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Styrket fokus på indbrud 

 

 

Forord 
 

Et hjem er det vigtigste, en familie har. Danskerne skal føle sig trygge i deres hjem, og jeg kan 

dårligt forestille mig en mere grænseoverskridende krænkelse end et indbrud. 

Det handler ikke kun om, at indbrudstyve fratager borgerne genstande, der måske aldrig kan 

erstattes. Det handler om den vedvarende utryghed, et indbrud skaber. Et indbrud kan sætte 

spor i ofrene, og derfor er det vigtigt, at vi sender et klart signal om, at vi tager det meget alvor-

ligt, når ubudne gæster bryder ind i vores hjem. 

 

I dag kan indbrud imidlertid kun straffes efter tyveriparagraffen. Men at krænke vores hjem er så 

alvorlig en forbrydelse, at det tydeligt bør afspejles i loven. 

 

Derfor lancerer jeg nu tre initiativer, der skal imødegå indbrudskriminalitet. En selvstændig ind-

brudsparagraf i straffeloven, så indbrud ikke længere straffes efter tyveriparagraffen. En skær-

pelse af straffen for indbrud begået, mens ofrene er hjemme. Og så skal der være yderligere 

fokus hos politiet på indsatsen mod omrejsende kriminelle, herunder i forbindelse med ind-

brudskriminalitet. 

 

Med disse tre tiltag sikrer vi danskerne endnu bedre imod indbrud i fremtiden. 

 

 

Justitsminister 

Søren Pape Poulsen  

 



Styrket fokus på indbrud 

 

 

1.0 Initiativerne 
 

1. Helt ny indbrudsparagraf i straffeloven  

Det er både krænkende og ødelæggende for enhver at blive udsat for indbrud. Det skal straffe-

loven afspejle. I dag straffes indbrudstyveri efter straffelovens § 276 om tyveri. Bestemmelsen 

omfatter alle former for tyveri fra cykeltyveri til butikstyveri og indbrudstyveri. Indsættelsen af en 

selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri i straffeloven vil betyde, at alle former for indbruds-

tyveri, der tidligere skulle straffes efter straffelovens § 276, efter lovændringen vil skulle straffes 

efter den nye selvstændige bestemmelse om indbrudstyveri. Herved markeres det i straffelo-

ven, at indbrudstyveri er noget markant andet end andre former for tyveri. 

 

2. Skærpet straf for indbrud, mens der er nogen hjemme 

Man kan næsten ikke forestille sig noget mere ubehageligt end at vågne op midt om natten og 

være vidne til et indbrud i sit eget hjem. Det sætter dybe spor hos offeret og gør hjemmet til et 

utrygt sted at være. Derfor skal det fremover straffes hårdere, hvis der begås indbrud, mens 

beboerne er hjemme.  

 

Strafskærpelsen indebærer, at der lægges en tredjedel oveni straffen. En indbrudstyv, der be-

går indbrud, mens der er nogen hjemme, vil altså i stedet for eksempelvis 60 dages fængsel 

efter stramningen blive idømt 80 dages fængsel. 

 

3. Særlig fokus på indbrud og omrejsende kriminelle 

Rigspolitiet er ved at udarbejde en strategi for indsatsen mod indbrud i private hjem. Det er et 

prioriteret fokusområde hos politiet. Målet er, at antallet af indbrud i privat beboelse skal reduce-

res med otte procent frem mod 2020, og at flere sager om indbrud skal opklares. Samtidig skal 

politiets muligheder for at finde og retsforfølge hælere styrkes.  

 

Der udarbejdes desuden en strategi om omrejsende kriminelle grupper, der for det første skal 

skabe et bedre datagrundlag for analyse og en øget viden om omrejsende kriminelle grupper og 

deres fremgangsmåder. For det andet skal politiets efterforskningsmæssige kompetencer i 

forhold til omrejsende kriminelle grupper styrkes. Og for det tredje skal strategien forbedre poli-

tiets muligheder for at finde de herboende personer, der hjælper de omrejsende kriminelle ud-

lændinge. 


