
Bekendtgørelse om anvendelse af magt over for indsatte i anstalter
(magtanvendelsesbekendtgørelsen)

I medfør af § 222, stk. 5, i kriminallov for Grønland, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1045 af 7. september 2017, fastsættes:

§ 1. Anstalten kan i medfør af kriminallovens § 222 an‐
vende magt over for en indsat
1) for at afværge truende vold eller overvinde voldsom

modstand,
2) for at hindre selvmord eller anden selvbeskadigelse,
3) for at hindre undvigelse eller standse undvegne, eller
4) for at gennemtvinge en påbudt foranstaltning, når øje‐

blikkelig gennemførelse af denne er nødvendig, og den
indsatte afviser eller undlader at følge personalets an‐
visninger herom.

§ 2. Anstaltens anvendelse af magt i medfør af kriminal‐
lovens § 222 skal være nødvendig. En magtanvendelse må
ikke gennemføres, hvis det efter indgrebets formål, den
krænkelse og det ubehag, som indgrebet må antages at for‐
volde, vil være et uforholdsmæssigt indgreb.

Stk. 2. Magtanvendelse skal foretages så skånsomt som
omstændighederne tillader det.

Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendel‐
se for tilbageholdte i anstalter eller i Kriminalforsorgens va‐
retægt i øvrigt.

§ 3. Magtanvendelse kan kun ske ved greb, skjold, stav
og peberspray.

Stk. 2. Greb, skjold, stav og peberspray må kun anvendes
i overensstemmelse med retningslinjer fra direktøren for
Kriminalforsorgen i Grønland.

Stk. 3. Ved valg af magtmiddel skal det sikres, at der i den
konkrete situation vælges et magtmiddel, der efter indgre‐
bets formål, den krænkelse og det ubehag, som indgrebet
med det valgte magtmiddel vil antages at forvolde, ikke vil
være et uforholdsmæssigt indgreb.

Greb

§ 4. Brug af greb må kun finde sted, hvis det efter indgre‐
bets formål, den krænkelse og det ubehag, som indgrebet må
antages at forvolde, ikke vil være et uforholdsmæssigt ind‐
greb.

Stk. 2. Hvis anstalten har anvendt greb i forbindelse med
en magtanvendelse, skal der gennemføres lægetilsyn, hvis
der er mistanke om sygdom eller tilskadekomst hos den ind‐

satte. Der skal gennemføres lægetilsyn, hvis den indsatte an‐
moder om det.

Skjold

§ 5. Skjold må kun anvendes til pacificering af den ind‐
satte.

Stk. 2. Brug af skjold må kun finde sted, hvis det efter
indgrebets formål, den krænkelse og det ubehag, som ind‐
grebet må antages at forvolde, ikke vil være et uforholds‐
mæssigt indgreb.

Stk. 3. Hvis anstalten har anvendt skjold i forbindelse med
en magtanvendelse, skal der gennemføres lægetilsyn, hvis
der er mistanke om sygdom eller tilskadekomst hos den ind‐
satte. Der skal gennemføres lægetilsyn, hvis den indsatte an‐
moder om det.

Stav

§ 6. Stav må kun bæres, hvis der konkret foreligger en
særlig risikosituation, hvor anvendelse af stav kan blive
nødvendig.

Stk. 2. Udlevering af stav kan kun ske med tilladelse fra
anstaltens leder, eller den, der bemyndiges dertil.

Stk. 3. Hvis anstaltens leder vurderer, at der skal bæres
stav i andre tilfælde end ved særlige risikosituationer, skal
spørgsmålet forinden forelægges direktøren for Kriminalfor‐
sorgen i Grønland.

§ 7. Stav skal anvendes med besindighed for ikke at påfø‐
re større overlast end nødvendigt.

Stk. 2. Stav må kun rettes mod arme, ben, ryg og sæde.
Stk. 3. Stav må ikke rettes mod hoved, hals, nakke, krave‐

ben (nøgleben), bryst, mave, nyrer, skridt eller rygsøjle.
Stk. 4. Stav må ikke anvendes til stød.
Stk. 5. Det skal i videst muligt omfang undgås at anvende

staven mod knæ, albue eller andre led.
Stk. 6. Brug af stav må kun finde sted, hvis det efter ind‐

grebets formål, den krænkelse og det ubehag, som indgrebet
må antages at forvolde, ikke vil være et uforholdsmæssigt
indgreb.

Stk. 7. Hvis anstalten har anvendt stav i forbindelse med
en magtanvendelse, skal der gennemføres lægetilsyn, hvis
der er mistanke om sygdom eller tilskadekomst hos den ind‐
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satte. Der skal gennemføres lægetilsyn, hvis den indsatte an‐
moder om det.

Peberspray

§ 8. Peberspray må kun udleveres, hvis der konkret fore‐
ligger en særlig risikosituation, hvor anvendelse af peber‐
spray er nødvendig.

Stk. 2. Udlevering af peberspray kan kun ske med tilladel‐
se fra anstaltens leder, eller den, der bemyndiges dertil.

Stk. 3. Brug af peberspray må kun finde sted, hvis det ef‐
ter indgrebets formål, den krænkelse og det ubehag, som
indgrebet må antages at forvolde, ikke vil være et uforholds‐
mæssigt indgreb.

§ 9. Før peberspray anvendes, skal det så vidt muligt til‐
kendegives over for den indsatte, at peberspray vil blive an‐
vendt, hvis personalets påbud ikke efterkommes. Det skal så
vidt muligt sikres, at den indsatte har mulighed for at efter‐
komme personalets påbud.

§ 10. Efter anvendelse af peberspray skal den indsatte til‐
bydes afhjælpning af gener, der er forårsaget af anvendelsen
af peberspray.

Stk. 2. Hvis anstalten har anvendt peberspray i forbindelse
med en magtanvendelse, skal der gennemføres lægetilsyn,
hvis der er mistanke om sygdom eller tilskadekomst hos den
indsatte. Der skal gennemføres lægetilsyn, hvis den indsatte
anmoder om det.

Indberetning mv.

§ 11. Hvis anstalten har anvendt magt over for en indsat,
skal der hurtigst muligt udfærdiges rapport på særlig rap‐
portblanket om magtanvendelse.

Stk. 2. Den indsatte skal efter anmodning have udleveret
kopi af rapporten, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Retten til aktindsigt kan begrænses i overensstem‐
melse med forvaltningslovgivningen, herunder i det omfang
den indsattes interesse i at kunne benytte rapporten til vare‐

tagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn
til den pågældende selv, andre private eller offentlige inte‐
resser, f. eks. af hensyn til anstaltens sikkerhed, eller til be‐
skyttelse af enkeltpersoner.

Stk. 4. Den indsatte skal vejledes om muligheden for at
påklage en anstaltsleders bestemmelse om anvendelse af
magt, jf. bekendtgørelsens § 13. Der skal gøres notat herom
på særlig rapportblanket.

Stk. 5. Der skal så hurtigt som muligt foretages indberet‐
ning til direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland.

Kompetence

§ 12. Bestemmelse om anvendelse af magt træffes af an‐
staltens leder eller den, der bemyndiges dertil.

Stk. 2. Hvis forholdene i det enkelte tilfælde ikke tillader,
at der afventes en bestemmelse fra en i stk. 1 nævnt kompe‐
tent person, træffes bestemmelsen af en anden ansat. I så‐
danne tilfælde skal en efter stk. 1 kompetent person hurtigst
muligt underrettes om magtanvendelsen.

Klage

§ 13. En anstaltsleders bestemmelse om anvendelse af
magt efter kriminallovens § 222 kan påklages til direktøren
for Kriminalforsorgen i Grønland.

Stk. 2. Klage til direktøren for Kriminalforsorgen i Grøn‐
land skal iværksættes inden to måneder efter, at anvendelsen
af magt har fundet sted. Fremsættes klagen efter udløbet af
denne frist, kan den dog behandles, hvis overskridelsen fin‐
des undskyldelig.

Stk. 3. En klage til direktøren for Kriminalforsorgen i
Grønland har ikke opsættende virkning.

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. juni 2019.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1161 af 7. december 2009 om

anvendelse af magt over for indsatte i anstalter (magtanven‐
delsesbekendtgørelsen) ophæves.

Kriminalforsorgen i Grønland, den 3. juni 2019
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