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Forord
I december 2018 fik regeringen og DF gennemført et forslag til finansloven, hvorunder der skulle
etableres et udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt. Centeret skulle huse udvisningsdømte
udlændinge og afviste asylansøgere, der er dømt for kriminelle handlinger, fremmedkrigere,
samt udlændinge på tålt ophold.

Ovennævnte udlændinge er i skrivende stund placeret på Kærshovedgård ved Bording/Ikast i
Midtjylland sammen med andre udlændinge, der har fået afslag på deres asylansøgning. Det er
den del af beboerne, der er dømt til udsendelse pga. kriminalitet, som foreslås flyttet til Lindholm.

Placeringen af udrejsecenteret blev vedtaget uden forudgående høring af kommunen eller andre
planmyndigheder. Det fremgik endvidere at der ikke forud for beslutningen var undersøgt
alternative placeringer af udrejsecentret.

I forbindelse med folketingsvalget 2019 blev idéen om et udrejscenter dog skrinlagt, men flere
partier på den blå fløj søger nu at genoplive den.

Foreningen MønNu afholdt en høring den 24. Januar 2019 med 600 deltagere fra
lokalområdet samt relevante videnspersoner fra Vordingborg Kommune, politiet mfl. med
henblik på at få belyst hvilke konsekvenser beslutningen har for lokalområdet.

Denne hvidbog version 3 er dokumentation af de oplysninger, der blev indhentet i forbindelse
med høringen samt efterfølgende research i Alliancen mod Udrejsecenter Lindholm.

Kalvehave den 17. oktober 2022

Tekst og redigering, Hvidbog 2: Lars JS. Opsahl, Dorte Gro, Peter Wulff Kåri og Thomas Finke.
Redaktion og redigering, Hvidbog 3: Thomas Finke og Alliancens arbejdsgruppe
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Konklusion

Lindholmprojektet er en overordentlig dyr IKKE-løsning, som tilmed vil være ødelæggende for
Kalvehaves og Vordingborg Kommunes fremtid som turist- og bosætningsområde. For tilhængere
af idéen om at etablere et udrejsecenter vejer symbolikken omkring “at placere kriminelle på en
øde ø” tungere end de økonomiske overvejelser og
fremtiden for et vigtigt turist- og naturområde i Danmark.

Den tidligere regering og Dansk Folkeparti misinformerede Folketinget med påstanden om, at
Lindholm er… “mere isoleret end Kærshovedgård, og hvor der ikke er naboer i umiddelbar
nærhed” ligesom den tidligere justitsminister har udtalt : “Vi sender de kriminelle udlændinge, der
er på tålt ophold ud på en ø, hvor der ikke er andre mennesker, de kan genere.”

Disse udsagn er ikke i overensstemmelse med virkeligheden, idet udrejsecentret reelt set ikke
kommer til at ligge på en øde ø - men derimod midt i Kalvehave By på grund af de mange daglige
færgeafgange.

Det var desuden uhørt, at regeringen tog udlændingelovens §37 om massetilstrømning af
asylansøgere og migranter i brug for at undgå de normale, lovpligtige panlægningsprocesser,
idet der ikke pt. er tale om massetilstrømning. Der er tværtimod i de senere år nedlagt adskillige
asylcentre på grund af reduceret tilstrømning.

I henhold til planloven skal der udarbejdes et landsplandirektiv forud for etableringen af et 3.
udrejsecenter, som konkretiserer baggrund, omfang, forhold til anden planlægning og
påvirkningerne på miljøet. Dette skal garantere offentlig indsigt i de vurderinger og afvejninger,
som er beslutningsgrundlag for en eventuel placering på Lindholm.

Det er uanstændigt at bruge 759 mio. skattekroner på etablering og 225 mio. kr. (2018 niveau)
årligt til driften af Udrejsecenter Lindholm, idet projektet åbenlyst kan realiseres og drives
betragteligt meget billigere - og sikrere for både lokalbefolkning og personale - i for eksempel et af
de nedlagte asylcentre.
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Forslag om et 3. udrejsecenter på Lindholm

Udrejsecenter Lindholm blev bragt i spil i finanslovsforhandlingerne i 2018 i sidste øjeblik, hvor
vedtagelsen har været afhængig af krav fra Dansk Folkeparti. Det er en løsning, som er opstået
som en idé i forbindelse med de sidste hektiske forhandlinger om finansloven og beslutningern
bygger ikke på en konkret undersøgelse af omkostningerne og konsekvenserne for
lokalbefolkningen ved etableringen. Der foreligger heller ikke en analyse af alternative
muligheder for placering af et 3. Udrejsecenter og hverken Vordingborg Kommune eller andre
berørte myndigheder var blevet hørt forud for beslutningen.

Argumenter for at placere udrejsecentret på en ø
Hvad er det så, der skulle få en ny regering til at vælge så dyr en løsning og at lade hånt om
Udlændingestyrelsens saglige argumenter? Regeringen (VLAK) forklarede det med, at at ø-
placeringen vil stresse beboerne ved at begrænse deres bevægelsesmuligheder og dermed få
dem til at rejse frivilligt hjem samt, at der er bedre kontrol med dem på en ø. DF (Martin Henriksen)
har ved flere lejligheder udtalt, at man reelt ønsker at etablere fængselslignende forhold for de
udviste og at placeringen på Lindholm så vil være en optimal løsning. Hvilket jo er et hypotetisk
forslag eftersom det ikke kan lade sig gøre inden for nuværende lovgivning og konventioner.

Den ønskede, fængselslignende kontrol strider mod lovgivningen. Beboerne på Lindholm skal
kunne færdes frit og der skal være regelmæssige færgeafgange dagligt. Billetprisen må ikke
sættes urimeligt højt og beboere, som er ubemidlede, har ret til tilskud til færgebilletten.
Der er 91 busafgange i døgnet fra Kalvehave med forbindelse til Stege, Præstø
og stationsbyerne Vordingborg og Lundby - ud over skolebusserne. Fra Vordingborg tager det en
time med tog til København.

Danmarks internationale forpligtelser. Udrejsecenter Lindholm, dec. 2018

Det vil desuden være muligt for beboerne opholde sig uden for centret - også om natten.
Beboerne vil også i aften- eller nattetimerne kunne opholde sig og færdes uden for
indkvarteringsstedet, f.eks. for at besøge venner. Dette kan medføre at Kalvehave Havn bliver
opholdssted som for rejsende til og fra Lindholm.

Inger Støjberg til Finansudvalget, dec. 2018

Rigsadvokaten har desuden fastslået følgende:
"En udlænding skal give underretning til indkvarteringsoperatøren, hvis udlændingen i
tidsrummet mellem kl. 23.00 og 6.00 opholder sig uden for indkvarteringsstedet".
"Opholder en udlænding sig uden for indkvarteringsstedet, vil udlændingen kunne ringe til
indkvarteringsstedet... og underrette om, at den pågældende ikke vil komme tilbage til
indkvarteringsstedet inden kl. 23.00"
"Indkvarteringsoperatøren skal ikke give tilladelse til, at udlændingen udebliver fra
indkvarteringsstedet"
"Det er ikke et krav, at udlændingen oplyser hvor udlændingen i stedet vil opholde sig, eller
nærmere oplyser om baggrunden"

Rigsadvokaten 2017 om underretningspligt

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/REU/bilag/128/1997032.pdf
http://www.lindholm-fakta.dk/svar-til-finansudvalget-af-inger-stoejberg.pdf
https://www.lindholm-fakta.dk/rigsadvokatmeddelelsen-opholdspligt-underretningspligt.pdf
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Planlægning - forholdet til planloven

Forholdet til planloven

Udlændingestyrelsen har i august 2017 udtalt, at “indkvartering af asylansøgere m.fl. på
ubeboede danske øer vil være forbundet med betydelige etablerings- og driftsudgifter, herunder
transportudgifter, i forhold til den indkvartering, der på nuværende tidspunkt er etableret.” Og at
man derfor ikke har planer om at undersøge om der er ubeboede øer, der ville kunne huse
asylansøgere. Udlændingestyrelsen har også henvist til, at der er rigelig ledig kapacitet i
eksisterende asylcentre, som i den senere tid er lukket eller står i beredskab.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, august 2017

I samme skrivelse definerer styrelsen de hensyn, som må tages ved placeringen af et nyt center:
● Planforhold (herunder om det vil være i overensstemmelse med planloven at etablere et

asylcenter på de omhandlede adresser).
● Rentabilitet (driftsudgifter for et center af en given størrelse på en given adresse,

herunder bl.a. lejeforhold, indkvarteringskapacitet, udgifter til transport til ydelser (fx
undervisning) og sammenhæng til de øvrige asylcentre).

● Etableringsudgifter (klargøring af adresser til asylcentre, herunder tidshorisont,
økonomi, istandsættelse, ombygning, indretning mv.).”

Lindholm er omfattet af en række beskyttelsesområder, herunder den restriktive
Natura 2000. Dette bør have en indflydelse på, hvad øen fremadrettet kan anvendes til. I
forhold til Natura 2000 betyder det bl.a, at tiltag kun må ske, såfremt naturinteresserne
tilgodeses. Derudover er dele af området omfattet af strandbeskyttelse, beskyttede sten og
jorddiger, beskyttede naturtyper.

I kommuneplanens rammebestemmelser er anvendelsen fastlagt til "Offentligt område til
forskningsinstitution og anlæg, samt boliger i tilknytning hertil” og er udpeget som “kulturmiljø”.
Der er ikke udarbejdet en lokalplan for området, men Vordingborg Kommune udarbejdede i 2019
et forslag til en bevarende lokalplan, som skal sikre de kulturhistoriske bygninger på øen, men som
ikke er vedtaget endeligt.

Lindholms påvirkning af vandstandsstigninger.

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/uui/spm/802/svar/1420862/1782025.pdf?fbclid=IwAR1n8tXwvw-x15zYTMknQzcmkVS6YCtN_RQeoZo6Nzih6Of8DjeHCcIr9cg
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En ændring af anvendelsen vil kræve en ændring af kommuneplanens rammer og udarbejdelse
af en lokalplan. Alternativt - hvis kommunen ikke vil spille med - et landsplandirektiv, som
konkretiserer projektets baggrund, omfang, forhold til anden planlægning og påvirkningerne på
miljøet.

Vordingborg Kommune om Lindholm
Juraprofessor Peter Pagh i Berlingske Tidende
Udlændingelovens §37f

Det fremgik af debatten med Støjberg/Henriksen, at regeringen ville tilsidesætte
almindelige planlægningsmæssige procedurer med henvisning til Udlændingelovens §37f om
massetilstrømning af flygtninge og migranter til Danmark. Heraf fremgår, at Udlændinge- og
integrationsministeren i særlige tilfælde kan beslutte, at planloven sættes ud af kraft. Det
særlige ved den aktuelle situation syntes at være regeringens knæfald for DF i forbindelse med
vedtagelsen af finansloven og DF’s pres for at fremskynde projektet mest muligt. Der er jo ikke
tale om massetilstrømning af flygtninge og migranter for tiden. Der var ikke tale om en akut
situation, som udelukker, at alternative, billigere løsninger kan undersøges - og det er der stadig
ikke.

Kalvehave By og Havn

Men udrejsecentret involverer også direkte Kalvehave By og Havn, hvor de udvisningsdømte
dagligt kan færdes frit. Kalvehave Havn er omfattet af lokalplan 41K, hvis formål er “at skabe en
attraktiv Havn for fiskere og sejlere samt et samlingssted for lokalbefolkningen og turister.”

Kalvehave med nærmeste omegn omfatter ca. 2.200 indbyggere, familiecenter, specialskole,

Lindholm er allerede i dag udfordret af de stadig oftere "20 års hændelser".

https://docs.google.com/document/d/1XGprC1SoGDUYa50Umwk8bV85ZoBisLhwIrl-Y7qqq2k/edit?pli=1#heading=h.v3095q9mgm9m
https://www.berlingske.dk/danmark/lokalplanskamp-om-lindholm-regeringen-kan-blive-noedt-til-at-smide
https://docs.google.com/document/d/1lF6fJLbz5vBvNYpy3NNq-t7WaxEtNNvNQ7qkmlWhga0/edit
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børnehave, Dagl'i Brugsen, Caféliv, tankstation, cykelforretning, B&B, feriecenter, badebroer,
campingplads, ca. 120 sommerhuse samt - ikke mindst - en stor, velfungerende lystbådehavn
med 400 pladser. Havneområdet, hvor de udvisningsdømte dagligt kan færdes, er centrum for
både beboernes og turisternes fritidsaktiviteter. Udrejsecentret kommer reelt set ikke til at ligge på
en øde ø - men derimod midt i Kalvehave By på grund af de mange daglige færgeafgange.
Kalvehave er et knudepunkt for trafik i kommunen. Den primære vej mellem Møn og Sjælland
går netop gennem Kalvehave og er en del af den nationale cykelrute København-Berlin.
Cykelturisterne har et naturligt stop på Kalvehave Havn.
Der er 91 busafgange dagligt fra Kalvehave til henholdsvis Stege, Præstø og stationsbyerne
Vordingborg og Lundby, hvorfra der regelmæssigt afgår tog mod København.

Køreplan Bus 660 R (68 stop i Kalvehave)
Køreplan Bus 669 (23 stop i Kalvehave)

Tryghed i Kalvehave

Den daværende justitsminister (VLAK) har udtalt: “Vi sender de kriminelle udlændinge, der er på
tålt ophold ud på en ø, hvor der ikke er andre mennesker, de kan genere. Det er godt for
trygheden, og det er godt for de borgere, som har oplevet, hvordan de her mennesker har været
meget forstyrrende.”

Citater om Lindholm

Men faktum er jo, at løsningen vil give væsentlig flere gener i forhold til befolkning og
erhvervsliv, end f.eks. omkring Kærshovedgård! En væsentlig driftsudgift vil være de tryg-
hedsskabende foranstaltninger, som følge af at udrejsecentret er tæt forbundet med Kalvehave By.

Politiets forventede tilstedeværelse

Den lokale befolknings bekymring for trygheden i området skulle ifølge Udlændingestyrelsen
løses ved øget tilstedeværelse af politi, både på Lindholm og Kalvehave havn. Politiet har
foreløbigt estimeret, at en rimelig døgnbemanding vil kræve 70-80 årsværk + ekstra beredskab
på grund af ø-placeringen. Til sammenligning bruger man på Kærshovegård ca. 25 årsværk til
at dække de 400 beboere.

Døgnbemanding på Lindholm, Jyllandsposten
Regeringen dropper at uddanne ekstra betjente til Lindholm. Jyllandsposten

Der er særlige udfordringer for beredskabet, fordi udrejsecentret ligger på en ø. Det har tydeligt vist
sig i forbindelse med den store brand i 2020, som opstod i forbindelse med dekontamineringen.
Det er også uklart hvordan man reelt kan dække de udvisningsdømtes færden i lokalområdet. En
massiv polititilstedeværelse i området vil desuden signalere fare på færde og tværtimod øge
utrygheden både for fastboende og turister!

I den sammenhæng kan nævnes, at der i nærheden af det nuværende Udrejsecenter
Kærshovedgård har været tilfælde, hvor bilister er forsøgt stoppet på vejen af flere personer.
og at der løbende er problemer med tyveri i butikker og på tankstationen, samt episoder og
konfrontationer med personer som rejser uden gyldig billet. Der er dog de seneste år ikke
konstateret stigende kriminalitet i området.

Erfaringer fra Kærshovedgaard
TV2: Politiet efterforsker angreb på biler nær udrejsecenter

https://productiondotstorage.blob.core.windows.net/dot-imagesanddocuments/buslines/660R-0660-121221.pdf
https://productiondotstorage.blob.core.windows.net/dot-imagesanddocuments/buslines/669-0669-121221.pdf
https://docs.google.com/document/d/1nNBzMOFJJn3WsoWQTLRMsyKY5RRJXxGJ7zP9twTmjLU/edit
https://docs.google.com/document/d/1ReRTDYeNIc3xrDYrLcRaPtK6cBAdWmaaw8z5KRbmsMQ/edit#heading=h.rtbgybbg5not
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11087226/doegnbemanding-paa-lindholm-vil-kraeve-mindst-70-betjente/
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11305999/regeringen-dropper-at-uddanne-ekstra-betjente-til-lindholm/
https://docs.google.com/document/d/1C-gcVbyitmc2aG8uCnaSBST5CVLLKHwn32808ljRwS4/edit#heading=h.jqd7qr8py2mb
https://nyheder.tv2.dk/krimi/2018-01-05-politiet-efterforsker-angreb-paa-biler-naer-udrejsecenter


9

Beboerne i Kalvehave er normalt ikke nervøst anlagte og har gode erfaringer med integration af
flygtninge i området, men man må nødvendigvis vær skeptisk i forhold til personer, som
konstant stresses og ydmyges. Det kan føre til en radikalisering, som kan ende i en
katastrofe for Kalvehave. Det er svært at forestille sig, at man får mindre kriminalitet ved at
samle alle disse personer ét sted, kun med mad og vand og ingen fremtidsudsigter. Tværtimod
må det forventes, at man skaber markant mere kriminalitet.
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Kalvehave Havn en sommerdag

Turismen på Møn og i Kalvehave

Lindholm er placeret centralt i et turistmiljø, der hvert år genererer en omsætning på mere end
800 mio. kr., heraf genereres de 650 mio. kr. alene på Møn/Kalvehave. Selv om og
Dansk Folkeparti har påstået, at Lindholm ikke har naboer, så er det et faktum, at Lindholm
gennem store dele af året er nabo til over 25.000 mennesker, der er afgørende for
lokalområdets økonomi. Man vil således i udstrakt grad bringe en betydelig turistindustri i fare.

Tekst fra finanslovsaftalen: Ny konsekvent kurs over for uønskede udlændinge

Kalvehave, Stege, Vordingborg, Præstø, Ulvshale Strand og Nyord er stednavne, som gennem
de senere år er intenst markedsført for sine turistattraktioner og skønne natur. Lystbådehavnen i
Kalvehave, hvor de udviste efter regeringens plan skal sejles i land hver dag, er et populært
stop for lystsejlere og turisttrafik til og fra Møn, herunder middelalderbyen Stege samt
turistattraktionerne på Nyord og Møns Klint. Fra april til oktober er Kalvehave samtidig færgeleje
for attraktionen Færgen Møn, der transporterer cykel- og gående turister ad vandvejen til og fra

https://nyheder.tv2.dk/krimi/2018-01-05-politiet-efterforsker-angreb-paa-biler-naer-udrejsecenter
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Møns Klint En sommerdag i Stege

Stege en sommerdag

Stege. En stor del af sejladsen med lystbåde til og fra Smålandsfarvandet går ligeledes
gennem sundet ved Kalvehave, og tusindvis af sejlere vælger derfor hver sommer at lægge til i
Kalvehave Havn.

● Møn/Kalvehave har 340.000 overnatninger (80 % af Vordingborg Kommunes
overnatninger).

● Møn/Kalvehave har 11.700 indbyggere. Om sommeren er befolkningen i området på
25.000 personer (hele Vordingborg Kommune har 45.000 indbyggere).

● 800 mio kr. omsætter Vordingborg Kommunen på turisme årligt.
650 mio kr. omsættes på Møn/Kalvehave alene (nyeste tal fra VisitDenmark).

● Der er ca. 3.000 fuldtidsjob på Møn. Heraf er 800 fuldtidsjob baseret på turisme.
● Lystbådehavnene i omkring Stege Bugt: Stege, Nyord og Kalvehave, havde i 2019 ca.

11.000 overnattende gæster.

Kulturhuset Den Gule Stald på Kalvehave Havn
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Naturen omkring Kalvehave og Lindhom

Kalvehave

Lindholm

Storstrømmen

Fakse Bugt

Stege

Nyord

Naturpark Syd, Projektskitse juli 2020, Kalvehave Virke

Farvandet mellem Faxe Bugt og Storstrømmen er omfattet af Natura2000 og i den nordlige del
tillige af Ramsarkonventionen.

Området er et lavvandet maritimt område med god vandkvalitet og med en kystlinje, der
hovedsagelig består af skov, landbrug og vådområder. Området har en stabil bestand af ål, gedde,
aborre, fladfisk, ørred og rejer. Der observeres jævnligt marsvin og sæl, der sammen med de
øvrige arter nyder godt af den gode vandkvalitet, som også sikrer et sundt maritimt planteliv.

Området ligger på en betydende trækrute til det nordlige og østlige Skandinavien, hvorfor mange
fuglearter kan iagttages i stort tal i træksæsonen. Inden for området findes mange arter ynglefugle
bl.a. flere par havørne og vandrefalk.

De ældre bevaringsværdige bygninger på Lindholm, kan evt. bruges som udflugtsmål og feltstation
for besøgende skoleklasser, forskningsfriboliger, laboratorier til længerevarende videnskabelige
undersøgelser, turister mv, som kan bruge bygningerne, men uden adgang til de områder af øen,
hvor der skal være adgangsforbud.

Der bør skabes skabes et beskyttet område ved den sydlige fuglekoloni, ligesom revet mod øst og
dele af den nordlige strand bør omfattes af et adgangsforbud for at skabe ro til ynglende arter.

https://kalvehavelokalforum.dk/onewebmedia/Naturpark%20Syd%2023.07.20.pdf
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Økonomisk bæredygtighed

Etableringsudgifter

Der blev i finanslov 2019 afsat 759 mio kr. til etablering af Udrejsecenter Lindholm. Dette
omfattede opførelse af nye bygninger og diverse faciliteter for personale, politi, sundheds-
medarbejdere mm. De store etableringsudgifter afspejler blandt andet, at alle byggematerialer skal
tranporteres til søs og at der i dag hverken er vand eller kloakforsyning på øen.
Etableringsudgifterne på minimum 759 mio. kr. skal ses i relation til, at der ifølge
Udlændingestyrelsen er rigelig ledig kapacitet i nedlagte asylcentre.
I notat af 10. november 2018 til Udlændinge- og Integrationsministeriet konkluderede
Bygningsstyrelsen, at “det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sætte økonomi på en
fremtidig anvendelse.”, Det må dog forventes, at etableingsomkostningerne bliver væsentlig
højere, som følge af dekommisioneringsprocessen (se nedenfor)

Bygningsstyrelsens vurdering af Lindholm

Eliminering af vira på Lindholm (dekommisionering)

Dekommissionering er en teknisk betegnelse for afvikling af anlæg, som over længere tid kan være
påvirket af f.eks kemiske stoffer, radioaktivitet eller mikrobiologiske organismer.
Dekommissioneringen af Lindholm startede den 1. februar 2020, og den tilhørende karantæne blev
endeligt afsluttet 30. september 2021.

På baggrund af risikovurdering blev der udvalgt 2 hovedmetoder for bygningerne. Hovedparten af
bygningerne blev udpeget til opvarmning, medens bygning 45 (Mund- og Klovsyge bygningen) og
bygning 27 (vaskeri) blev udpeget til gasning. Kloakker blev behandlet med natriumhydroxid,
dampbehandling og ved opfyldning med beton.

Dekommisioneringen er foretaget med respekt for, at Lindholm ligger i Natura2000 område og med
respekt for flagermus og svaler, som yngler på Lindholm. Der er spottet op til 6 forskellige
flagermusearter på Lindholm.

Der opstod en voldsom brand under varmebehandlingen af bygning 24. Branden opstod natten til
den 7. juli 2020. Brandvæsnet, blev alarmeret. Samtidig blev færgeførerne kontaktet for at sikre, at
der var færgedrift til brandvæsnets køretøjer fra Kalvehave Havn. Brandvæsnet tog med den første
færge.

Bygning 24 var forbundet med bygning 28 og bygning gl. 20 via gangbroer. Da branden var opstået
meget tæt på gangbroen til bygning 28, og da vindretningen blæste imod denne bygning, fik
branden hurtigt bredt sig til 1. salen af bygning 28. Da branden var slukket, stod det klart, at
bygning 24 var så godt som helt nedbrændt. Med bygning 24, nedbrændte centrale forsyninger til
Lindholm, herunder transformerstationen.

Øen er nu renset for vira, men der er en række problemer der skal løses, før et udrejsecenter
ville kunne etableres:

1. Der er 2 større brandtomter på øen. Bygning 24 og bygning 28. Disse skal fjernes, da de
ellers vil udgøre en alvorlig personrisiko. Om de udgør en miljømæssig risiko er ikke
vurderet.

2. Der er en række bygninger, som vil skulle fjernes, hvis der skal være plads til at bygge nye
boliger mm. Disse bygninger, bortset fra bygning 45 er af ældre dato, og der vil formentlig

https://docs.google.com/document/d/1lTdlIR8ykrYdUY8VWJv5VVt4x2DPc_d7ctWzc1mHjJs/edit#heading=h.beqtaqsh67x
https://docs.google.com/document/d/1lTdlIR8ykrYdUY8VWJv5VVt4x2DPc_d7ctWzc1mHjJs/edit#heading=h.beqtaqsh67x
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Lindholm 7. juli 2020

Illustrationen viser bygningsmassen på Lindholm

Brandvæsenet venter på færgen

indeholde en større mængde asbest, som vil være arbejdskrævende at fjerne.
3. Hvis byggeaffaldet skal fjernes fra Lindholm vil det skulle sejles i land til deponering. Der vil

være tale om en meget stor mængde affald, som vil skulle sejles i land og køres bort.
4. Der vil være et større sorteringsarbejde i forbindelse med fjernelse af byggeaffald og

nedrivning af bygninger, - beton, ledninger, asbest ….
5. Kloakkerne er for størstedelens vedkommende fyldt næsten op med beton. Det vil

vanskeliggøre udgravning i forbindelse med nybyggeri.
6. Fjernelse af affald fra Lindholm og overførsel af byggemateriale, byggeudstyr,

byggepersonale vil kræve sikre færge-og bådforbindelser og dermed kræve indkøb eller
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leje af disse, ansættelse af personale og vedligeholdelse af færgelejer. Færgedriften på
Lindholm (med egne færger) blev anslået at være en udgift omkring 4-5 mill kr om året.

7. Opførelse af nye boliger vil formentligt være 10 – 20% dyrere end ved etablering på
fastlandet. Det er den erfaring man gjorde, da bygning 45 blev opført først i 00’erne (indviet
i 2008).

8. Der er ikke drikkevand på Lindholm, og der vil reelt skulle etableres en drikkevandsledning
fra fastlandet, da det ikke forekommer realistisk, at klare vandbehov og -forbrug ved
overførsel af vand på flasker til Lindholm. Badevand og toiletvand mm blev tidligere
produceret på Lindholm men disse systemer fungerer ikke mere.

9. Som nævnt er næsten alle de eksisterende kloakker opfyldt med beton og derfor ikke
anvendelige.

10. Der er en række bygninger på Lindholm som er vanskelige at bruge, selv efter omfattende
renovering. De er indrettet til laboratorier og staldbygninger. Bygning 45 er blevet temmelig
destrueret i vægge, lofter, gulve mm og er ligeledes indrettet, så det er vanskeligt at se en
ændret funktion i forhold til f.eks. boliganvendelse.

11. Der er flere områder uden for bygningerne, hvor der har været deponeret potentielt
virusholdigt materiale, men disse er nu fri for virus. Hvad der i øvrigt er deponeret i disse
områder er uvist.

Dekommisionering af Lindholm, Teknisk sammenfatning , DTU januar 2022

Driftsomkostninger

Man regnede med årlige driftsudgifter på ca. 225. mio kr., dvs. ca. 1,8 mio. kr. pr. beboer. I denne
forbindelse kan det anføres, at der ifølge Udlændingestyrelsen var rigelig ledig
bygningskapacitet på nedlagte asylcentre og at de årlige driftsudgifter på fastlandet (f.eks.
Kærshovedgård) lå omkring 250.000 kr. pr. beboer i 2019. På baggrund af ovenstående ligger de
sandsynligvis meget højere i 2023.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, august 2017
For knap tre år siden var der 98 asylcentre – nu er der 18 // Information.dk

Tidsplan

Etableringen af centeret forudsattes at ske trinvist over 1,5 - 2 år, med faciliteter svarende til en
centerkapacitet på 100 pladser med mulighed for yderligere 25 pladser (bufferpladser). Der vil
endvidere blive etableret faciliteter til centrets medarbejdere og politiet og derefter at
samtlige beboere ville være overflyttet i løbet af et halvt år.

Der var ikke beregnet tid til undersøgelser af alternative placeringsmuligheder og der
var allerede i februar 2019 slået en stilling op som centerleder for Udrejsecenter Lindholm.
Der var heller ikke afsat tid til at udarbejde et landsplandirektiv. En forudsætning for at man kan
undlade det er, at man bruger §37f i Udlændingeloven som argument. I følge denne paragraf
kan regeringen omgå planloven hvis der er tale om masseindvandring af asylansøgere og
migranter, og da kun hvis der er tale om særlige omstændigheder.

Udlændingelovens §37f

Hvis der var tale om et akut problem viller der alt andet lige kinne etableres en hurtigere og
billigere løsning andre steder end Lindholm, hvor der først skal oprenses forurening og nedrivning
af bygninger.

https://kalvehavelokalforum.dk/onewebmedia/Dekommissionering%20af%20Lindholm.pdf
https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/uui/spm/802/svar/1420862/1782025.pdf?fbclid=IwAR1n8tXwvw-x15zYTMknQzcmkVS6YCtN_RQeoZo6Nzih6Of8DjeHCcIr9cg
https://www.information.dk/moti/2018/08/knap-tre-aar-siden-98-asylcentre-18
https://docs.google.com/document/d/1lF6fJLbz5vBvNYpy3NNq-t7WaxEtNNvNQ7qkmlWhga0/edit
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