Information om afsoning
med fodlænke

Kontakt til kriminalforsorgens fodlænkeafdelinger
(Intensiv Overvågning)
Intensiv Overvågning, København

Intensiv Overvågning, Haderslev

Midlertidig adresse:

Gammeltíng 2, 6100 Haderslev

Amagerfælledvej 56, 2300 København S

Tlf. 2555 6777

Tlf. 7255 6730
Intensiv Overvågning, Aarhus
Intensiv Overvågning, Næstved

Åboulevarden 70, 8100 Århus C

Møllegade 5a, 4700 Næstved

Tlf. 7255 7488

Tlf. 7255 7100
Intensiv Overvågning, Holstebro
Intensiv Overvågning, Bornholm

Brotorvet 5, 2. th., 7500 Holstebro

Sct. Mortensgade 17, 3700 Rønne

Tlf. 7255 7420

Tlf. 7255 7660
Intensiv Overvågning, Aalborg
Intensiv Overvågning, Odense

Nybrogade 16, 2. Sal, 9000 Aalborg

Ørstedsgade 28c, 5000 Odense C

Tlf. 7255 7636

Tlf. 7255 7196

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 fodlænkeaf
deling — evt. telefonisk eller ved fremmøde.

Betingelser
for afsoning
med fodlænke

Sådan
foregår afsoning
med fodlænke
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