
 

 

FAKTAARK – MODTAGECENTRE 

Der er behov for at ruste Danmark til at håndtere en situation, hvor det hidtidige rejsemønster for 

flygtninge og migranter gennem Europa ændrer sig væsentligt.    

Danmark skal ikke opleve de kaotiske situationer, som man har set rundt omkring i Europa, og som vi fik en 

forsmag på i starten af september i år.  

Derfor etableres der nu modtagecentre, hvor politiet – hvis situationen tilsiger det – kan tilbageholde 

flygtninge og migranter, indtil der er klarhed over, hvem de er, og hvad de vil i Danmark. 

Modtagecentrenes funktion 

Formålet med modtagecentrene er at gennemføre den indledende registrering og sagsbehandling i ro og 

orden. Det vil også være muligt at frihedsberøve udlændinge på modtagecentrene med henblik på denne 

sagsbehandling, hvis det viser sig nødvendigt.  

Centrene vil være indrettet således, at busser og andre køretøjer kan tømmes under ordnede forhold og 

bag en fysisk indhegning. Herfra vil udlændingene kunne opdeles i asylansøgere og andre persongrupper, 

registreres indledningsvist og herefter anvises til to forskellige videre sagsbehandlinger afhængig af, om de 

pågældende skal videre i det danske asylsystem eller fortsat frihedsberøves med henblik på udsendelse til 

f.eks. Tyskland efter den såkaldte grænseoverløberoverenskomst. 

Modtagecentrene vil skulle bevogtes. 

Modtagecentrenes placering 

Modtagecentrene placeres dér, hvor det giver bedst mening i forhold til at kunne gennemføre en effektiv 

og hurtig sagsbehandling.   

Det er på den baggrund vurderet, at det er hensigtsmæssigt med 3 centre placeret henholdsvis i 

Sønderjylland (Søgårdlejren), på Sjælland (Vordingborg Kaserne) og i hovedstaden (Valby), jf. figur 1. 

De enkelte lokationer er udvalgt på baggrund af en vurdering af bl.a. afstand til grænsen, deres placering i 

forhold til bymæssig bebyggelse samt bygningernes beskaffenhed og kapacitet. 

Figur 1: Modtagecentre  

 

 

 

 



 

 

Modtagecentrenes kapacitet 

• Modtagecenteret i Sønderjylland vil have en kapacitet på ca. 1.500-2.500 personer. 

• Modtagecenteret på Sjælland vil have en kapacitet på ca. 1.200 personer. 

• Modtagecenteret i hovedstaden vil have en kapacitet på ca. 300 personer (med mulighed for 

opskalering til ca. 2.000).  

Herudover er der i kriminalforsorgens institutioner bygningsmæssig kapacitet til på kort sigt at 

frihedsberøve ca. 1.000 personer (ud over den nuværende belægning). 

 


