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Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 15. januar 1999 af 

Arresthuset i Holstebro. 

 

Efter at have modtaget en udtalelse af 5. april 2000 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsor-

gen afgav jeg den 27. juni 2000 en opfølgningsrapport (nr. 1). I denne rapport bad jeg om udtalelser 

om nogle yderligere forhold. 

 

Jeg har herefter modtaget en udtalelse af 30. oktober 2000 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. 

 

Jeg skal herefter meddele: 

 

 

 

Ad pkt. 2.3.7. Gårdtursarealer 
Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten af 27. juni 2000 at direktoratet ville underrette mig om 

direktoratets og arresthusets overvejelser om at mindske muligheden for indkig fra naboejendom-

men. 

 

Direktoratet har oplyst at arresthuset har besluttet at få monteret et regnvejrstag over den ene af de 

to gårde således at de indsatte som ønsker at kunne trække frisk luft uden risiko for at blive set, har 

mulighed for at placere sig der.  

 

Direktoratet har henholdt sig hertil. 

 

Jeg tager det oplyste til efterretning. 
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Ad pkt. 2.3.9. Andet 
Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten af 27. juni 2000 at direktoratet ville underrette mig om 

resultatet af direktoratets og arresthusets overvejelser om i hvilket omfang det var muligt at tilveje-

bringe ændringer/forbedringer af de bygningsmæssige forhold mv. i arresthuset. 

 

Arresthuset har ifølge direktoratets udtalelse tilkendegivet at det ikke umiddelbart er muligt at pege 

på bygningsmæssige ændringer som kan forbedre forholdene i arresthuset. Arresthuset har henvist 

til at arresthuset er bygget i 1880 og er fredet.  

 

Direktoratet har henholdt sig hertil og har i øvrigt oplyst at arresthuset i år har fået en bevilling til 

en forbedring af arbejdsdriftens adgangsforhold og et nyt lager. Direktoratet har endvidere oplyst at 

der ikke på nuværende tidspunkt foreligger yderligere forslag til mulige bygningsmæssige forbed-

ringer. 

 

Jeg foretager ikke videre vedrørende dette spørgsmål. 

 

 

Ad pkt. 9. Opfølgning 
Bortset fra at jeg afventer underretning om resultatet af arbejdsgruppens arbejde (om fællesskab i 

arresthusene), jf. opfølgningsrapport nr. 1, pkt. 6.5., betragter jeg herefter sagen om min inspektion 

af Arresthuset i Holstebro som afsluttet. 

 

 

Ad pkt. 10. Underretning 
Denne opfølgningsrapport nr. 2 sendes til Arresthuset i Holstebro, Politimesteren i Holstebro, Di-

rektoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. 

 

Inspektionschef 

Lennart Frandsen 
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