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Kære Helle Barth
Tak for din henvendelse af 13. september 2021 om mulighed for at forlænge
dispensationer til midlertidige opholdssteder til flygtninge.
Planlovens § 5 u blev indsat i 2015 for at løse et akut behov for midlertidige
opholdssteder til nyankomne flygtninge. Det blev i den forbindelse forudsat, at
kommunerne tilvejebringer et plangrundlag efter lovens almindelige regler, hvis der
viser sig behov for opholdssteder i mere end 5 år. Det skal bl.a. ses på baggrund af, at
planloven varetager en række vigtige hensyn, bl.a. at give mulighed for
borgerinddragelse.
Efter ønske fra kommunerne gav Folketinget i 2020 mulighed for, at dispensationerne
efter § 5 u kan forlænges med op til 2 år. Reglerne giver ikke mulighed for yderligere
forlængelser, og der i forbindelse med beslutningerne om forlængelse lagt vægt på, at
kommunerne allerede i forbindelse med en beslutning om at forlænge efter de nye
regler skulle forholde sig til, hvordan et evt. behov på længere sigt kan imødekommes.
En yderligere forlængelse af dispensationer efter § 5 u er ikke en mulighed efter de
gældende regler. Det vil kræve en ændring af planloven. Hertil kommer, at også andre
regler kan være relevante for overvejelser om at forlænge midlertidige opholdssteder.
Fx kan pavilloner, der benyttes i en længere periode, skulle opfylde andre energikrav
efter byggelovgivningen end midlertidige pavilloner.
Jeg har forståelse for, at det i konkrete situationer kan give udfordringer at sikre de
nødvendige opholdssteder, og at der derfor også kan være et ønske om at opretholde
eksisterende opholdssteder, der er etableret uden et almindeligt plangrundlag.
Samtidig er der fortsat gode grunde til at planlægge efter planlovens almindelige
regler. Aktuelt er der ikke er planer om at ændre reglerne i planlovens § 5 u, og henset
til baggrunden for reglerne mener jeg også, at der i udgangspunktet må ledes efter
andre løsninger i kommunerne.
Jeg håber således, at det i Dragør Kommune vil være muligt at finde en løsning inden
for de gældende regler, som kan sikre nødvendige opholdssteder.

Med venlig hilsen
Kaare Dybvad Bek

