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Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget har den 18. januar 2016 stillet 

følgende spørgsmål nr. 276 (alm. del) efter ønske fra Søren Espersen (DF) til 

udlændinge-, integrations- og boligministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 276: 

 

Hvordan vil ministeren sikre, at naboer, som bor tæt på teltlejren i Næstved f.eks. 

kun adskilt af en vej, ikke udsættes for generende støj og lys fra lejren i den 

periode, teltlejren skal stå der? 

 

Svar: 

 

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

indhentet bidrag fra Forsvarsministeriet og Udlændingestyrelsen. 

 

Forsvarsministeriet har oplyst følgende: 

 

”Forsvarsministeriet har anmodet Beredskabsstyrelsen om en 

udtalelse til brug for Forsvarsministeriets bidrag til besvarelsen. 

Beredskabsstyrelsen har i den anledning oplyst følgende: 

 

”Beredskabsstyrelsen kan oplyse, at styrelsen har været i 

dialog med Beredskabsstyrelsen Sjællands naboer om 

belysningen i teltlejren. Dialogen har ført til, at belysningen i 

teltlejren er reduceret således, at der alene er den belysning, 

der er nødvendig af hensyn til beboernes sikkerhed i 

forbindelse med almindelig færdsel på området, evakuering 

ved brand mv. Endvidere er den opstillede belysning blevet 

afskærmet, således at lyset alene peger ned i selve 

lejrområdet.  

 

Beredskabsstyrelsen kan endvidere oplyse, at 

Beredskabsstyrelsen Sjællands aktiviteter i forbindelse med 

teltlejren kun i meget begrænset omfang medfører støj.”” 
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Udlændingestyrelsen har oplyst, at Langeland Kommune, som på vegne af 

Udlændingestyrelsen er indkvarteringsoperatør på Beredskabscenter Næstved, 

har oplyst, at de er i løbende dialog med de nærmeste naboer til centret om 

spørgsmål om driften af centret. Endvidere har naboerne mulighed for at 

kontakte centret døgnet rundt. 

 

Jeg kan henholde mig til ovenstående, hvoraf det blandet andet fremgår, at der 

løbende er en dialog med naboerne omkring teltlejren i Næstved. Naboerne er 

altid velkomne til at henvende sig til Udlændingestyrelsen eller operatøren, hvis 

der er spørgsmål, der ønskes drøftet. 

  

 

Inger Støjberg  
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