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 SEKRETARIATET 

  

 

Til de mødende advokater i Flygtningenævnet  

 

 

  

 Dato: 8. juni 2018 

  

  

   

Flygtningenævnet planlægger i sommeren 2018 en ombygning af nævnets venteområde. Om-

bygningen af nævnets venteområde vil finde sted i ugerne 27-31, begge uger inklusive. I bygge-

perioden er der alene planlagt ét dagligt nævnsmøde, der vil blive afviklet i et lokale i forbindel-

se med nævnets betjentstue i Adelgade 13. Det pågældende lokale vil blive midlertidigt indrettet 

som nævnslokale med tilhørende ventelokaler. Flygtningenævnets faste vagt vil være til stede i 

de midlertidige ventelokaler.  

De asylansøgere, der er indkaldt til møde i Flygtningenævnet i byggeperioden, vil modtage en 

indkaldelse, hvoraf fremgår, at de skal give møde på adressen Adelgade 13, 1304 København K. 

Det samme gælder de mødende advokater.  

Fra den 6. august 2018 vil Flygtningenævnets møder igen blive foretaget i de sædvanlige nævns-

lokaler i Adelgade 11, 1. med tilhørende venteområde.  

I forbindelse med ombygningen vil der blive etableret en sikkerhedskontrol ved indgangen til 

venteområdet. Asylansøgere og disses ledsagere samt tolke skal således fremover forinden ad-

gang til venteområdet gennemgå en sikkerhedskontrol. Hvis de pågældende ikke medvirker til 

sikkerhedskontrollen eller ikke følger vagtpersonalets anvisninger, kan det medføre, at de bliver 

nægtet adgang til nævnets vente- og nævnslokaler, og at nævnet behandler sagen uden ansøge-

rens tilstedeværelse. Asylansøgerne bliver orienteret om dette i forbindelse med indkaldelse til 

nævnsmødet.  

De mødende advokater skal ved fremmøde gå gennem metaldetektoren, men vil ikke blive bedt 

om at lade eventuelle tasker scanne, ligesom advokaterne ikke vil blive underkastet yderligere 

kontrol, såfremt metaldetektoren afgiver alarm. Adgangsforholdene for de mødende advokater 

vil således være de samme som i de byretter, der har sikkerhedskontrol. Efter ombygningen og i 

forbindelse med, at sikkerhedskontrollen etableres, vil der være adgang til nævnets venteområde 

allerede fra kl. 8.15.  

Denne orientering er lagt på Flygtningenævnets hjemmeside og sendt til orientering til Forenin-

gen af Udlændingeretsadvokater.  

P. N. V. 

 

Charlotte Vesth 


