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Spørgsmål nr. 1772 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Kan ministeren i forlængelse af samrådet den 3. september 
2020 om kritikken fra Europarådets Komité til forebyggelse af 

tortur (CPT) bekræfte, at de frihedsberøvede, der opholder sig 

på Ellebæk, ikke kan varme sin egen mad, ikke kan få mad efter 

kl. 17 og får serveret mad på sorte plastikbakker i stedet for på 

tallerkener?” 

 

Svar: 

 

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

drag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende: 

 

”For så vidt angår de frihedsberøvede i Udlændingecenter Elle-

bæks forplejning og adgang til selv at lave mad henvises til 

Justitsministeriets besvarelse af 1. september 2020 af spørgsmål 

nr. 686 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. 

 

Herudover kan Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyse, at 

Udlændingecenter Ellebæk ikke har køkkenfaciliteter, som mu-

liggør, at de frihedsberøvede kan opvarme egen mad. De fri-

hedsberøvede tilbydes to varme måltider om dagen, henholdsvis 

kl. 12 og kl. 17.30.  

 

Maden opvarmes og udleveres til de frihedsberøvede i sorte pla-

stikbakker. De frihedsberøvede får udleveret en flad tallerken, 

en dyb tallerken og bestik ved modtagelsen på Udlændingecen-

ter Ellebæk. De frihedsberøvede kan frit bruge dette, når der ser-

veres mad. 

 

De frihedsberøvede har i øvrigt mulighed for at supplere med 

egne madvarer fra købmanden, der kan opbevares i en køletaske, 

som udleveres umiddelbart efter ankomst til Udlændingecenter 

Ellebæk.” 

 

 

 

 


