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Til Byrådet 

Egedal kommune 

 

 

Forslag om etablering af midlertidige opholdssteder til flygtninge i Grundejerforeningen Langekær 

Med henvisning til møde den 10. juni 2015, hvor Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkendte 
det administrative forslag for etablering af midlertidige boliger til flygtninge i Egedal har 
Grundejerforeningen Langekær gjort sig følgende overvejelser, som hermed indsendes som bidrag til 
sagens behandling i Byrådet:  

Indledningsvist skal vi benytte lejligheden til at rose administrationens bestræbelser på at tage ansvar for 
det stærkt stigende behov for etablering af ordentlige opholdssteder i Egedal Kommune som de flygtende 
til Danmark har så meget behov for.  

Særligt har vi i denne forbindelse bemærket, at administrationens forslag er baseret på et frivilligt ønske 
om at bidrage til at tage vare på den stigende flygtningetilstrømning til Danmark. Lov om ændring af 
planloven (midlertidige opholdssteder til flygtninge) vedtaget den 21. april 2015 indeholder ingen pligt for 
kommunerne til at benytte sig af lovens muligheder for tidsbegrænsede dispensationer fra lokalplanen.  

 

Boliger mange steder - tæt på hverdagslivet 

For at sikre bedst mulig integration lægger administrationens forslag op til at placere flygtningene i små 
grupper mange forskellige midlertidige steder i kommunen, for at de kan blive en del af hverdagslivet.  
Målet er at fordele flygtningene ud på flest mulige af kommunens eksisterende bygninger, heriblandt ved 
etablering af 20 boliger i den nedlagte daginstitution ”Langekær” i Ølstykke.   

Ifølge administrationen i Egedal er der med strategiplanen blevet vendt og drejet muligheder for at skaffe 
boliger til de mange nye flygtninge – både på kort og lidt længere sigt. Udgangspunktet om, at der skal 
sikres flygtningene et opholdssted tæt på hverdagslivet, ses dog overskygget af administrationens 
bestræbelser på samtidig at renovere og udnytte p.t. ubeboede udslidte kommunale ejendomme uden 
særlig skelen til beliggenheden heraf. Administrationen har da heller ikke gjort sig nærmere overvejelser 
omkring, at forslaget er et socialt eksperiment med en sammensætning af beboere med meget forskellige 
værdisæt.  

 

Etablering af midlertidige opholdssteder for flygtninge 

I følge forarbejderne til den seneste planlovsændring fremgår det bl.a., at: 

”det er en forudsætning for vedtagelse af lokalplaner, herunder også midlertidige, at de er planmæssigt 
begrundede og saglige m.v. (…).,  

”og at det (kommunale) projekt ikke medfører en væsentlig ændring i det bestående miljø, set i forhold til 
områdets karakter.”, og  
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”...som et andet eksempel, hvor bestemmelserne konkret vil kunne være uhensigtsmæssige, kan nævnes 
lokalplanområder, der er omfattet af bevarende lokalplaner, hvor hele formålet med lokalplanen er 
kommunalbestyrelsens ønske om at varetage bevaringshensyn, f.eks. ved at friholde en landsby for ny 
bebyggelse og fastholde et bestemt udseende og struktur m.v., og hvor der derfor næppe bør dispenseres til 
et bygge- eller anlægsarbejde, som er i strid med formålet.” 

Grundejerforeningen Langekær er omfattet af en deklaration, som bl.a. indeholder bestemmelser om at de 
projekterede huse ikke må forandres ved ombygning således, at den ensartede facade forandres, ligesom 
der i øvrigt ikke må ske ændringer i husenes byggemåde eller udseende. Den påtaleberettigede ifølge 
deklarationen er alene berettiget til at indrømme lempelser og afvigelser, som er foreneligt med kvarterets 
villabebyggelse.  

Fordi administrationens strategiplan går ud på at etablere almennyttig boligudlejning både på kort og 
længere sigt indenfor Grundejerforeningen Langekærs villaområde ser vi en risiko for, at berørte 
grundejere kan opfatte forslaget som en ekspropriationslignende afvigelse fra deklarationens 
bestemmelser. En afvigelse, der end ikke har støtte i den seneste planlovsændring. 

 

Grundlæggende behov for boliger til permanent ophold:  

Med forslaget står det stadig hen i det uvisse, hvordan Egedal Kommune vil løse udfordringen vedrørende 
etablering af permanente boliger til de flygtninge, der har udsigt til familiesammenføring og/eller opnår 
permanent opholdstilladelse. Omfatter opgaven også andre udsatte, har Egedal Kommune selv 
tilkendegivet, at anvisningsretten til hver 4. almene bolig ikke er tilstrækkelig.  

Seneste planlovsændring ophæver ikke den kommunale pligt til snarest muligt at anvise flygtningene til en 
permanent bolig, jf. integrationslovens § 12, stk. 1.  

Hvis ikke Egedal Kommune samtidig tilvejebringer billigere boliger til permanent beboelse for flygtningene, 
vil dette ikke kun være i konflikt med planlovens, men også integrationslovens bestemmelser. Det er ikke 
kun flygtninge, men også udsatte danskere, der reelt risikerer at komme til at stå udenfor kommunens 
boligudbud.  

Vi anser det for at være en vigtig del af en integration i det danske samfund, at flygtningene i størst muligt 
omfang straks placeres under permanente og ordnede forhold, idet flygtninge ikke kun kan have fysiske og 
psykiske handicap som følge af krigshandlinger, men også har nogle begrænsede økonomiske rammer fra 
første færd.  

Vores opfordring til Byrådet er derfor, at der i stedet tænkes ind i at sikre flygtningene umiddelbar adgang 
til arbejde og uddannelse via offentlig transport, nærliggende indkøbsmuligheder samt lægehjælp og 
kommunal rådgivning. Byrådet skal også tage med i deres overvejelser, at der ikke ses at være 
erfaringsmæssigt belæg for at konkludere, at flygtninge drager mere nytte af at være placeret i små 
afdelinger i decentrale villakvarterer.  

Vores bidrag til sagens behandling i Byrådet er derfor, at der i stedet skal ses på muligheden for at etablere 
opholdssteder i Egedal kommune nær offentlig transport og indkøbsmuligheder, der er egnede til 
permanent bolig for både flygtninge og udsatte danskere.  

Med venlig hilsen og på vegne af Grundejerforeningen Langekær 

Bestyrelsen 


