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Notat 
 
 

Til Aarhus Byråd 
Til Orientering 

 
 
Besvarelse af 10 dages forespørgsel fra Det Konservative Folke-
parti vedrørende midlertidige boliger til flygtninge  
 
Byrådspolitiker, Mette Skautrup, Det Konservative Folkeparti har fremsendt 
en 10 dages forespørgsel til besvarelse ved Sociale Forhold og Beskæfti-
gelse og Teknik og Miljø vedrørende midlertidige boliger til flygtninge.  
 
Besvarelse af spørgsmål 1,2 og 5 er bidrag fra Teknik og Miljø (MTM). De 
øvrige svar er bidrag fra Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB).  

 
1. Hvor mange huse blev købt for de 24 mio.?  

 
Svar: 
Teknik og Miljø har købt ni huse til en samlet købssum på ca. 18,3 mio. 
kr. for bygningerne. Da staten har givet 50% i tilskud til købet, udgør de 
samlede udgifter til de 9 huse i alt ca. 9,15 mio. kr.  
Det er Ejendomme i Teknik og Miljø, der ejer de ni huse.  

 
2. Hvor er husene placeret?  

 
Svar: 
Husenes placering fremgår af nedenstående tabel. 
   

Husenes placering  
Vistoftvej, 8471 Sabro  
Sabro Skolevej, 8471 Sabro  

Kløvervangen, 8541 Skødstrup  

Bondehaven, 8541 Skødstrup  

Tålforhøj, 8250 Egå  

Pilegårdsvej, 8361 Hasselager                     

Koltvej, 8361 Hasselager  

Kirkevænget, 8310 Tranbjerg  

Grønhøjvej, 8462 Harlev 
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3. Hvor mange familier har boet i husene, og hvor mange er der i de 
pågældende familier  

 
Svar: 
Der har været indkvarteret ni familier, heraf fire enlige med børn. Desu-
den har der været indkvarteret 12 enlige uden børn.  
 
Familierne har varieret i størrelse – med hhv. en, to, tre, fire og seks 
børn samt en enkelt familie uden børn. Tre af familierne og en enlig er 
aktuelt fortsat indkvarteret i husene. 

 
4. Har husene stået tomme i perioder, hvis ja hvor længe?  

 
Svar: 
Center for Integration, MSB, har overdraget fem huse tilbage til MTM pr. 
1.oktober 2020, da der ikke længere var brug for alle ni huse pga. det 
lave antal flygtninge, der modtages i øjeblikket.  

 

Der er aktuelt beboere i alle de fire huse, som MSB aktuelt har tilbage.  

  

Af de fem huse, der har været i brug siden de var klar til indflytning i april 
2019, har nogle stået helt tomme i perioder, afhængig af hvor mange 
flygtninge vi skulle modtage, og hvor hurtigt de har kunnet komme i per-
manente boliger.  

 

5. Hvad er driftsomkostningerne ved boligerne?  

 
Svar: 
Det er Ejendomme i Teknik og Miljø, der ejer de ni huse. De registrerede 
udgifter vedrørende de ni boliger er i 2019 opgjort til i alt 39.556 kr. 
 
Herudover afholder MSB udgifter til forbrug såsom el, vand og varme.  

 
6. Hvilke forpligtelser har beboerne i forhold til vedligehold både inde 

og udvendigt vedligehold, samt have?  

 
Svar: 
Beboerne er forpligtede til at aflevere husene i samme stand, som da de 
flyttede ind. Der er tilknyttet en vicevært, som håndterer småopgaver i 
forhold til vedligehold af boligen. Beboerne er ikke forpligtede til at holde 
udearealerne, der er en aftale med et firma, som slår græs hver 14. dag 
i sommerhalvåret og en gang om året klipper hæk og håndterer ukrudt. 
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7. Opsamles der data, der viser hvilken positiv eller negativ effekt, 
indkvartering i disse boliger har på integrationsperioden?  

 
Svar: 
Der er tale om et lille antal huse, hvormed der ikke samles særskilte 
data for disse.  


