
 
 
Ministeren 
 

 Side     1/2 

24. januar 2016 
 

Udlændinge-, Integrations- og 
Boligministeriet 
 

 
Slotsholmsgade 10 
Post 1216 København K 

Tel. 7226 8400 
Mail uibm@uibm.dk 
Web www.uibm.dk 

 
CVR-nr. 36977191 
 

Sagsnr.       2016 - 324 
 

  

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Ulla Sandbæk (ALT) har den 14. december 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 204 (alm. 

del) til udlændinge-, integrations- og boligministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 204: 

 

Ministeren bedes oplyse de samlede udgifter i forbindelse med drift af teltlejre for asylan-

søgere, herunder specificere udgifterne til opvarmning af disse teltlejre. Udgifterne bedes 

fordelt i forhold de enkelte teltlejre. 

 

Svar: 

 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har til brug for besvarelsen indhentet bi-

bidrag fra Forsvarsministeriet, hvortil der henvises: 

 

”Forsvarsministeriet har anmodet Beredskabsstyrelsen om en udtalelse til 

brug for Forsvarsministeriets bidrag til besvarelse. Beredskabsstyrelsen har i 

den anledning oplyst følgende: 

 

”Beredskabsstyrelsen har skønsmæssigt opgjort de specifikke om-

kostninger, som er forbundet med drift af en teltlejr, til følgende ud-

gifter pr. indkvarteret asylansøger pr. dag: 

 

- Udgifter til brandvagt og tilsyn med bl.a. oliefyr og telte: kr. 26,- 

- Udgifter til energiforbrug – varme, el og vand: kr. 36,50 – heraf kr. 

21,25 til opvarmning 

- Øvrige udgifter til f.eks. bad- og toiletvogne, spisetelt mv.: kr. 27,- 

 

Dette udgiftsskøn er baseret på grundlag af erfaringerne fra styrel-

sens teltlejr hos Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted med ud-

gangspunkt i tal for november 2015. Energiforbruget kan dog variere 

alt afhængig af asylansøgernes adfærd i forhold til at holde teltdøre 

lukkede, termostatreguleringen i det enkelte telt samt vejrliget.  

 

Øvrige driftsudgifter, herunder forplejning, afhænger ikke af indkvar-

teringsform og er ikke medtaget i beregningerne. 

 

Beredskabsstyrelsen har fortsat kun én teltlejr i drift pr. 5. januar 

2016, hvorfor ovenstående udgiftsskøn alene angår teltlejren i Thi-
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sted med 200 asylansøgere. Dette giver nedenstående samlede ud-

giftsskøn: 

 

- Brandvagt og tilsyn pr. dag kr. 5.200,- 

- Energiforbrug pr. dag kr. 7.300,- heraf kr. 4.250,- pr. dag til opvarm-  

ning 

- Øvrige udgifter pr. dag kr. 5.400,- 

 

Svarende til kr. 17.900,- pr. dag for 200 asylansøgere i telte.” 

 

 

 

 

 

Inger Støjberg 

/ 

Anette Görtz 


