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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 6. juni 2017 stillet følgende 

spørgsmål nr. 802 (alm. del) efter ønske fra Martin Henriksen (DF) til ud-

lændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 802: 

 

Kan ministeren oplyse, hvilke ubeboede danske øer der kan anvendes til at 

huse asylansøgere og afviste asylansøgere? 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen indhen-

tet bidrag fra Udlændingestyrelsen, som har oplyst følgende: 

 

”Udlændingestyrelsen henviser til besvarelsen af 22. februar 2017 af 

spørgsmål 417, stillet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 27. janu-

ar 2017, hvoraf bl.a. følgende fremgår: 

 

”Når det gælder valget af ko krete adresser til brug for asyli dkvarte-
ring, indgår rentabilitet og egnethed i Udlændingestyrelsens overvejel-

ser. Styrelsen vurderer således adresser ud fra tre overordnede kriteri-

er, når det er nødvendigt at tilpasse indkvarteringskapaciteten i såvel 

opadgående som nedadgående retning: 

 

1. Planforhold (herunder om det vil være i overensstemmelse med 

planloven at etablere et asylcenter på de omhandlede adresser). 

 

2. Rentabilitet (driftsudgifter for et center af en given størrelse på en 

given adresse, herunder bl.a. lejeforhold, indkvarteringskapacitet, 

udgifter til transport til ydelser (fx undervisning) og sammenhæng 

til de øvrige asylcentre).  

 

3. Etableringsudgifter (klargøring af adresser til asylcentre, herunder 

tidshorisont, økonomi, istandsættelse, ombygning, indretning 

v.).” 
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Udlændingestyrelsen henviser i den sammenhæng endvidere til besvarel-

sen af 6. februar 2017 af spørgsmål 326, stillet af Udlændinge- og Integrati-

onsudvalget den 5. januar 2017, hvoraf det bl.a. fremgår, at styrelsen lø-

bende fokuserer på at minimere omkostningerne til transport af asylansø-

gere i forbindelse med servicetilbud – f.eks. sundhedsbehandling og under-

visning – sagsbehandling og flytninger.  

 

Det er Udlændingestyrelsens umiddelbare vurdering, at indkvartering af 

asylansøgere m.fl. på ubeboede danske øer vil være forbundet med betyde-

lige etablerings- og driftsudgifter, herunder transportudgifter, i forhold til 

den indkvartering, der på nuværende tidspunkt er etableret og i drift, og at 

der herudover må forventes øgede udgifter til andre myndigheder mv., fx 

ved akut lægebesøg, brand eller tilkaldelse af politi.  

 

Antallet af indkvarterede er omtrent halveret siden primo august 2016 til et 

aktuelt niveau på ca. 6.300 indkvarterede primo august 2017. Udlændinge-

styrelsen har derfor lukket en række asylcentre, navnlig adresser med rela-

tivt lav kapacitet og mindre rentable adresser. Hertil kommer, at en række 

centre står i beredskab og kan tages i brug med kort varsel, hvis der skulle 

opstå behov. En liste over de aktuelle asylcentre i drift er tilgængelig på 

www.nyidanmark.dk via følgende link: https://www.nyidanmark.dk/da-

dk/Ophold/asyl/asylcentre/hvor_ligger_centrene.htm 

 

Udlændingestyrelsen har således ikke aktuelt planer om at undersøge, 

hvorvidt der måtte være ubeboede øer, der vil kunne anvendes til asylind-

kvartering.” 

 

 

Inger Støjberg  

/ 

 

 

Anette Görtz 
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