
Kontakt til Kriminalforsorgens fodlænkeafdelinger 

(Intensiv Overvågning) 
  

Intensiv Overvågning, København 

Midlertidig adresse: Amagerfælledvej 56, 2300 København S 

Tlf. 7255 6730  

  

Intensiv Overvågning, Næstved 

Møllegade 5a, 4700 Næstved 

Tlf. 7255 7100  

  

Intensiv Overvågning, Bornholm 

Sct. Mortensgade 17, 3700 Rønne 

Tlf. 7255 7660 

  

Intensiv Overvågning, Odense 

Ørstedsgade 28c, 5000 Odense C 

Tlf. 7255 7196 

  

Intensiv Overvågning, Haderslev 

Gammeltíng 2, 6100 Haderslev 

Tlf. 2555 6777 

  

Intensiv Overvågning, Aarhus 

Midlertidig adresse indtil 31. juli 2018:  

Pension Skejby, P. O. Pedersens Vej 1, 8200 Aarhus N  

 

Adresse fra den 1. august 2018:  

Åboulevarden 70, 8100 Århus C 

Tlf. 7255 7488 

  

Intensiv Overvågning, Holstebro 

Brotorvet 5, 2. th., 7500 Holstebro 

Tlf. 7255 7420 

  

Intensiv Overvågning, Aalborg 

Nybrogade 16, 2. Sal, 9000 Aalborg 

Tlf. 7255 7636  

 

 

Information om afsoning med fodlænke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kriminalforsorgen.dk/Fodl%C3%A6nke-6412.aspx


Hvornår kan man afsone med fodlænke? 
  

Hvis du har fået en fængselsstraf på højst 6 måneder, kan du ansøge 

om at afsone straffen med en fodlænke i stedet for i et fængsel.  

Ansøgning om afsoning på bopælen 

 
  

 

 

    

    

    

Ansøgningsskemaet sendes til dig med digital post. Hvis du ikke er 

tilmeldt digital post, kan du henvende dig til den lokale 

fodlænkeafdeling — evt. telefonisk eller ved fremmøde.  

Når Kriminalforsorgen har modtaget din ansøgning, vil du blive indkaldt 

til en samtale, hvor din mulighed for at afsone med fodlænke vil blive 

vurderet.  

 

Betingelser for afsoning med fodlænke 
  

Det er vigtigt at samarbejde med Kriminalforsorgen. Nægter du f.eks. 

forud for dommen at ville udføre samfundstjeneste eller deltage i 

misbrugsbehandling, vil du som udgangspunkt ikke kunne afsone med 

fodlænke.  

Din bolig skal være sådan, at Kriminalforsorgen kan foretage den 

nødvendige overvågning og kontrol på bopælen. Du må f.eks. ikke bo 

på hotel eller herberg.  

Det er ikke et krav, at du har folkeregisteradresse, hvor du afsoner. 

Du skal som udgangspunkt være i beskæftigelse, aktivering eller under 

uddannelse, medmindre du er pensionist, sygemeldt eller lignende. 

Hvis din straf er 30 dage eller mindre, er der ikke krav om 

beskæftigelse. 

Arbejdsgiver, uddannelsesinstitution eller andet beskæftigelsessted vil 

få at vide, at du afsoner. Det er fordi, der skal udpeges en 

kontaktperson, der fører kontrol med, at du passer din beskæftigelse 

under afsoningen.  

Hvis du bor sammen med personer over 18 år, skal de give deres 

samtykke til, at du afsoner i jeres fælles bolig. 

  

Sådan foregår afsoning med fodlænke 
  

Du skal have fodlænken på hele tiden. Hvis du tager den af, udløses en 

alarm.  

Under afsoningen skal du følge et planlagt aktivitetsskema. Dette laver 

Kriminalforsorgen i samarbejde med dig. Skemaet bestemmer, hvornår 

du skal være hjemme og hvornår du må være ude, f.eks. til 

beskæftigelse, indkøb m.v.  

  

Du skal være i dit hjem, når du ikke er på arbejde, på 

uddannelsesinstitution eller deltager i aktiviteter, som 

Kriminalforsorgen har bestemt eller godkendt. 

  

Under afsoningen må du ikke indtage alkohol eller ulovlige stoffer.  

  

Kriminalforsorgen kommer på uanmeldt besøg på bopælen op til flere 

gange om ugen (på alle tidspunkter af døgnet). 

  

Hvis du ikke overholder aftalerne med Kriminalforsorgen, vil du som 

udgangspunkt straks blive overført til en arrest, hvor der tages stilling 

til, hvor resten af straffen skal afsones. 

  

Hvis din dom giver mulighed for det, sender Kriminalforsorgen 

dig automatisk et informationsbrev og et ansøgningsskema. 

Det er vigtigt, at du husker at ansøge til tiden. 

Du kan med fordel ansøge pr. telefon, men du kan også møde 

op hos Kriminalforsorgen eller skrive til os. 


