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Spørgsmål nr. 1811 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Kan ministeren oplyse, hvilke betingelser der gælder for an-

bringelse på en af de sikrede afdelinger i fængslerne, og hvor 

disse betingelser kan findes i de gældende regler om straffuld-

byrdelse og varetægtsfængsling?” 

 

Svar: 

 

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

drag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende: 

 

”Det skal indledningsvis bemærkes, at ”sikrede afdelinger” ikke 
er et begreb, der indgår i straffuldbyrdelsesloven eller vare-

tægtsbekendtgørelsen.  

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen kan dog oplyse, at der i 

nogle fængsler er etableret afdelinger, der benævnes ”særligt 
sikret afdeling”, hvor muligheden for fællesskab med andre ind-
satte ikke er som på en almindelig fællesskabsafdeling. På disse 

afdelinger vil der som udgangspunkt blive placeret afsonere, 

hvor grundlaget for, at der kan ske udelukkelse fra fællesskab 

efter straffuldbyrdelsesloven § 63, stk. 1, er til stede. 

 

Efter straffuldbyrdelseslovens § 63, stk. 1, kan en indsat udeluk-

kes fra fællesskab med andre indsatte, hvis det er nødvendigt for 

at forebygge undvigelse, strafbar virksomhed eller voldsom ad-

færd, for at gennemføre foranstaltninger, der er nødvendige af 

sikkerhedshensyn eller for at forebygge smittefare, eller fordi 

den indsatte udviser en grov eller oftere gentagen utilladelig ad-

færd, som er åbenbart uforenelig med fortsat ophold i fællesskab 

med andre indsatte. 

 

I medfør af straffuldbyrdelseslovens § 63, stk. 4, kan en indsat, 

der udelukkes fra fællesskab, isoleres i bl.a. opholdsrum på sær-

lig afdeling. 

 

Selvom grundlaget for, at en indsat kan udelukkes fra fællesskab 

med andre indsatte i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 63, 

stk. 1, er til stede, kan det efter en konkret vurdering besluttes, 

at en indsat kan få tilladelse til begrænset fællesskab, f.eks. i 

form af såkaldt cellefællesskab med en enkelt medindsat. 

 

I forhold til varetægtsarrestanter kan kriminalforsorgsområdet i 

medfør af varetægtsbekendtgørelsens § 87 udelukke en vare-

tægtsarrestant fra fællesskab med andre indsatte efter reglerne i 

bekendtgørelse nr. 429 af 9. april 2015 om udelukkelse af ind-

satte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle 

m.v., i fængsler og arresthuse (bekendtgørelse om udelukkelse 
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fra fællesskab). Efter denne bekendtgørelses § 1, stk. 1, finder 

straffuldbyrdelseslovens § 63 finder tilsvarende anvendelse for 

varetægtsarrestanter.” 


