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Spørgsmål nr. 1349 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren belyse udviklingen i længden af varetægts-

fængslinger inden for de seneste seks måneder? Tallene bedes 

sammenlignet med de samme måneder i 2019.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen trukket data fra Po-

litiets Sagsstyringssystem (POLSAS) for at belyse udviklingen 

i længden af varetægtsfængslinger, jf. tabel 1-3 nedenfor. 

Perioden i nedenstående data er henholdsvis november 2018 til og med april 2019 og november 2019 til og med 
april 2020.

Tabel 1: Varetægtsfængslinger indtil 1. dom de seneste 6 måneder sammenlignet med samme periode året før.

Periode
Gennemsnitligt antal måneder for alle 

arrestanter

Antal arrestanter 

i alt

November 2018 - april 2019 2,88 2.203

November 2019 - april 2020 3,12 2.035

Udvikling    + 8,25 % -168

Tabel 2: Varetægtsfængslinger indtil 1. dom fra november 2018 til april 2019.

Gennemsnitligt antal måneder 

for alle arrestanter
Antal arrestanter i alt

November 2,53 404
2018

December 3,06 381

Januar 3,00 347

Februar 2,80 344

Marts 2,92 376
2019

April 3,02 351

Total 2,88 2.203

Tabel 3: Varetægtsfængslinger indtil 1. dom fra november 2019 til april 2020.

Gennemsnitligt antal måneder 

for alle arrestanter
Antal arrestanter i alt

November 3,42 361
2019

December 3,69 365

Januar 3,00 326

Februar 2,93 372

Marts 2,67 337
2020

April 2,93 274

Total 3,12 2.035

Opgørelserne i ovenstående tabeller er baseret på tal fra politiets 

sagsstyringssystem (POLSAS). Opgørelserne er derfor behæftet 

med en vis usikkerhed, da POLSAS er et journaliserings- og 

sagsstyringssystem og ikke et egentligt statistiksystem. Det skal 
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bemærkes, at opgørelsen er baseret på dynamiske data, hvilket 

betyder, at opgørelsen ikke er endelig. Således vil der kunne ske 

ændringer afhængigt af tidspunktet for udtrækket af oplysnin-

gerne i opgørelsen, idet der f.eks. kan forekomme efterregistre-

ringer.

Det skal bemærkes, at varetægtsfængsling i datatrækket er defi-

neret som alle former for varetægtsfængsling.

Længden af varetægtsfængslingen er opgjort som det gennem-

snitlige antal måneders varetægtsfængsling og er målt fra påbe-

gyndt varetægtsfængsling til 1. dom. 

Det skal bemærkes, at varetægtsfængslinger, hvor personen er 

blevet løsladt inden dom, ikke indgår i datatrækket.

Data i tabellerne er opdateret den 13. juni 2020.” 
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