
Udtalelse til Udlændinge-, Integrations og 

Boligministeriet vedr. evt. brug af 

Strandvænget til asylcenter  
Byrådet har 1. december 2015 kl. 17.00 afholdt ekstraordinært byrådsmøde og skal på den 

baggrund udtale følgende til Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet.  

 

Nyborg Byråd tager til efterretning, at ministeren i særlige tilfælde kan anvende § 37f i 

udlændingeloven. 

Hvis ministeren ønsker at bruge denne beføjelse, har Byrådet følgende bemærkninger, bl.a. efter 

afholdt borgermøde 30. november 2015: 

Nyborg Byråd er opmærksom på, at man fra central side er under pres. Det ændrer ikke ved, at vi 

finder, at tidsfristen har været kritisabel kort. 

Nyborg Byråd udtrykker bekymring i forhold til, at 500 asylansøgere er et stort antal i forhold til 

antallet af beboere i Skovparken. Det store antal skaber ligeledes bekymring og utryghed blandt 

en del af borgerne i Skovparken. Byrådet anbefaler, at det endelige antal nøje overvejes. 

Region Syddanmark har besluttet at udbyde ejendommen til salg. Der er flere private investorer, 

som har vist interesse for Strandvænget. Byrådet ser frem til, at området med tiden kan blive et 

af kommunens mest attraktive boligområder. Det er vigtigt for byrådet, at denne proces 

fortsætter uhindret. Udviklingen af området forventes at kunne realiseres i løbet af 1-1½ år. 

Centret bør nedlægges som det første, når der ikke længere er behov for at anvende 

udlændingelovens § 37f. 

Nyborg Kommune afholder i dag driftsomkostningerne til parkvedligeholdelse og dyre-hold. Det 

er et krav fra byrådet, at den nuværende opgave omkring parkvedligeholdelse varetages af 

kommunens ansatte i området. Parken skal fortsat holdes åben for offentligheden, og der skal 

være adgang gennem bebyggelsen som hidtil. Det er vigtigt, at alle parter inddrages i god dialog 

omkring det at færdes og bo i området. 

Det forventes, at der fortrinsvis bliver indkvarteret familier. 

Det forudsættes, at staten afholder alle udgifter til driften af asylcentret, herunder eventuelle 

udgifter til bustransport af beboerne. 

Det forudsættes, at en evt. etablering følges op af de nødvendige ressourcer fra relevante 

myndigheder. 

Såfremt ministeren beslutter at anvende udlændingelovens § 37f til at tage Strandvænget i brug 

som indkvarteringssted, er det Nyborg Byråds holdning, at kommunen skal løse så mange 

borgerrettede opgaver som muligt i forhold til de indkvarterede asylansøgere. Dette indgår 

kommunen gerne et samarbejde omkring. 

Dansk Folkeparti ønsker antallet stærkt reduceret. 

Venlig hilsen 

Kenneth Muhs, borgmester 

Lars Svenningsen, kommunaldirektør 

 


