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Spørgsmål nr. 1725 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for brandsikkerheden for hver af Kri-

minalforsorgens institutioner, herunder hvordan man hurtigt kan 

evakuere indelåste indsatte i tilfælde af brand?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet et bi-

drag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende:

”Kriminalforsorgen har inden for den fastsatte tidsfrist ikke kun-

net gennemføre en høring af hver enkelt institution i kriminal-

forsorgen. 

Om brandsikkerheden i kriminalforsorgens fængsler og arrester, 

hvor de indsatte er låst inde, kan kriminalforsorgen dog oplyse, 

at hensyn til brandsikkerhed generelt adresseres på følgende vis: 

 I forbindelse med opførelse af nyt byggeri opfylder det 

konkrete byggeri det på opførelsestidspunktet gældende 

bygningsreglement, hvori gældende brandkrav fremgår. 

Dette er samtidig en forudsætning for at få ibrugtag-

ningstilladelse.

 Endvidere opfylder kriminalforsorgens fængsler og ar-

rester de regler for driftsmæssige foranstaltninger, der er 

nævnt i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 

25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hotel-

ler m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervis-

ningslokaler, daginstitutioner og butikker. De drifts-

mæssige foranstaltninger omhandler bl.a. regler om in-

struktion af personale, ordensregler, flugtveje, brand-

slukningsmateriel, branddøre mv. 

 I kriminalforsorgens fængsler og arrester er der desuden 

installeret automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) i 

henhold til en retningslinje fra Dansk Brand- og Sik-

ringsteknisk Institut.

 Kriminalforsorgen gennemfører årlige lovpligtige tilsyn 

(brandsyn) af brandsikkerheden i kriminalforsorgens 

fængsler og arrester i samarbejde med det lokale bered-

skab. Brandsynene gennemføres i henhold til Forsvars-

ministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om 

brandsyn.

 Kriminalforsorgens fængsler og arrester har interne be-

redskabsplaner, hvori det fremgår, hvorledes personalet 
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skal forholde sig ved krisesituationer, herunder brand. 

Disse beredskabsplaner er gjort bekendt for det lokale 

beredskab.

 Kriminalforsorgens fængsler og arrester er døgnbeman-

dede, og personalet påbegynder, afhængig af episodens 

karakter, evakuering umiddelbart. Det vil sige, at man i 

et fængsel eller en arrest vil påbegynde evakuering til et 

sikret område (eksempelvis gårdtursareal), hvis dette er 

muligt, forinden beredskabets ankomst til stedet.”
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