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Forsvarsudvalget har på vegne af ikke-medlem af udvalget Karina Lo-
rentzen Dehnhardt (SF) den 1. december 2020 stillet følgende FOU 
spørgsmål nr. 87, som hermed besvares. 
 
Spørgsmål nr. 87: 

Idet man er begyndt at ekspropriere boliger i rød zone i forbindelse 
med øget støj fra Flyvestation Skrydstrup - og gensælge dem igen til 
nye købere, formentligt til en billigere pris - bedes ministeren redegøre 
for, hvordan ministeren vil hindre, at gensalget af disse boliger ikke 
købes af en Låsby-Svendsen-type, som derved afstedkommer social 
eksport til området af udfordrede familier. 
 
Svar: 
Jeg er opmærksom på, at spørgsmålet om opkøbte ejendomme fylder 
meget i lokalområdet. Det er som bekendt vigtigt for mig, at gensalget 
selvfølgelig skal ske på ordentlig vis og med inddragelse af Haderslev 
Kommune.  
 
Jeg ser meget gerne, at nogle af de opkøbte arealer anvendes til grøn-
ne eller rekreative områder, hvis det er muligt. Det er Ejendomsstyrel-
sen ved at se på mulighederne for, og vil selvfølgelig involvere Hader-
slev Kommune i de videre overvejelser. 
 
Det er en klar prioritet, at boligmarkedet ikke oversvømmes. Staten vil 
selvsagt altid forsøge at opnå den samlet set bedste pris for boligerne.  
Det sker ikke ved at udbyde alle boliger på en gang.  
 
I takt med at ejendommene bliver opkøbt vil Haderslev Kommune blive 
inddraget, så opkøbte ejendomme håndteres i samspil med kommu-
nens ønsker og planer for området.   
 
Med venlig hilsen 
 
 
Trine Bramsen 
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