
Statens håndtering af opkøbte ejendomme omkring Flyvestation Skrydstrup

Kære Trine Bramsen og medlemmer af Forsvarsudvalget

Som bekendt har staten nu opkøbt de første ejendomme omkring Flyvestation Skrydstrup, som ligger i 

det, der populært kaldes rød zone, hvor ejerne tilbydes opkøb eller kompensation jf. bekendtgørelsen om 

kompensation for støj, der blev vedtaget sammen med Lov om udbygning og drift af Flyvestation 

Skrydstrup.

Et samlet byråd har senest i maj 2019 henvendt sig til den daværende forsvarsminister og 

Forsvarsudvalget med en bekymring om, at boligspekulanter udefra vil opkøbe billige ejendomme til 

fremleje uden ordentligt vedligehold. Denne bekymring har vi fortsat.

Det er almindelig kendt, at boligudlejningsmarkedet er blevet et attraktivt marked for mange typer af 

investorer på grund af det aktuelt ekstremt lave renteniveau og negative renter. 

På baggrund af den generelle markedssituation og de handler, som senest er gennemført i området, er vi 

stærkt bekymrede for, at opkøbte ejendomme i fremtiden vil henstå ubeboede og forfalde eller ende som 

genstand for spekulationspræget udlejning med social slagside.

Derfor vil vi anmode ministeren om, at der indgås et formaliseret samarbejde mellem Haderslev Kommune 

og staten med det formål, at videresalg eller nedrivning af opkøbte boliger omkring Flyvestation 

Skrydstrup sker under størst mulig hensyntagen til, at området også i fremtiden er attraktivt.

Haderslev Kommune arbejder i den forbindelse med planlægning for området, der skal sikre udvikling og 

vækst. Derfor vil vi tillige udbede os en status på, hvilke boliger Forsvarsministeriet påtænker at anvende, 

nedrive og overgive til statens ejendomsselskab eller allerede har overgivet til statens ejendomsselskab.

Vi beder på denne baggrund venligst ministeren om at foranledige, at der tages initiativ til det omtalte 

formaliserede samarbejde hurtigst muligt.
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