. i 2021, jf. 
figur 2.15.  

Figur 2.15. Gennemsnitlige erstatninger fordelt på forsikring, 
2010-2021 

  
 Anm.: Indbrud i beboelse er summen af indbrud i familie og sommerhus. Mio. kr., løbene 

priser. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af F&P tyveristatistik. 

 
Erstatningerne til beboelse udgør ca. ¾ af de samlede erstatninger i forbin-
delse med indbrud. I 2010 var andelen lidt lavere med ca. 67 pct., hvorefter 
den voksede til at udgøre næsten 80 pct. i 2016. Herefter er andelen faldet 
beskedent til ca. 75 pct. i 2021, jf. figur 2.16. 
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Figur 2.16. Erstatninger for indbrud fordelt på forsikringstype, 
2010-2021 

 
 Anm.: Indbrud i beboelse er summen af indbrud i familie og sommerhus. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af F&P Tyveristatistik. 
 
De samlede erstatninger for cykeltyverier er faldet siden 2012 – med undta-
gelse af 2019 – i takt med faldet i antallet af cykeltyverier. I 2012 var de sam-
lede erstatninger på næsten 230 mio. kr. og er herefter faldet til ca. 170 mio. 
kr. i 2021. Men den gennemsnitlige erstatning er kraftigt stigende, hvilket 
afspejler dyrere og dyrere cykler, fx ladcykler og elcykler, jf. figur 2.17.  

Figur 2.17. Erstatninger for cykeltyveri, 2004-2021 

 
 Anm.: Løbende priser. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af F&P tyveristatistik. 

 

  

 

  

  

  

  

   

 

  

  

  

  

   

                        

                              

        

 

     

     

     

     

     

     

     

 

  

   

   

   

   

   

   

                                    

 
  

 
  

                                                                

           



 

 

 

Side 18 

Analyserapport 2022:2 

Facts om indbrud og cykelty-
verier i Danmark 

F&P 

3. Indbrud i Danmark og nabolandene 

I et internationalt perspektiv er det tydeligt, at Danmark fortsat er hårdt ramt 
af indbrud, selvom antallet af indbrud har været faldende siden 2009. 

I 2019 var antallet af indbrud i Danmark højere end i vores nabolande til-
sammen. I 2019 var antallet af indbrud i Danmark på mere end 600 pr. 
100.000 indbyggere, mens det i Sverige til sammenligning var på ca. 335, ca. 
55 i Norge og ca. 105 i Tyskland, jf. Figur 3.1.  

Figur 3.1. Indbrud i beboelse m.v. pr. 100.000 indbyggere, 2019 

 
 Anm.: Eurostat opgør antallet af indbrud i beboelse m.v., der inkluderer indbrud i kældre, 

loftsrum og fritidshuse. 
Kilde: Eurostat. 

 
Danmark ligger stadig højest i 2021, men antallet af indbrud har i Danmark 
og andre lande været faldende også efter 2019. I Sverige har der dog været 
vækst i indbruddene siden 2019, så forskellen mellem Danmark og Sverige 
er indsnævret siden 2019. I 2021 er der således 401 indbrud pr. 100.000 ind-
byggere i Danmark og 347 i Sverige – en forskel på 54 pr. 100.000 indbyg-
gere. I 2019 var forskellen ca. 276, jf. figur 3.2. 
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Figur 3.2. Indbrud i beboelse m.v. pr. 100.000 indbyggere, 2010-
2020 

 
 Kilde: Egne beregning med udgangspunkt i de enkelte landes statistikbureauer og Euro-

stat. 

4. Indbrudsindikatorer i Danmark og nabolandene 

Det er vanskeligt at forklare, hvorfor Danmark er mere plaget af indbrud end 
vores nabolande. Forekomsten af kriminalitet og herunder indbrud henføres 
typisk til en bred vifte af samfundsforhold. Det kan spænde fra landets gene-
relle velstandsniveau over institutionelle forhold til individuel adfærd både 
blandt boligejere og kriminelle.  

Danmark ser dog ikke ud til at adskille sig fra nabolandene, når man ser på 
objektive mål som for eksempel befolkningstæthed, urbaniseringsgrad og lig-
nende. Det er heller ikke muligt at udlede nogen betydende forskelle på stør-
relsen af politistyrke og opklaringsprocenter. 

Med de tilgængelige overordnede geografiske indikatorer er der ingen tyde-
lige bud på, hvorfor forekomsten af indbrud i Danmark er langt højere end i 
vores nabolande.  

De overordnede indikatorer kan dog heller ikke sige noget om fx forskelle i 
opbygning af boligkvarterer, hvor man i Danmark har mange parcelhuskvar-
terer med gode adgangsforhold for biler, og med høje hække, der skærmer 
indsyn til husene, og dermed giver større muligheder for indbrudstyve til at 
arbejde uforstyrret.  

4.1. Politiets ressourcer og prioriteringer 

Politistyrken i forhold til befolkningens størrelse kunne tænkes at være en 
indikator for politiets ressourcer til kriminalitetsbekæmpelse. Omvendt be-
skriver den samlede politistyrkes størrelse ikke, hvordan politiets ressourcer 
prioriteres mellem forskellige typer politiopgaver og egentlig kriminalitets-
bekæmpelse3. Der kan eksempelvis være forskel på, om det er politiet eller 
andre instanser, der behandler parkeringsforseelser. 

 

3 Der kan ligeledes være forskelle mellem landene i, hvordan sikkerhedsopgaver o. lign. er organiseret 
mellem politi og sikkerhedsbranchen. 
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Det er således vanskeligt at konkludere, at en større politistyrke kan tages 
som udtryk for, at der er flere ressourcer til kriminalitetsbekæmpelse, her-
under indbrud. 

Politistyrken i Tyskland og Nederlandene er noget større end i Danmark, 
Sverige og Norge, der til gengæld har tæt på samme politistyrke målt i forhold 
til indbyggertallet, jf. figur 4.1.  

Figur 4.1. Politistyrke pr. 100.000 indbygger, 2010-2019 

 
 Kilde: Eurostat. 

 
En anden indikator kan være sigtelsesprocenterne, hvor man ser på, hvor 
stor andel af de anmeldte forbrydelser der resulterer i sigtelser. Her ligger 
Danmark lavere end både Norge og Tyskland, men forskellen er indsnævret 
siden 2017, jf. figur 4.2.  
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Figur 4.2. Sigtelsesprocent, 2010-2020 

 
 Anm.: Sigtelsesprocenten er opgjort som sigtede i procent af anmeldelser for lovovertræ-

delser i alt. Sverige er udeladt, da der ikke findes tal efter 2014. 
Kilde: De respektive landes statistikkontorer. 

4.2. Befolkningstæthed og urbaniseringsgrad 

Befolkningstæthed kan have betydning for forekomsten af kriminalitet og 
indbrud. Tesen er, at en højere befolkningstæthed hænger sammen med 
mere kriminalitet og flere indbrud. 

Der er dog ikke store forskelle mellem Danmark og nabolandene, og objektivt 
set er indbyggertæthed og urbaniseringsgrad højere i eksempelvis Nederlan-
dene. Befolkningstætheden er meget større i Danmark end i Sverige og 
Norge. I Danmark er befolkningstætheden ca. 146 indbyggere pr. km2 mod 
ca. 15 i Norge og 25 i Sverige. Men befolkningstætheden er langt større i 
Tyskland og Nederlandene med hhv. ca. 240 og 518 indbyggere pr. km2, jf. 
figur 4.3. 

Figur 4.3. Indbyggere pr. km2, 2020 

 
 Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Verdensbanken. 

 
Det kan også have betydning, om befolkningen i et land overvejende er bosat 
i byer eller i landdistrikter. Danmark har faktisk den laveste andel af 
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befolkningen i byområder med ca. 23 pct., hvor andelen i Sverige er mere end 
dobbelt så høj med ca. 50 pct., jf. figur 4.4. 

Figur 4.4. Fordeling af populationen på område, 2020 

 
 Kilde: Eurostat. 

4.3. Tryghed blandt danskere 

Det kan umiddelbart virke som et paradoks, at danskerne er mere trygge end 
indbyggerne i andre lande samtidig med, at forekomsten af indbrud er høj. 

Tryghedsfølelsen i Danmark er vokset mellem 2010 og 2019 i OECD’s må-
ling, så Danmark ligger nu højest blandt de lande, som vi normalt sammen-
ligner os med. Stigningen er sammenfaldende med et fald i antal anmeldte 
indbrud. I Sverige og Tyskland er tryghedsfølelsen faldet, selvom antallet af 
indbrud er faldet.  

Men tryghedsfølelsen har været høj i Danmark uanset niveauet for indbrud, 
jf. figur 4.5. 

Figur 4.5. Sammenhæng mellem indbrud og tryghedsfølelsen, 
2010-2019 

 
 Anm.:    D’                         ’            ’   å            af befolkningen, der er 

trygge ved at færdes i deres nærområde.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af OECD og Eurostat. 
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Det er ikke givet, at der er en direkte sammenhæng mellem antallet af ind-
brud og tryghed. Der kan fås et indblik i, hvor stor en andel af husstandene 
der generes af kriminalitet i bredere forstand ud fra tal fra Eurostat, hvor 
man stiller samme spørgsmål til husstande i de forskellige medlemslande i 
en omfattende spørgeskemaundersøgelse. 
 
Der spørges blandt andet til, hvor man er generet af kriminalitet i nærområ-
det. Danske husstande er gået fra i 2010 at være generet af kriminalitet i re-
lativ høj grad sammenlignet med nabolandede til at ligge i bunden i 2020. I 
bunden ligger også Norge, hvor niveauet har været konstant lavt, mens man 
i Sverige, Nederlandene og Tyskland nu angiver at være mere generet af kri-
minalitet end i Danmark, jf. figur 4.6. 

 

I Danmark er der også løbende lavet undersøgelser af danskernes oplevede 
tryghed, jf. boks 4.1. 

Figur 4.6. Husstande, der er generet af kriminalitet i nærområ-
det. 2010-2020. 

 
 Kilde: Eurostat. 
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Boks 4.1. Undersøgelser af danskernes tryghed 

F&P (2012) undersøgte danskernes tryghed med udgangspunkt i en stor spørge-

skemaundersøgelse udført af Danmarks Statistik i 2012. Danskernes selvopfattede 

tryghed var i denne undersøgelse også generelt høj. I undersøgelsen angiver 93 

pct., at de er meget eller lidt trygge. Og kun 3 pct. angiver, at de generelt er lidt 

eller meget utrygge.  

Trygfonden laver jævnligt spørgeskemaundersøgelser af danskernes tryghed og i 

rapporten for 2019-2020 blev der stillet skarpt på, hvordan indbrud påvirker tryg-

heden: 

Andelen af personer, der er utrygge som følge af frygt for indbrud har holdt sig på 

de 25 pct., som utrygheden voksede til i 2008/9 samtidigt med, at indbruddene 

voksede kraftigt. Utrygheden er ikke faldet i takt med, at indbruddene er faldet. 

Det mest utryghedsskabende ved tanken om indbrud er krænkelsen af, nogen 

trænger ind i ens hjem. 

Utrygheden stiger, når man rent faktisk har været udsat for indbrud. 

Personer, der selv vurderer, at de bor i områder, der er udsat for indbrud, er mere 

utrygge end andre. 
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6. Bilag 

 

Tabel B.1. Indbrud i beboelse m.v. fordelt på politikreds, 2010 og 
2021 

 
2010 

  
2021 

 

Politikreds Indbrud pr. 
100.000 

indbyggere 

Antal Politikreds Indbrud pr. 
100.000 

indbyggere 

Antal 

      

Midt- og Vestsjæl-
land 

1.431 4.721 Nordsjælland 557 3.348 

Københavns Vest-
egn 

1.377 3.678 Københavns 
Vestegn 

499 2.104 

Nordsjælland 1.301 4.947 Fyn 467 2.345 

Sydsjællands og 
Lolland Falster 

1.251 3.293 Østjylland 462 2.823 

Sydøstjylland 1.182 4.098 Syd- og Sønder-
jylland 

411 1.791 

Nordjylland 1.152 5.154 Sydsjællands og 
Lolland Falster 

405 1.524 

Østjyllands 1.123 7.175 Midt-og 
Vestjylland 

401 1.703 

Syd- og Sønderjyl-
land 

1.116 3.900 Sydøstjylland 374 1.858 

København 1.052 5.318 Midt- og Vest-
sjælland 

365 2.357 

Fyn 1.048 4.096 Nordjylland 333 1.759 

Midt- og Vestjyl-
land 

779 3.626 København 223 1.798 

Bornholm 239 61 Bornholm 38 15 
 

 Anm.: Indbrud i beboelse m.v. er summen af indbrud i beboelse + indbrud i ubeboede be-
byggelse. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 
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Figur B.1. Antal cykeltyveri pr. 100.000 indbyggere fordelt på 
kommuner, 2021 

 

 
 Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 
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Tabel B.2. Kommuner med flest indbrud i beboelse m.v., 2010 og 
2021 

 
2010 

  
2021 

 

Kommune Indbrud pr. 
100.000 

indbyggere 

Antal Kommune Indbrud pr. 
100.000 

indbyggere 

Antal 

Odsherred 2.713 891 Hørsholm 941 233 

Solrød 2.361 495 Rødovre 773 320 

Halsnæs 2.003 622 Halsnæs 763 239 

Jammerbugt 1.991 771 Gribskov 753 310 

Greve 1.963 942 Ikast-Brande 750 314 

Gribskov 1.953 795 Glostrup 748 176 

Rødovre 1.796 656 Lolland 738 296 

Syddjurs 1.718 717 Rudersdal 706 404 

Lolland 1.718 792 Gentofte 698 518 

Hvidovre 1.705 854 Hvidovre 629 335 
 

 Anm.: Indbrud i beboelse m.v. er summen af indbrud i beboelse + indbrud i ubeboede be-
byggelse. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Tabel B.3. Kommuner med færrest indbrud i beboelse m.v., 2010 
og 2021 

 2010   2021  

Kommune indbrud pr. 
100.000 

indbyggere 

Antal Kommune Indbrud pr. 
100.000 

indbyggere 

Antal 

Ærø 135 9 Læsø 0 0 

Læsø 205 4 Bornholm 38 15 

Bornholm 239 100 Ærø 50 3 

Samsø 257 10 Fanø 117 4 

Struer 347 77 Samsø 161 6 

Morsø 384 83 Rebild 183 56 

Lemvig 385 83 Lemvig 186 36 

Thisted 512 231 København 214 1.382 

Langeland 601 80 Frederiksberg 219 227 

Svendborg 625 367 Ishøj 220 51 
 

 Anm.: Indbrud i beboelse m.v. er summen af indbrud i beboelse + indbrud i ubeboede be-
byggelse. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. 

 


