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Spørgsmål nr. 78 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange politianmeldelser der 

er indgivet vedrørende seksuelle overgreb på asylcentre de sid-

ste 5 år opdelt på de enkelte asylcentre?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Til brug for besvarelsen af spørgsmålet, har Rigspolitiet fore-

taget en søgning i politiets sagsstyringssystem (POLSAS) på 

sager, der knytter sig til adresserne på landets asylcentre, og 

som er registeret under en gerningskode, der relaterer sig til 

forbrydelser omfattet af straffelovens kapitel 24 om seksual-

forbrydelser. 

 

Rigspolitiet bemærker i den forbindelse, at det for at identifice-

re sager, der vedrører seksuelle overgreb på asylcentre, er nød-

vendigt at sammenholde anmeldelsesadresserne i POLSAS 

med adresserne på landets asylcentre. Disse adresser er ikke 

statiske, idet der løbende åbnes og lukkes asylcentre.  

 

Rigspolitiet har på baggrund af det foretagne datatræk udarbej-

det nedenstående opgørelse for perioden 1. januar 2013 – 22. 

november 2016 fordelt på asylcentre. Rigspolitiet er ikke i be-

siddelse af valide adresseoplysninger for perioden før 2013. 

 

I opgørelsen er alene medtaget de asylcentre, på hvilke der i 

perioden er registreret en eller flere anmeldelser om seksuelle 

overgreb. 

 

Rigspolitiet har til brug for udarbejdelsen af opgørelsen an-

vendt en adresseliste, som er modtaget fra Udlændingestyrel-

sen (Nyidanmark). Listen er senest opdateret den 21. juni 

2016, hvorfor eventuelle ændringer i asylcentrenes adresser ef-

ter denne dato – som f.eks. ved åbning og lukning af centre – 

ikke er medtaget og dermed ikke registreret i udtrækket. Rigs-

politiet tager endvidere forbehold for, at eventuelle fejl i adres-

selisten kan medføre usikkerhed i optællingen. Udlændingesty-

relsen har i den forbindelse oplyst, at der tages forbehold for, 

at oversigten er udarbejdet på baggrund af en manuel gennem-

gang af Udlændingestyrelsens oplysninger om åbning og luk-

ning af asylcentre i den givne periode, og at de enkelte asyl-

centre kan dække over flere adresser, herunder adresser, der 

udelukkende benyttes til administration, og som derfor ikke 

har asylansøgere indkvarteret. 
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Derudover er opgørelsen afhængig af, at de pågældende sager 

er opdateret korrekt i POLSAS med adresse og dato, samt at 

sagen er registreret med korrekt gerningskode. 

 

Endelig tager optællingen i sagens natur ikke højde for evt. 

hændelser og episoder, som ikke er anmeldt til politiet. 
 

Center Gerningskode Anmeldelser pr. år 

  2013 2014 2015 2016 

Total   3 2 4 10 

Børnecenter 

Anneberg-

parken 

72302 - Voldtægt ved ulovlig 

tvang 

0 0 1 0 

Børnecenter 

Tullebølle 

72313 - Samleje med instituti-

onsabragt/friheds-berøvet 0 0 0 1 

Center Avn-

strup 

72371 - Blufærdighedskræn-

kelse v/ beføling 0 0 1 0 

Center Bol-

derslev 

72301 - Voldtægt ved anven-

delse af vold eller trussel om 

vold 0 0 0 1 

Center 

Brovst l 

72371 - Blufærdighedskræn-

kelse v/ beføling 0 0 1 0 

Center Brøn-

derslev 

72301 - Voldtægt ved anven-

delse af vold eller trussel om 

vold 0 0 0 1 

Center Frede-

rikshavn 

72301 - Voldtægt ved anven-

delse af vold eller trussel om 

vold 0 0 1 0 

Center 

Hanstholm 

72301 - Voldtægt ved anven-

delse af vold eller trussel om 

vold 1 1 0 0 

Center Hol-

megård 

72371 - Blufærdighedskræn-

kelse v/ beføling 0 0 0 1 

Center Hol-

megård 

72372 - Blufærdighedskræn-

kelse v/ blotteri 0 1 0 0 

Center 

Humble 

72301 - Voldtægt ved anven-

delse af vold eller trussel om 

vold 0 0 0 1 

Center Ran-

ders 

72332 - Andet seksuelt forhold 

ved ulovlig tvang 0 0 0 1 

Center Sand-

holm 

72211 - (U) Voldtægt 

1 0 0 0 

Center Sand-

holm 

72283 - (U) Blufærdigheds-

krænkelse ved blotteri 1 0 0 0 

Center Sand-

holm 

72301 - Voldtægt ved anven-

delse af vold eller trussel om 

vold 0 0 0 1 

Center Sand-

holm 

72371 - Blufærdighedskræn-

kelse v/ beføling 0 0 0 1 

Center Sand-

holm 

72372 - Blufærdighedskræn-

kelse v/ blotteri 0 0 0 1 

Center Sand-

holm 

72375 - Blufærdighedskræn-

kelse v/ anden uanstændighed 0 0 0 1 

” 

 

Justitsministeriet kan endvidere oplyse, at antallet af indkvarterede i asyl-

systemet ultimo årene 2013 til 2015 fremgår af ”Tal og Fakta på udlæn-

dingeområdet 2015”. Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug 

for besvarelsen af spørgsmålet endvidere oplyst antallet af indkvarterede i 

asylsystemet pr. 30. november 2016. 
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Tallene kan sammenfattes således: 

 

År 2013 (ulti-

mo året) 

2014 (ultimo 

året) 

2015 (ultimo 

året) 

2016 (30. 

november)  

Antal indkvartere-

de 

5.365 10.764 17.145 10.573 

 


