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

Medlem af Folketinget Johanne Schmidt-Nielsen (EL) har den 11. januar 2016 stillet føl-

gende spørgsmål nr. 15 til L 87 til udlændinge-, integrations- og boligministeren, som 

hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 15 til L 87: 

 

Ministeren bedes oplyse, hvilken vejledning de asylansøgere, hvis person og ejendele 

ransages med henblik på beslaglæggelse af eventuelle værdigenstande, vil få om formålet 

med og retsgrundlaget for ransagningen? 

 

Svar: 

 

Lovforslag L 87 indebærer bl.a., at politiet får adgang til at visitere og ransage en asylansø-

ger og dennes bagage med henblik på at kunne beslaglægge aktiver, der kan anvendes til 

dækning af udgifterne til den pågældendes eller dennes families underhold mv. under 

asylsagens behandling.   

 

Sådanne indgreb vil skulle gennemføres efter reglerne i retsplejelovens kapitel 72-74.  

 

Det forudsættes, at politiet i forbindelse med en visitation og ransagning af en udlænding 

eller dennes bagage efter den foreslåede bestemmelse vil oplyse den pågældende om 

karakteren af og formålet med visitationen og ransagningen, herunder at indgrebene 

gennemføres med henblik på at undersøge, om den pågældende er i besiddelse af aktiver, 

som vil kunne anvendes til dækning af udgifter til den pågældendes eller dennes families 

underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser eller ophold på et indkvarteringssted. 

 

Det forudsættes endvidere, at politiet i forbindelse med en eventuel beslaglæggelse af 

asylansøgerens aktiver vil oplyse den pågældende om formålet med beslaglæggelsen og 

generelt om konsekvenserne heraf.  

 

Udlændingen vil forud for en eventuel visitation eller ransagning blive opfordret til at 

fremvise genstande, som den pågældende har i lommer mv.  

 

Forud for iværksættelsen af en visitation, ransagning eller beslaglæggelse vil politiet end-

videre spørge udlændingen, om den pågældende kan give samtykke til indgrebet. 

 

Såfremt den pågældende ikke ønsker at meddele samtykke hertil, vil spørgsmålet om 

iværksættelse af visitation, ransagning eller beslaglæggelse af politiet blive indbragt for 

retten, medmindre øjemedet ville forspildes ved at afvente en retskendelse. 
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Hvis politiet foretager visitation, ransagning eller beslaglæggelse efter den foreslåede 

regel uden forudgående retskendelse, fordi indgrebets øjemed ville forspildes, vil udlæn-

dingen i forbindelse med indgrebets foretagelse blive vejledt om adgangen til inden 24 

timer at få spørgsmålet om, hvorvidt indgrebet kan godkendes, indbragt for retten, dog 

således at beslutning om at foretage legemsbesigtigelse skal forelægges for retten, uanset 

om den pågældende anmoder herom.  

 

Det ovenfor anførte vil blive afspejlet i den vejledning om den praktiske håndtering af 

reglerne om visitation og ransagning samt beslaglæggelse af aktiver, som vil blive udarbej-

det i samarbejde med Rigspolitiet og Udlændingestyrelsen i forlængelse af lovforslagets 

vedtagelse, jf. besvarelsen af spørgsmål nr. 14 til L 87.  
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