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Besvarelse af spørgsmål nr. 1391 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1391 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 10. august 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Spørgsmål nr. 1391 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren give en status på antallet af besøgsrum og be-

søgslejligheder i drift på samtlige institutioner både på nærvæ-

rende tidspunkt og i august 2020? Vil ministeren desuden over-

sende seneste prognose for belægget i år og næste år?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende: 

 

”Belægget på fængsels- og arrestpladser er de seneste år steget 

til et markant højere niveau end forudsat i flerårsaftalen for 

2018-2021. Ifølge kriminalforsorgens prognose fra april 2021 

forventes det, at belægget stiger markant i 2022, og at der vil 

være et forventet gennemsnitligt belæg på 4.588 belægsenheder 

i 2022. Til sammenligning var det realiserede gennemsnitlige 

belæg i 2020 på 4.085 belægsenheder, jf. tabel 1.  

 

Tabel 1 

 Kriminalforsorgens belægs- og kapacitetsprognose 2021-2022  

 

Fremskrivning 2020 2021 2022 

Gns. belæg  4.085 4.387 4.588 

Gns. aktiv kapacitet 4.073 4.162 4.251 

Kapacitetsudnyttelse 100,3 pct.  105,4 pct.  107,9 pct.  

 

 

Kilde: Kriminalforsorgens belægs- og kapacitetsprognose fra april 2021.  

 

Det bemærkes, at ovenstående belægsprognose er baseret på fo-

reløbige opgørelser af effekten af strafskærpelserne for lovover-

trædelser med baggrund i eller sammenhæng med COVID-19. 

Beregninger af disse effekter er fortsat under konsolidering og 

kan forventes at medføre et højere belæg end angivet ovenfor.  

 

For at kunne håndtere det kraftigt stigende belæg, er der i peri-

oden fra 1. januar 2018 til og med 17. august 2021 idriftsat 557 

nye og genaktiverede pladser i kriminalforsorgen. På trods af et 

betydeligt antal pladsåbninger i indeværende flerårsaftaleperi-

ode har kapacitetsudvidelserne ikke kunnet følge med belægs-

stigningen, og den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse har der-

for de seneste år været på over 100 pct.   
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For at håndtere det øgede belægspres har det i stigende grad væ-

ret nødvendigt at anvende dobbeltbelæg på celler beregnet til én 

person, samt midlertidigt at inddrage andre rum end celler til 

placering af indsatte, herunder besøgsfaciliteter. Kriminalfor-

sorgen foretager ikke en systematisk registrering af, i hvilket 

omfang og hvor længe ad gangen besøgsrum og -lejligheder 

midlertidigt anvendes til belæg. Kriminalforsorgens områder er 

derfor blevet hørt om, hvor mange besøgsrum og -lejligheder, 

der er placeret på områdernes matrikler, og hvor mange rum der 

midlertidigt blev anvendt til placering af arrestanter og afsonere 

den 16. august 2021 ca. kl 10.00, jf. tabel 2.  

  

 Tabel 2 

 Antal besøgsfaciliteter fordelt efter anvendelse til besøg eller belæg den 16. august 

2021 ca. kl 10:00.  

 

Område 
Besøgsfaciliteter an-

vendt til besøg 

Besøgsfaciliteter an-

vendt til arrestanter 

eller afsonere 

Besøgsfaciliteter i 

alt 

Hovedstaden 60 0 60 

Midt- og 

Nordjylland 
55 5 60 

Sjælland 53 3 56 

Syddanmark 65 3 68 

I alt 233 11 244 
 

 

Kilde: Høringssvar fra kriminalforsorgens områder. 

 

Som det fremgår af tabel 2 ovenfor, blev 11 af de i alt 244 be-

søgsrum eller -lejligheder anvendt til belæg på opgørelsestids-

punktet. Det bemærkes, at data i tabel 2 er baseret på lokale re-

gistreringer og kan være forbundet med usikkerhed. 

 

Områderne blev den 16. august 2021 derudover hørt om, hvor-

vidt man kunne oplyse, hvor mange besøgsfaciliteter der blev 

anvendt til placering af arrestanter og afsonere i august 2020. 

 

Høringen viste, at der ikke er foretaget ensartet eller fyldestgø-

rende registrering heraf, men at det af områderne samlet set vur-

deres, at ca. 13 af på det tidspunkt i alt 242 besøgsrum eller -

lejligheder blev anvendt til belæg i august 2020. Vurderingen er 

forbundet med usikkerhed.” 
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