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Hvad er et arresthus?
• Arresthus vs. fængsel: 

Arresthuse er for varetægtsfængslede, som endnu ikke er dømt, mens fængsler er for 
dømte. I praksis er der dog arrestafdelinger i flere fængsler, ligesom et antal dømte 
(primært med kortere frihedsstraffe) afsoner i arresthuse.

• Kriminalforsorgens kapacitet:
Kriminalforsorgen har pt. en kapacitet på ca. 4.000 pladser - heraf ca. 1.800 arrestpladser –
fordelt i hele landet.

• Personale:
Personalet i et arresthus inkluderer både fængselsbetjente og civilt personale (herunder 
bl.a. socialrådgivere, uddannelses- og sundhedspersonale, jurister og administrative 
medarbejdere).

• Forholdene for de varetægtsfængslede:
Der er en høj grad af kontrol med varetægtsfængslede. Telefonsamtaler er kun muligt i 
særlige tilfælde, og der gives sjældent tilladelse til udgang. Retten kan bestemme, at man 
skal være isoleret fra de øvrige indsatte under varetægtsfængslingen.
Som varetægtsfængslet har man ret til at være beskæftiget med arbejde, uddannelse eller 
en anden godkendt aktivitet, herunder behandling.
I fritiden kan man høre radio, se tv og læse aviser, blade og bøger. I nogle arresthuse er der 
mulighed for fælles aktiviteter, hvis man ikke er isoleret. Mulighederne er forskellige fra 
arrest til arrest.
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Formålet med et områdearresthus
• Politisk aftale: 

Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blev med 
flerårsaftalen for kriminalforsorgens økonomi i 2018-2021 enige om rammerne for en 
moderne og stærk kriminalforsorg, som skal bidrage til, at Danmark er et trygt og sikkert 
samfund.
I den forbindelse blev det besluttet at planlægge og projektere et nyt områdearresthus med 
over 200 pladser i nærheden af København. Dette sker for at modernisere arreststrukturen 
ved at lukke eksisterende og utidssvarende arresthuse og investere i etableringen af et 
større og moderne nybygget områdearresthus ved København. 

• Placering:
Det forudsættes i flerårsaftalen, at det nye områdearresthus skal placeres centralt i forhold 
til vigtig infrastruktur, herunder navnlig det sjællandske motorvejsnet, så transporttiden til 
bl.a. byretter og politistationer i hele det sjællandske område kan nedbringes mest muligt.

• Sikkerhed:
Et stort moderne områdearresthus vil give effektive muligheder for sektionering af 
risikoindsatte, forhindring af ulovlig kommunikation samt bedre adgangskontrol. Et moderne 
arresthus vil ligeledes kunne sikres således, at arrestanter ikke kan flygte ”over muren”.
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Eksempel: Storstrøm Fængsel
Storstrøm Fængsel på Falster er Danmarks nyeste, mest moderne og bedst sikrede fængsel. Det 
åbnede i 2017 og har plads til 250 indsatte. Fængslet har ca. 250 ansatte.
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Den typiske fængselsbetjent
Kriminalforsorgen stiller omfattende krav til ansøgere til fængselsbetjentuddannelsen:

• Være fyldt 21 år ved uddannelsens start
• Være lovlydig – dvs. respektere og overholde gældende love og regler
• Have indfødsret i et EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein
• Være i god fysisk form og have et godt fysisk og psykisk helbred. Fysisk test indgår i 

rekrutteringen
• Relevant erhvervserfaring, eller
• Gennemført erhvervsuddannelse eller Gymnasial uddannelse, eller
• Dansk niveau C, samfundsfag niveau C, engelsk niveau C samt et valgfag på niveau C 

og mindst 3 års erhvervserfaring

Ud over ovenstående krav gennemføres der samtaler med ansøgerne for at vurdere 
deres egnethed. Samlet set tilbydes omkring en femtedel af ansøgerne at begynde på 
uddannelsen.

”Jobbet som fængselsbetjent kræver 
mange forskellige kompetencer, og vi er 
ikke kun på udkig efter én bestemt profil. 
Vi har brug for både mænd, kvinder, unge 
og erfarne mennesker. Det handler meget 
om, hvem man er som menneske, og at 
man ønsker at gøre en forskel.”
(citat ifm. rekrutteringskampagne)
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Den typiske fængselsbetjent

Den gennemsnitlige 
ansøger til 
uddannelsen er 29 
år og 50 % mand og 
50 % kvinder.

Uddannelsesniveau Procent
Ufaglært 6%
Faglært 33%
Gymnasial 46%
Kort videregående 4%
Mellemlang 
videregående 8%
Lang videregående 3%

100%

Ansøgernes 
uddannelsesniveau 
fordeler sig således
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Det omgivende samfund
Et nyt stort arresthus vil være et tilskud til det omgivende samfund:

• Sikkerhed og kriminalitet:
Kriminalforsorgen oplever ikke, at kriminaliteten stiger i det omgivende samfund som følge 
af et nyt arresthus. Tværtimod er politiet daglige tilstedeværelse med til at skabe tryghed i 
samfundet.

Arresthuset vil være omgivet af en høj perimetersikkerhed, og erfaring viser, at ingen 
indsatte eller arrestanter forsøger at flygte ”over muren”. Borgere i det omgivende samfund 
skal derfor ikke være utrygge i forhold til at støde på arrestanter på flugt.

• Arbejdspladser:
Det forventes, at områdearresthuset vil beskæftige ca. 200 - 250 medarbejdere herunder:
• Fængselsbetjente
• Socialrådgivere
• Uddannelses- og sundhedspersonale
• Jurister og administrative medarbejdere.

Derudover vil et områdearresthus have behov for en lang række servicefunktioner fra det 
omgivende samfund. Det drejer sig fx om:
• Samarbejde med lokale erhvervsdrivende om dagligvarer
• Håndværkerydelser og rengøring mv.
• Samarbejde med lokale erhvervsdrivende om beskæftigelse af arrestanter inde i 

arresthuset.
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Transportanalyse
Kriminalforsorgen har i samarbejde med firmaet GeoInfo i 2018 gennemført en kørsels- og 
geoanalyse med det formål at identificere egnede områder til placering af et nyt 
områdearresthus. 

Analysen er bl.a. baseret på data fra politiets og kriminalforsorgens arrestanttransporter for 
årene 2015, 2016 og 2017 – i alt ca. 56.000 transporter.

Der er i analysen ikke taget højde for eventuelle lokalplaner, grundenes specifikke udformning, 
politiske ønsker mv. Analysens konklusioner kan således alene anvendes til at udpege områder 
af interesse. En yderligere kvalificering af placeringen af et nyt områdearresthus skal følgeligt 
ske i dialog med den relevante kommune.

Hvorfor Egedal Kommune
Egedal Kommune er som udgangspunkt valgt af geografiske årsager. Kommunen ligger centralt i 
forhold til at kunne transportere arrestanter rundt på Sjælland. Det er især nærheden til 
København og kommunens tilknytning til det sjællandske motorvejsnet kombineret med gode 
placeringsmulighed i det åbne landskab, der gør Egedal Kommune attraktiv.
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Fingerplan 2019

Fingerplan 2019 åbner op for, at der kan etableres et 
arresthus i Landszone:

”§ 22, stk. 8. I det øvrige hovedstadsområde, 
landzone, kan der efter aftale med staten åbnes 
mulighed for etablering af ét arresthus.”
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