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Spørgsmål nr. 457 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvor meget lynnedslagene i fængs-

let på Enner Mark ved Horsens har kostet, samt redegøre for, 

om ministeren finder det rimeligt, at fængslet selv skal afholde 

omkostningerne med store sparerunder til følge. Ministeren be-

des ligeledes angive, hvad der gøres fremadrettet for at fore-

bygge lynnedslag i fængsler?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvortil Justitsministeriet kan 

henholde sig:

”Kriminalforsorgen kan bekræfte, at Enner Mark Fængsel i juni 

og august 2019 er blevet ramt af to uafhængige lynnedslag. Det 

mest alvorlige skete den 12. juni 2019, hvor et kraftigt lyn-

nedslag på fængslet medførte, at dele af fængslets tekniske ud-

styr blev ødelagt.

Hændelsen havde økonomiske konsekvenser i form af behov for 

akut indkøb af nyt teknisk udstyr samt driftsudgifter som følge 

af, at der var behov for at bemande fængslet med ekstra perso-

nale i en kortere periode. Udgiften til udstyr skønnes at have 

medført engangsudgifter på i alt ca. 10 mio. kr. Det ekstra per-

sonale i en kortere periode skønnes at have medført midlertidige 

merdriftsudgifter.

Finansiering af indkøb af teknisk udstyr på Enner Mark Fængsel 

er hovedsageligt sket via prioritering i en central pulje i krimi-

nalforsorgen til anlægsinvesteringer. Herudover er der sket om-

prioritering i en regional pulje i område Midt- og Nordjylland til 

anlægsinvesteringer. Området har således fået tilført midler fra 

centralt hold til at finansiere størstedelen af udgiften til nyt tek-

nisk udstyr og delvist selv foretaget omprioriteringer til afhol-

delse af udgiften. 

 

Sideløbende med lynnedslagene er der i Kriminalforsorgen 

Midt- og Nordjylland igangsat en økonomiske handleplan. Den 

økonomiske handleplan skal ses i lyset af, at Kriminalforsorgen 

Midt- og Nordjylland efter første halvår 2019 har identificeret 

behov for at gennemføre en række tiltag, som sikrer, at områ-

dets økonomi samlet set kommer i balance i 2019. Der henvises 

til REU 326 for en nærmere beskrivelse af baggrunden for denne 

handlingsplan.
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I den økonomiske handleplan for området indgår økonomifor-

bedrende tiltag på alle områdets institutioner, herunder også på 

Enner Mark.  

Det bemærkes i forlængelse heraf, at der som led i den økono-

miske handleplan i Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland er 

foretaget en mindre opjustering af den samlede ramme, som Kri-

minalforsorgen Midt- og Nordjylland har til rådighed i 2019. 

Denne opjustering kan bl.a. understøtte uforudsete udgifter i 

Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland, herunder de midlerti-

dige ekstra personalemæssige driftsudgifter som følge af lyn-

nedslaget. 

Kriminalforsorgen har som konsekvens af lynnedslagene på En-

ner Mark Fængsel drøftet problemstillingen vedrørende lyn-

nedslag med en teknisk rådgiver. Denne har tilkendegivet, at det 

vil være meget vanskeligt at beskytte sig mod kraftige lyn-

nedslag som det på Enner Mark. Kriminalforsorgen har bedt den 

tekniske rådgiver om, at de ved fremadrettede bygningssyn på 

kriminalforsorgens ejendomme undersøger, om der er steder, 

hvor beskyttelse mod mindre lynnedslag kan forbedres. På En-

ner Mark er der i forbindelse med reparationerne bestilt et tilsyn 

af lynafledningen på Fængslet, herunder også af mulighederne 

for eventuelle forbedringstiltag.”
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