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Spørgsmål nr. 907 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del):

”Vil ministeren redegøre for om Herstedvester lever op til lo-
ven om peberspray i Kriminalforsorgen, idet nattevagterne 
formentligt fast bærer peberspray ligesom der ligger en stan-
dardgodkendelse af tilladelse til at bære peberspray og der 
dermed ikke laves en individuel vurdering for hver gang, den 
bruges?”

Svar:

Direktoratet for Kriminalforsorgen har indhentet en udtalelse fra Anstalten 

ved Herstedvester, der har oplyst, at anstalten i en periode har udleveret 

stav og peberspray til personale, der er på nattjeneste. Anstalten ved Her-

stedvester har tilføjet, at peberspray ikke har været anvendt i et eneste til-

fælde siden forsøgsordningens start den 5. oktober 2009, og at det efter an-

staltens erindring er mere end 13 år siden, at stav har været anvendt i an-

stalten. 

Anstalten har samtidig oplyst, at man nu er blevet opmærksom på, at den 

nævnte ordning ikke kan anses for at have den fornødne hjemmel i regler-

ne, hvorefter stav og peberspray kun må bæres, hvis der konkret foreligger 

en særlig risikosituation, hvor anvendelse af disse magtmidler kan blive 

nødvendig. Anstalten ved Herstedvester har beklaget dette og ændret ord-

ningen, således at nattevagten nu kun vil bære stav og peberspray, hvis der 

foreligger en situation som ovenfor nævnt. 

Direktoratet for Kriminalforsorgen vil orientere kriminalforsorgens institu-

tioner om besvarelsen af dette spørgsmål.


