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Spørgsmål nr. 656 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Finder ministeren det relevant og tidssvarende at fortsætte drif-

ten af Blegdamsvejens Fængsel, der blev taget i brug i 1848, og 

er fængslets placering i et tætbebygget byområde efter ministe-

rens mening hensigtsmæssig, jf. punkt 30 og 43 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"? Spørgsmålet bedes besvaret 2 dage før besvarelsen 

af REU alm. del - samrådsspm. O.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende, og 

hvortil jeg kan henholde mig:

”Direktoratet for Kriminalforsorgen kan oplyse, at det i forbin-

delse med flerårsaftalen for kriminalforsorgens økonomi for pe-

rioden 2018-2021 blev besluttet at planlægge og projektere en 

ny områdearrest med over 200 pladser i nærheden af Køben-

havn. Formålet hermed er at modernisere arreststrukturen ved at 

lukke eksisterende, utidssvarende og dårligt placerede arrester 

på Sjælland og investere i etableringen af en større og moderne 

nybygget områdearrest. En nøjagtig plan for lukning af eksiste-

rende, utidssvarende og dårligt placerede arrester skal ses i sam-

menhæng med opførslen af områdearresthuset, som skal projek-

teres og planlægges i den indeværende forligsperiode og forven-

tes opført og færdigbygget efter forligsperioden. I den forbin-

delse vil Blegdamsvejens Arrest på linje med andre arrester 

indgå i de videre overvejelser.”
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