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Spørgsmål nr. 653 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren sikre, at de celler, der anvendes til personer i 

politiets varetægt, alle har naturligt lysindfald og lys, der gør det 

muligt at læse (bortset fra soveperioder), jf. punkt 26 i ”Report 

to the Danish Government on the visit to Denmark carried out 

by the European Committee for the prevention of Torture and 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 

to 12. april 2019”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet føl-

gende udtalelse fra Rigspolitiet, som jeg kan henholde mig til:

”Rigspolitiet kan oplyse, at indretningen af politiets detentioner 

og venterum som udgangspunkt bygger på Justitsministeriets 

vejledning om indretning af nye politibygninger (august 1992). 

I henhold til vejledningen skal en detention have et vindue, så-

ledes at der er dagslysadgang, og vinduesarealet skal være mini-

mum 10 pct. af gulvarealet. Derimod er der ikke krav om dags-

lysadgang i venterum, der anvendes til kortvarigt ophold.

Der stilles i vejledningen endvidere krav om kunstig belysning 

i såvel detentioner som venterum, men der anføres ikke noget 

om lysstyrke, herunder om muligheden for at læse.

Vejledningen er imidlertid formelt ophævet i 2017, da den på en 

række punkter må anses for forældet, herunder i forhold til den 

tekniske udvikling, ændringer i politiets organisation og nye 

standarder generelt. I den forbindelse har Justitsministeriet be-

myndiget Rigspolitiet til at udarbejde tidssvarende retnings-

linjer.  Det er Rigspolitiets ambition, at nye formaliserede ret-

ningslinjer – i hvert fald for så vidt angår indretning af detentio-

ner og venterum – kan være udarbejdet inden udgangen af 2020 

med henblik på implementering i løbet af 2021. Der vil inden 

udgangen af 2020 tillige blive foretaget en gennemgang af eksi-

sterende detentioner og venterum med henblik på i alle tilfælde 

at sikre tidssvarende forhold inden udgangen af 2021.

Indtil der foreligger nye formaliserede retningslinjer, tages fort-

sat udgangspunkt i retningslinjerne fra 1992, men i praksis så 

vidt muligt tilpasset udviklingen siden 1992. Således er vente-

rummene i de to senest opførte politibygninger – hovedpoliti-

stationen i Holstebro (2016) og politistationen i Herning (2020) 

– udstyret med et eller flere vinduer, der giver dagslysadgang.”
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