
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

Telefon 7226 8400 

Telefax 3393 3510  
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 486 (Alm. del), som Folketin-

gets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik har stillet til justitsmi-

nisteren den 20. marts 2015. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Sophie 

Løhde (V). 

 

 

 

Mette Frederiksen 

/ 

 Anette Görtz 

 

 

Folketinget  

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik  

Christiansborg  

1240 København K  

 

 

Administrationsafdelingen 

Dato: 15. april 2015 

Kontor: Økonomistyringskontoret 
Sagsbeh: Anne Nygaard Just 

Sagsnr.: 2015-0032/27-0235 

Dok.: 1545241 

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (1. samling)
UUI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 486 

Offentligt



 

 2 

Spørgsmål nr. 486 (Alm. del) fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- 

og Integrationspolitik: 

 

”Ministeren bedes give sine kommentarer til brev af 10. febru-
ar 2015 stilet til ministeren fra Hørsholms borgmester angåen-

de Sjælsmark Kaserne, jf. UUI alm. del - bilag 88. Desuden 

bedes ministeren oversende sit svar til Hørsholms borgmester 

til Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspoli-

tik.” 

 

Svar: 

 

Indledningsvis skal det bemærkes, at opgaver i forhold til istandsættelse og 

ibrugtagning af Sjælsmark Kaserne som udrejsecenter, herunder dialogen 

med Hørsholm Kommune, varetages af Udlændingestyrelsen. 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Udlæn-

dingestyrelsen. 

 

Udlændingestyrelsen har oplyst, at Udlændingestyrelsen i forhold til den i 

det modtagne brev omtalte besvarelse af spørgsmål nr. 1 ad aktstk. 78, § 

11, fra Folketingets Finansudvalg, ikke har kompetence til at myndigheds-

behandle eller træffe afgørelse efter reglerne i planlovgivningen, miljølov-

givningen eller byggelovgivningen. 

  

Hvis Hørsholm Kommune vurderer, at der skal ske en kommunal myndig-

hedsbehandling af, om der er tale om en væsentlig anvendelsesændring i 

forhold til planlovgivningen eller miljølovgivningen, er det Udlændinge-

styrelsens opfattelse, at kommunen må forholde sig hertil som forvalt-

ningsmyndighed efter gældende regler. 

  

Udlændingestyrelsen har endvidere oplyst, at Udlændingestyrelsen har ta-

get kommunens brev af 19. december 2014 til efterretning og har standset 

de byggeaktiviteter, som efter kommunens opfattelse kræver byggetilladel-

se. 

 

Udlændingestyrelsen har endelig oplyst, at Udlændingestyrelsen hen-

holdsvis den 10. og 11. februar 2015 har besvaret Hørsholms Kommunes 

henvendelser af 6. og 10. februar 2015 om ændret anvendelse af arealet. 

Udlændingestyrelsens besvarelse af 11. februar 2015 er vedlagt som bilag 

til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 487 (Alm. del) fra Folketin-

gets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik.  
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Jeg kan henholde mig til Udlændingestyrelsens oplysninger.  


