
Sønderborg
Indbruds-
forebyggelse 
i lokalplanerne

I Planafdelingen i Sønderborg Kom-
mune har byplanlæggerne et stigende 
fokus på at indarbejde indbrudsfore-
byggende tiltag i lokalplanerne. Åbne 
forhaver med ingen eller lav hæk, hvor 
der er et godt udsyn til huset fra vejen, 
er et af de grundlæggende råd fra Bo 
trygt. Planlægningen af beplantning, 
adgangsveje, fællesarealer og belys-
ning har betydning for, hvor attraktivt 
– eller måske nærmere hvor uattrak-
tivt – et område er for indbrudstyve. 
 ”Man kan skal sikre sit hus på mange 
måder fx ved at sætte lys op eller mon-
tere ekstra låsemekanismer på døre 
og vinduer. Men de første og meget 
afgørende overvejelser, en tyv gør sig, 
sker allerede ved skellet. Den grund-
læggende fornemmelse af åbenhed 
og synlighed i kvarteret kan vi påvirke i 
lokalplanen. På den måde kan vi være 
med til at gøre et helt lokalområde 
mere trygt at bo i, fortæller chef for 
Plan & Myndighed i Sønderborg Kom-
mune Sille Marcussen Dall, der er en del 
af projektgruppen for samarbejdet med 
Bo trygt og Politiet. 

Indvendinger mødt med dialog
Men en lav hæk og dermed et mere 
frit udsyn til huset harmonerer ikke 
altid med den enkelte boligejers ønske 
om følelsen af privatliv. De to første 
lokalplaner, hvor kommunen bevidst 
har indarbejdet indbrudsforebyg-

gende tiltag, blev endeligt vedtaget i 
marts 2021 – men ikke uden en række 
indsigelser fra borgerne.
I begge tilfælde er der tale om beva-
rende lokalplaner, hvor forholdsvis 
åbne forhaver i forvejen var et karak-
tertræk i området. Her var det oplagt 
at indarbejde Bo trygts anbefaling om, 
at hækken ud fra et indbrudshæm-
mende princip højest må være 120 
cm. høj. Dette krav blev mødt med en 
del modstand, og i den ene af de to 
planer endte det da også med et kom-
promis på 150 cm. Derudover havde 
borgerne betænkeligheder i forhold 
til muligheden for at indbrudssikre 
vinduerne. I lokalplanen fastsættes, at 
originale vinduer på bevaringsværdige 
bygninger i videst mulige omfang skal 
bevares, men alligevel er der mulighed 
for at indbrudssikre dem indefra.
 ”Når vi arbejder med lokalplaner, er 
det vigtigt med en god dialog med de 
høringsberettigede, og vi skal heller 
ikke være bange for at finde kompro-
misser, så længe vi bevæger os i den 
rigtige retning. Mange indsigelser 
bunder desuden i manglende viden. Fx 
findes der i dag mange muligheder for 
at indbrudssikre ældre vinduer uden 
at ændre ved deres udtryk, ligesom 
vinduesproducenterne har et stadigt 
større fokus på at tænke indbruds-
sikring ind i nye produkter, siger Sille 
Marcussen Dall.

Formidling er vigtigt
Der er mange faktorer, der spiller ind 
i forhold til at skabe trygge boligom-
råder. Formidlingen til borgerne om, 
hvad de selv kan gøre, er blevet en 
vigtig del af planarbejdet. 
 – I samarbejde med politiet og Bo 
trygt kan vi tilbyde fx grundejerfor-
eninger og landsbylaug at få besøg 
af en indbrudsforebyggelsesekspert, 
ligesom det lokale politi har en mobil 
informationsvogn, de kører ud med, 
hvis et kvarter pludselig er særligt 
udsat for indbrud. Derudover tilbyder 
vi i samarbejdet såkaldte tryghedsvan-
dinger, hvor vi så at sige tager tyvens 
briller på og går en tur i området. Det 
er en øjenåbner for mange, ofte kan 
forholdsvis små ændringer gøre en 
stor forskel, slutter Sille Marcussen Dall.

På Linbækvej i Vollerup er lave hække et karaktertræk, som
nu er skrevet ind i en bevarende lokalplan. Den nye lokal-

plan er samtidig med til at forebygge indbrud.

Af kommunikationskonsulent Kirsti Madvig Olesen, Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune har i mere end to år deltaget i et pilotprojekt sammen med Bo trygt og det lokale 
politi om at nedbringe antallet af indbrud i kommunen og forbedre den oplevede tryghedsfølelse 
blandt borgerne. En del af dette arbejde har fundet vej ind til kommunens lokalplansarbejde.

Indbrud i Sønderborg  
Kommune
Nummer 82 ud af 98 på listen 
over kommuner med flest  
indbrud pr. husstand.
Seneste antal: 27 (0.00075 
indbrud pr. husstand)
Højeste antal: 209 (4. kvt. 2018)
Laveste antal: 21 (4. kvt. 2020)

Kilde: Bo trygt og Danmarks Statistik
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