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Væsentlige lovændringer jf. Lov 2016-06-08 nr. 641  
og tiltag i den forbindelse 

Sfbl. § 46, stk. 4. UDGANG kan ikke finde sted, hvis den dømte inden for de 
seneste 3 måneder er ikendt disciplinærstraf for overtrædelse af § 36, stk. 4 
(mobiltelefoner og lign. kommunikationsudstyr), eller regler fastsat i medfør 
heraf. Dog kan der undtagelsesvis gives tilladelse til udgang, hvis helt særlige 
omstændigheder taler derfor.  
 
Note 148: En indsat, der ikendes disciplinærstraf for overtrædelse af 
forbuddet mod mobiltelefoner i kriminalforsorgens institutioner, er afskåret 
fra at få udgang i en periode på 3 måneder, uanset om forholdet konkret giver 
anledning til at antage, at den indsatte vil misbruge en udgangstilladelse, og 
uanset om overtrædelsen udgør et strafbart forhold eller alene kan medføre 
disciplinærstraf. 
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Væsentlige lovændringer jf. Lov 2016-06-08 nr. 641  
og tiltag i den forbindelse 

Sfbl. § 66 a. Anvendelse af KROPSSCANNERE ved undersøgelse af indsatte 
og BESØGENDE.  
o Skærpede retningslinjer for brug af visitationer (kropsvisitationer og 

gennemsøgning af celler), der skal resultere i HYPPIGERE VISITATIONER. 
 
 

Sfbl. § 67. En indsat SKAL af kriminalforsorgsområdet ikendes 
DISCIPLINÆRSTRAF, hvis vedkommende fx ikke efterkommer anvisninger fra 
personalet, ved overtrædelse af rygeforbuddet, ved overtrædelse af 
straffelovgivning (fx mobiltelefoner) mv.  
o Disciplinærstrafniveauet for besiddelse af mobiltelefon TREDOBLES 

(førstegangstilfælde fra 5 til 15 dages strafcelle). 
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Forskningsspørgsmål 

1. Antallet af fund af mobiltelefoner før og efter lovændringen i 2007 og 
2016, og hvad kan forklare udviklingen? 
 
 

2. Hvordan er udviklingen i udgangsspærring i 2016-2017?                  
Hvordan er udviklingen i strafcelleanbringelser i perioden 2007-2016?  
 
 

3. Hvordan påvirker visitationsaktioner og de hyppige undersøgelser af 
indsattes person, opholdsrum og fængslets øvrige rum de ansattes og 
indsattes dagligdag?  
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Datagrundlag (under indsamling)  

1. Årlige statistiske beretninger fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.  
 

2. Specifikke oplysninger fra Direktoratet for Kriminalforsorgen vedrørende 
udviklingen i disciplinære reaktioner for besiddelse af mobiltelefoner i 
fængsler og arresthuse.  
 

3. Kvalitative interview med indsatte og ansatte i lukkede institutioner 
(Herstedvester, Søbysøgård afd. H, Enner Mark, Ringe, Nyborg).      
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1. Udviklingen i fund af mobiltelefoner  
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Udvikling i reaktioner på mobiltelefoner 
Spørgsmål til og svar fra direktoratet for kriminalforsorgen 

I. Antal overtrædelser af sfbl. § 36, stk. 4 perioden fra 2007-2017?  
II. Vi har  ikke tal for overtrædelser, og kan derfor ikke svare dig herpå. 
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I. Hvor mange indsatte har mistet udgang jf. sfbl. 46, stk. 4? 
II. Vi har ikke en statistik  for udgangskarantæner.  

I. Antal ikendte disciplinærstraffe jf. sfbl. § 67 nr. 8. i perioden 2007-2017? 
II. Vi kan godt give dig tal for, hvor mange disciplinærstraffe, der er ikendt 

iht. §67 nr. 8, men besiddelse af mobiler registreres ikke konsekvent 
under denne begrundelse, idet mobilfund også registreres  som en 
overtrædelse af straffeloven. 



2. Ubetingede strafcelleanbringelser 1995-2016 
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3. Visitationsstandarder  
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