
 

 

 

 

 

 

UDKAST 

 

Bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning 

og kontrol  

(bekendtgørelse om varetægtsfængsling i fodlænke i indkvarteringsstedet) 

 

I medfør af § 35 b, stk. 2, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som æn-

dret ved § 1 i lov nr. 189 af 27. februar 2017, og efter forhandling med justitsministeren fastsættes: 

 

 

 

Kapitel 1 

 

Indledende bestemmelser 

 

Bekendtgørelsens anvendelsesområde 

 

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for varetægtsarrestanter, der er varetægtsfængslet i 

surrogat på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol efter udlændinge-

lovens § 35 a, jf. § 35 b.  

 

Definitioner 

 

§ 2. Ved varetægtsfængsling i surrogat på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvåg-

ning og kontrol forstås i denne bekendtgørelse rettens bestemmelse om anbringelse af udlændingen 

på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol efter udlændingelovens § 

35 b, stk. 1. 

Stk. 2. Ved udlændingens bopæl forstås i denne bekendtgørelse det eneværelse, som udlændin-

gen har fået eller får anvist med tilhørende fælles sanitære faciliteter. Ved udlændingens bopæl for-

stås endvidere eventuelle fælles tv- og aktivitetsrum eller lignende, som er beliggende i den byg-

ning, hvor udlændingens værelse ligger, og udendørsarealer, som ligger i umiddelbar tilknytning til 

bygningen. 

 

Erstatning for ulykkestilfælde 

 

§ 3. Udlændinge, der er varetægtsfængslet i surrogat på bopælen i indkvarteringsstedet under inten-

siv overvågning og kontrol, ydes erstatning for ulykkestilfælde m.v. efter reglerne i bekendtgørelse 

om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløs-

ladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. 

 

Kapitel 2 

 

Rettens bestemmelse om varetægtsfængsling 

 

§ 4. Anklagemyndigheden skal, inden retten træffer bestemmelse om varetægtsfængsling efter ud-

lændingelovens § 35 a, oplyse udlændingen om, under hvilke betingelser, der kan ske varetægts-

fængsling på bopælen, og under hvilke vilkår, varetægtsfængslingen skal foregå.  

  

§ 5. Er betingelserne for anvendelse af varetægtsfængsling efter udlændingelovens § 35 a til stede, 



 

 

 

 

træffer retten bestemmelse om anbringelse af udlændinge på bopælen i indkvarteringsstedet, hvis  

1) udlændingen samtykker heri, 

2) den pågældende har pligt til at tage ophold på et nærmere bestemt indkvarteringssted, jf. § 42 

a, stk. 8, 1. pkt., eller har fået anvist bopæl på et bestemt indkvarteringssted efter 42 a, stk. 7, 1. 

pkt., og 

3) der ikke foreligger særlige omstændigheder, der taler imod varetægtsfængsling efter § 35 a.   

Stk. 2. Retten træffer bestemmelse om varetægtsfængsling i medfør af § 35 b, stk. 1, på vilkår af, 

at udlændingen under anbringelsen 

1) ikke begår strafbart forhold,  

2) kun forlader bopælen i indkvarteringsstedet inden for de af kriminalforsorgsområdet fastsat-

te tidsrum, 

3) kun forlader bopælen i indkvarteringsstedet for at deltage i de aktiviteter, der tilbydes den 

pågældende under varetægtsfængslingen,  

4) ikke indtager alkohol, euforiserende stoffer eller andre stoffer, der er forbudt efter den al-

mindelige lovgivning, 

5) undergiver sig kriminalforsorgsområdets tilsyn og kontrol,  

6) overholder de forskrifter, som kriminalforsorgsområdet fastsætter til gennemførelse af tilsy-

net og 

7) undergiver sig de særvilkår om misbrugsbehandling som kriminalforsorgsområdet eventuelt 

måtte finde fornødent. 

 

§ 6. Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte særvilkår om misbrugsbehandling, hvis kriminalfor-

sorgsområdet måtte finde det fornødent. 

Stk. 2. Et eventuelt særvilkår om misbrugsbehandling i medfør af stk. 1, skal iværksættes af kri-

minalforsorgsområdet umiddelbart efter kriminalforsorgsområdets afgørelse herom. Det påhviler 

kriminalforsorgsområdet at påse, at sådanne vilkår overholdes. 

 

Kapitel 3 

 

Anbringelse uden for varetægtsfængsel 

 

§ 7. En udlænding, som er varetægtsfængslet på bopælen i indkvarteringsstedet efter denne be-

kendtgørelse, kan anbringes uden for bopælen fra indkvarteringsstedet af helbredsmæssige grunde 

eller i medfør af retsplejelovens § 777.  

Stk. 2. Ved anbringelser uden for indkvarteringsstedet, finder reglerne i bekendtgørelse om op-

hold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen) tilsvarende anvendelse.  

 

Kapitel 4 

 

Overførsel til indkvarteringsstedet 

 

Underretning af kriminalforsorgen og iværksættelse 

 

§ 8. Politiet giver kriminalforsorgsområdet underretning, når retten har afsagt en kendelse om vare-

tægtsfængsling i surrogat på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol.  

Stk. 2. Overførsel til indkvarteringsstedet skal ske hurtigst muligt herefter. I perioden frem til 

overførsel til indkvarteringsstedet skal udlændingen anbringes i arresthus.  

 

Underretning til politiet og udlændingens forsvarer 

 

§ 9. Politiet skal så vidt muligt, inden overførsel mellem arresthus eller fængsel og indkvarterings-



 

 

 

 

stedet eller overførsel til andet varetægtsfængsel, afsoningsinstitution, hospitalsinstitutioner mv. 

uden for kriminalforsorgen, underrettes af kriminalforsorgsområdet om en sådan overførsel af ud-

lændingen.  

Stk. 2. Udlændingens forsvarer skal, så vidt muligt inden overførsel iværksættes, underrettes om 

enhver overførsel af udlændingen.  

 

Kapitel 5 

 

Forholdene under varetægtsfængsling mv. 

 

Vejledning og planlægning 

 

§ 10. Udlændingen skal snarest efter at være overført til indkvarteringsstedet vejledes om sine ret-

tigheder, pligter og øvrige forhold under opholdet på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv 

overvågning og kontrol af kriminalforsorgsområdet.  

Stk. 2. Kriminalforsorgsområdet vil i forbindelse med etableringen af den elektroniske overvåg-

ning nærmere anvise det område, som udgør udlændingens bopæl, jf. § 2, stk. 2, således at den på-

gældende ved, hvor vedkommende har pligt til at opholde sig. 

 

§ 11. Efter retsplejelovens § 770, stk. 1, er udlændingen alene undergivet de indskrænkninger, som 

er nødvendige til sikring af varetægtsfængslingens øjemed eller opretholdelse af orden og sikkerhed 

på indkvarteringsstedet.   

 

§ 12. Efter retsplejelovens § 774 må hverken institutionens personale eller andre benyttes til at ud-

forske udlændingen.  

 

Anvisninger 

 

§ 13. Udlændingen skal efterkomme de anvisninger, som gives af personalet på indkvarteringsstedet 

i forbindelse med varetagelsen af indkvarteringsstedets opgaver. 

 

Tilbud om aktiviteter 

 

§ 14. Ved tilbud om aktivering af varetægtsarrestanter finder reglerne i udlændingelovens §§ 42 c – 

42 f og bekendtgørelse om undervisning og aktivering mv. af asylansøgere m.fl. med senere æn-

dringer tilsvarende anvendelse med de ændringer, som følger af forholdets natur.  

Stk. 2. Såfremt en udlænding ikke tager imod tilbuddet om aktivering, jf. stk. 1, skal pågældende 

i den periode, hvor vedkommende ellers ville have deltaget i aktiviteter, opholde sig på sin bopæl i 

indkvarteringsstedet.  

 

Aktivitetsskema 

 

§ 15. I forbindelse med at den elektroniske overvågning etableres på bopælen i indkvarteringsstedet, 

udarbejder kriminalforsorgsområdet i samarbejde med udlændingen et aktivitetsskema. Af skemaet 

skal det fremgå,  

1) at udlændingen har adgang til at forlade bopælen af højst en times varighed i forbindelse 

med hvert af de tre måltider, som dagligt serveres i indkvarteringsstedets cafeteria, 

2) at pågældende har adgang til at tilbringe to timer dagligt i fri luft indenfor indkvarteringsste-

dets område, herunder deltage i fritidsaktiviteter med de andre beboere, 

3) inden for hvilke tidsrum udlændingen skal deltage i eventuel behandling, kontrolbesøg hos 

kriminalforsorgsområdet m.v., 



 

 

 

 

4) indenfor hvilke tidsrum udlændingen kan forlade bopælen i indkvarteringsstedet med hen-

blik på at foretage personlige ærinder (3 timer ugentligt), samt 

5) indenfor hvilke tidsrum pågældende kan forlade bopælen i indkvarteringsstedet med henblik 

på at deltage i tilbudte aktiviteter på indkvarteringsstedet.  

Stk. 2. Ophold uden for bopælen, jf. stk. 1, kan alene ske i tidsrummet 6-23.  

Stk. 3. Såfremt udlændingen vælger ikke at deltage i de tilbudte aktiviteter, skal pågældende i 

den periode, hvor vedkommende ellers ville have deltaget i aktiviteter, opholde sig på sin bopæl i 

indkvarteringsstedet. 

Stk. 4. Såfremt udlændingen har påbegyndt en aktivitet under varetægtsfængslingen i surrogat på 

bopælen i indkvarteringsstedet, kan denne aktivitet fortsættes under eventuel afsoning i indkvarte-

ringsstedet, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt.  

 

Adgang til forsørgelse 

 

§ 16. Udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, og § 42 b, stk.1, 3, 8 og 9, finder tilsvarende 

anvendelse med de ændringer, som følger af forholdets natur.  

Stk. 2. Udlændingelovens § 42 a, stk. 12, finder tilsvarende anvendelse, jf. dog stk. 3 og 4.   

Stk. 3. Udlændinge, hvis opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, er 

bortfaldet, jf. § 32, stk. 1, eller § 21 b, stk. 1, men som ikke kan udsendes af landet, jf. § 31, og ud-

lændinge, der er udvist ved endelig dom efter udlændingelovens §§ 22-24, og som ikke benytter 

retten til aktivering, har ret til ydelser efter udlændingelovens § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, medmindre 

ydelsen er frataget i medfør af udlændingelovens § 42 a, stk. 12.  

Stk. 4.  Udlændinge, hvis opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, er 

bortfaldet, jf. § 32, stk. 1, eller § 21 b, stk. 1, men som ikke kan udsendes af landet, jf. § 31, og som 

benytter tilbuddet om aktivering, vil ved manglende deltagelse i aktiviteterne fortsat have ret til 

ydelser efter udlændingelovens § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9.  

 

Adgang til sundhedsmæssige ydelser 

 

§ 17. Udlændingen får under varetægtsfængslingen udgifterne til nødvendige sundhedsmæssige 

ydelser dækket af Udlændingestyrelsen efter reglerne i udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 

3.  

 

Besøg 

 

§ 18. Udlændingen har ret til besøg i det omfang, som følger af reglerne på indkvarteringsstedet.  

Stk. 2. Udlændingen har altid ret til ukontrolleret besøg af sin forsvarer, jf. retsplejelovens § 771, 

stk. 1, sidste pkt.  

Stk. 3. Besøg skal kunne afvikles i et dertil indrettet særskilt rum, der skal være indrettet på en 

sådan måde, at der skabes en naturlig og venlig besøgsatmosfære.  

 

Kapitel 6 

 

Ophold uden for bopælen 

 

§ 19. Kriminalforsorgsområdet kan tillade, at udlændingen, ud over de i aktivitetsskemaet fastlagte 

tidsrum, opholder sig uden for bopælen på indkvarteringsstedet med henblik på 

1) at besøge en nærtstående person, som er alvorligt syg, 

2) at være til stede ved en nærtstående persons begravelse, 

3) at møde i retten eller for anden offentlig myndighed i tilfælde, hvor vedkommende offentli-

ge myndighed finder det påkrævet,  



 

 

 

 

4) lægeundersøgelse eller -behandling eller anden lignende behandling, der ikke hensigtsmæs-

sigt kan finde sted på bopælen,  

5) deltagelse i religiøse arrangementer, 

6) deltagelse i afhøring hos Udlændingestyrelsen eller politiet, hvortil den pågældende er ind-

kaldt, samt 

7) tilvejebringelse af nødvendig rejselegitimation og visum og til udrejsen i øvrigt. 

Stk. 2. Kriminalforsorgsområdet kan tillige tillade, at en udlænding, der er varetægtsfængslet i 

surrogat på bopælen i indkvarteringsstedet i over 30 dage, kan opholde sig uden for bopælen med 

henblik på at besøge nærtstående personer ved vigtige familiebegivenheder. 

Stk. 3. Tilladelse til ophold uden for bopælen gives for et kortere tidsrum. Tilladelse til ophold 

uden for bopælen kan ikke gives i længere tid, end formålet tilsiger, og må normalt ikke overstige 1 

dag ud over rejsetiden.  

Stk. 4. Er tilladelse til ophold uden for bopælen undtagelsesvis givet for mere end 1 dag, skal 

overnatning finde sted i varetægtsfængsel. Aftale herom skal forinden være truffet med vedkom-

mende kriminalforsorgsområde. 

 

§ 20. Udgifterne til ophold uden for bopælen efter § 20, stk. 1, nr. 1-3 og 5, og stk. 3, skal som ud-

gangspunkt afholdes af udlændingen selv.  

Stk. 2. Kriminalforsorgen kan dog efter en konkret vurdering dække udgifterne til ophold uden 

for bopælen efter § 20, stk. 1, nr. 1-3.  

 

§ 21. Når kriminalforsorgsområdet træffer afgørelse om afslag på ophold uden for bopælen efter § 

20, skal der gøres notat om, at udlændingen er orienteret om muligheden for at klage til Direktoratet 

for Kriminalforsorgen i de tilfælde, hvor dette fremgår af § 30, og om fristen for at indgive klage, jf. 

30, stk. 2.  

 

Kapitel 7 

 

Gennemførelse af tilsyn og kontrol. 

 

§ 22. Kriminalforsorgsområdet skal fastsætte de forskrifter, der er nødvendige til gennemførelsen af 

tilsynet og vilkårene for varetægtsfængslingen. 

 

§ 23. Omfanget af kontakten mellem kriminalforsorgsområdet og udlændingen under varetægts-

fængslingen fastsættes ud fra en samlet vurdering af behovet for tilsyn og kontrol samt under hen-

syn til reglerne i §§ 25-26. 

 

§ 24. Kontrollen med at udlændingen overholder de vilkår, der er fastsat for varetægtsfængslingen, 

sker blandt andet ved, at pågældende døgnet rundt overvåges ved en elektronisk sender, som krimi-

nalforsorgsområdet ved etableringen af den elektroniske overvågning monterer på udlændingens 

person. 

 

§ 25. Kontrol og tilsyn sker endvidere ved, at kriminalforsorgsområdet foretager kontrolbesøg på 

bopælen i indkvarteringsstedet og kontrolopringninger til udlændingen, dennes eventuelle aktivi-

tetssted eller lignende. 

Stk. 2. Udlændingen kan endvidere pålægges at møde hos kriminalforsorgsområdet. 

 

§ 26. Antallet af uanmeldte kontrolbesøg og kontrolopringninger fastsættes ud fra en vurdering af 

behovet for kontrol og tilsyn i det enkelte tilfælde, dog således at kriminalforsorgsområdet som mi-

nimum aflægger 1-3 uanmeldte kontrolbesøg på bopælen i indkvarteringsstedet om ugen og som 

minimum foretager 1 kontrolopringning om ugen til udlændingen, dennes eventuelle aktivitetssted 



 

 

 

 

eller lignende. 

 

§ 27. Udåndings- og urinprøver kan udtages under kontrolbesøg på bopælen i indkvarteringsstedet.  

Stk. 2. Afgivelse af udåndings- og urinprøver efter stk. 1 sker i overensstemmelse med §§ 10 og 

11 i bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (be-

kendtgørelse om strafudståelse på bopælen). 

 

Kapitel 8 

 

Underretning af politiet om vilkårsovertrædelser og overførsel til arresthus 

 

§ 28. Såfremt kriminalforsorgens tilsyn og kontrol med udlændingen viser, at denne ikke overholder 

de fastsatte vilkår, skal kriminalforsorgsområdet efter en konkret vurdering underrette politiet her-

om, hvis der er tale om en vilkårsovertrædelse, der kan medføre overførsel til arresthus.  

Stk. 2. Anklagemyndigheden vurderer, om der skal rejses sag ved domstolene med påstand om 

overførsel til arresthus. Er udlændingen midlertidigt overført til arresthus, jf. stk. 3, skal sagen ind-

bringes for retten inden for 24 timer.  

Stk. 3. I tilfælde af grove vilkårsovertrædelser vil udlændingen midlertidigt kunne overføres til 

arresthus, indtil der er truffet afgørelse ved retten om, hvorvidt udlændingen skal fortsætte vare-

tægtsfængslingen i arresthus. Kriminalforsorgsområdet træffer afgørelse om, i hvilket fængsel eller 

arresthus udlændingen midlertidigt skal overføres til.  

Stk. 4. Overførsel til fængsel eller arresthus skal ske i umiddelbar tilslutning til rettens afgørelse 

herom, om nødvendigt med bistand fra politiet. Det samme gælder for kriminalforsorgsområdets 

afgørelser om midlertidig overførsel til arresthus.  

 

Kapitel 9 

 

Klageregler 

 

§ 29. Afgørelser truffet af kriminalforsorgsområdet efter § 20 om ophold uden for bopælen i ind-

kvarteringsstedet kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen.  

Stk. 2. Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden to måneder efter, at 

afgørelsen er meddelt den indsatte. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort 

fra denne frist. 

Stk. 3. En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre 

kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom. 

 

§ 30. Efter retsplejelovens § 778 indgives varetægtsarrestanters klager over personalets adfærd til 

kriminalforsorgsområdet eller til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Har klageren ikke fået med-

hold, eller er der ikke truffet endelig afgørelse inden 2 uger efter indgivelsen, kan klagen indbringes 

for retten. 

Stk. 2. Retten kan afvise at iværksætte en undersøgelse, hvis klagen findes åbenbart grundløs, 

hvis den angår forhold af uvæsentlig betydning, eller hvis den indgives mere end 4 uger efter, at det 

forhold, som klagen angår, har fundet sted. 

Stk. 3. Når undersøgelsen er afsluttet, afgiver retten en redegørelse herfor, som sendes til klage-

ren, til den klagen angår og til kriminalforsorgsområdet samt til Direktoratet for Kriminalforsorgen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kapitel 10 

 

Ikrafttræden 

 

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den xx august 2017. 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den xx august 2017. 

 

 

Inger Støjberg     

/  

Frederik Gammeltoft 


