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Pressemeddelelse 
 
Fængselsforbundet: 

Arresthusene er fyldt til bristepunktet 
Regeringen løber fra sit ansvar. 

Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet i lyset af, at 
landets arresthuse er overfyldte. 

Ud af Kriminalforsorgens 35 arresthuse melder 31 om fuldt 
hus. Alle celler er optagede.  

Flere arresthuse – blandt andet Aabenraa, Aalborg og Køge 
– har flere indsatte, end der er officielt er plads til. For at få plads er 
arresthusene nødt til at sætte flere indsatte i hver celle eller bruge 
motionsrum, besøgslokaler og lægeklinikker. 

Problemerne skyldes, at antallet af varetægtsfængslede er 
rekordhøjt. Det højeste niveau i over 15 år. Samtidig tager 
arresthusene i øjeblikket også imod dømte, der skal afsone. Der er 
nemlig ikke plads til afsonerne i fængslerne. 

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, mener, at 
situationen er kritisk: ”Arresthusene er ekstremt pressede. Det tærer 
på både ansatte og indsatte. Og jo længere tid der går, jo mere 
uholdbart bliver det. På et tidspunkt brister boblen,” siger han. 

Regeringen lovede ellers i begyndelsen af året at gøre 
noget ved kapacitetsproblemerne i Kriminalforsorgen. Regeringen 
bestilte en analyse, som skulle vurdere behovet for pladser fremover i 
fængsler og arresthuse. Efter planen skulle analysen have ligget klar i 
september, men til trods for de akutte problemer, er den endnu ikke 
offentliggjort. 

Kim Østerbye mener, at regeringen bør leve op til sit 
ansvar: ”Justitsministeren lovede i begyndelsen af året at gøre noget 
ved pladsproblemerne. Nu er der gået et år, og intet er sket. 
Ministeren trækker problemerne i langdrag. Vi har brug for løsninger 
– ikke syltekrukker,” siger han. 

 
Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99. 
 
Se en oversigt over fyldte arresthuse på næste side. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
Situationen i arresthusene netop nu 

 
Arresthus Belæg 
Aabenraa 111 % 
Aalborg 110 % 
Assens 104 % 
Esbjerg 114 % 
Frederikshavn 100 %  
Frederikssund 105 % 
Haderslev 105 % 
Helsingør 101 % 
Herning 100 %  
Hjørring 104 % 
Holbæk 104 % 
Holstebro 100 % 
Kalundborg 100 % 
Kolding 104 % 
Køge 108 % 
Nakskov 100 % 
Nykøbing Falster 100 % 
Nykøbing Mors 108 % 
Næstved 113 % 
Odense 103 % 
Ringkøbing 100 % 
Ringsted 100 % 
Roskilde 108 % 
Silkeborg 100 % 
Slagelse 103 % 
Svendborg 105 % 
Sønderborg 104 % 
Tønder 105 % 
Vejle 103 % 
Viborg 100 % 
Københavns Fængsler 105 % 

Note: Arresthuse med 100 procent eller højere belæg 1. december 
2010. Kilde: Kriminalforsorgens Ledelsesinformationssystem. Til trods 
for navnet er Københavns Fængsler (herunder Vestre Fængsel) også et 
arresthus. 

 
31 af Kriminalforsorgens 35 arresthuse er helt fyldte.  


