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Udlændingestyrelsen har over for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet oplyst, at 

Udlændingestyrelsen ønsker at gøre brug af ejendommen på Strandvænget, Skaboeshuse-

vej 110, Nyborg, til asylindkvartering, idet det er Udlændingestyrelsens vurdering, at 

Strandvænget er velegnet til formålet. Ønsket skal ses i lyset af det ekstraordinære pres på 

den eksisterende kapacitet til indkvartering af asylansøgere og det fortsatte behov for at 

tilvejebringe indkvarteringspladser og helst på lidt større adresser.  

 

Udlændingestyrelsen har været i kontakt med Region Syddanmark og har fået oplyst, at 

det er muligt at leje ejendommen i 1-1½ år. Udlændingestyrelsen er bekendt med, at regi-

onen ønsker at udbyde ejendommen, idet det bemærkes, at dette ikke vil være til hinder 

for udlejning til Udlændingestyrelsen. 

 

Udlændingestyrelsen har et ønske om midlertidigt at kunne disponere over adressen alle-

rede i løbet af uge 49, hvilket udlejer er indforstået med. Det er Udlændingestyrelsens 

vurdering, at der vil kunne indkvarteres et større antal asylansøgere på adressen – for-

mentlig i størrelsesordenen ca. 500 personer.  

 

Udlændingelovens § 37 f er indsat i udlændingeloven ved lov nr. 1273 af 20. november 

2015 om ændring af udlændingeloven (Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen), 

hvor der på baggrund af det historisk høje antal asylansøgere, der er indkvarteret i Dan-

mark, er givet myndighederne en række nye redskaber, der skal styrke mulighederne for 

at håndtere en stigning i antallet af flygtninge og migranter, som indrejser og opholder sig 

i Danmark. 

 

Efter udlændingelovens § 37 f, stk. 1 og 3, kan udlændinge-, integrations- og boligministe-

ren i særlige tilfælde beslutte at fravige planlovgivningen og byggeloven med henblik på 

med kort varsel at kunne etablere nye indkvarteringspladser. 

 

Udlændingestyrelsen har oplyst, at såfremt udlændingelovens § 37 f ikke tages i anvendel-

se, vil det formentlig tage 6-8 måneder for kommunen at tilvejebringe det fornødne plan-

grundlag til brug for asylindkvartering. 

 

Indstillingen skal ses i lyset af, at der på grund af det ekstraordinære pres på den eksiste-

rende kapacitet til indkvartering af asylansøgere er behov for med meget kort varsel at 

kunne etablere nye indkvarteringspladser, hvilket ikke skønnes at kunne ske inden for de 

almindelige rammer i planlovgivningen mv. Udlændingestyrelsen forventer, at der skal 

etableres 3.-4.000 indkvarteringspladser inden jul. 
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Det fremgår af de almindelige bemærkninger til bestemmelsen (jf. lovforslag nr. L 62, side 

7, 2. spalte), at det forudsættes, at der som udgangspunkt indhentes en udtalelse fra den 

relevante kommunalbestyrelse mv. forud for en sådan beslutning, idet kommunalbestyrel-

sen har et stort kendskab til de lokale forhold, og at det derfor er vigtigt, at kommunerne 

inddrages. 

 

På den baggrund skal Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet anmode Nyborg 

Kommune om en udtalelse om Udlændingestyrelsens påtænkte anvendelse af ejendom-

men Strandvænget, Skaboeshusevej 110, til asylindkvartering samt en fravigelse af lovgiv-

ningen, jf. udlændingelovens 37 f.  

 

Det bemærkes, at Erhvervs- og Vækstministeriet ligeledes er anmodet om en udtalelse i 

sagen. 

 

Udlændingestyrelsen har oplyst, at de gerne vil deltage i et borgermøde i næste uge, hvis 

kommunen måtte ønske det. 

 

Efter omstændighederne skal ministeriet bede om en udtalelse snarest muligt og senest 

tirsdag den 1. december 2015. Såfremt ministeriet ikke har modtaget en udtalelse inden 

fristens udløb, vil ministeriet træffe en beslutning på det foreliggende grundlag. Udtalel-

sen bedes fremsendt til koncernoko@uibm.dk. 

 

Ministeriet beklager den korte frist for at afgive en udtalelse, men det er nødvendigt med 

en kort procedure henset til situationen med det fortsat store antal asylansøgere og det 

akutte behov for at etablere yderligere indkvarteringspladser. Ministeriet står naturligvis 

til rådighed for yderligere oplysninger, hvis dette er nødvendigt.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kristine Grønkjær Villadsen 
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