
 

 
 

 

 

Egedal Rådhus 

Dronning Dagmars Vej 200 

3650 Ølstykke 

 

 

Åbningstid 

Mandag - onsdag 10.00-14.00 

Torsdag 10.00-17.30 

Fredag 10.00-12.00 

 

Telefon 7259  6000 

Mail kommune@egekom.dk 

Web egedalkommune.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispensation 
 
Dispensation til ombygning af institution til midlertidige 
flygtningeboliger på Vægten 30, 3650 Ølstykke, matr. nr. 5 tæ 
Ølstykke By, Ølstykke.  

 
 
Afgørelse 
Egedal Kommune har truffet afgørelsen efter planlovens § 19 og § 5u ”Mid-
lertidige opholdssteder til flygtninge. 
 

Der meddeles dispensation til det ansøgte, for en periode på max 5 år, dvs. 
til 3. November 2020. 
 
Tilladelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside 
http://www.egedalkommune.dk den 9.11.2015. 
 
Ansøgning 

Der er søgt om dispensation til ombygning af den forhenværende daginstitu-
tion Langekær til 2 selvstændige enfamiliehuse med 10 beboere / sengeplad-
ser i hver bolig for en periode på 5 år.  

 
Redegørelse 
Den nedlagte daginstitution, hvor boligerne ønskes indrettet er beliggende i 
et boligområde med gårdhavehuse. 
 
Daginstitutionen Langekær består af to bygninger som begge ombygges.  De 
eksisterende bygninger bibeholdes mht. størrelse, udvendige materialer mv. 
Dog ændres vindueshullerne i de tunge facader aht. udsyn og dagslys. Graffi-

ti fjernes. Etagearealet er henholdsvis 327 m² og 333 m². Eksisterende ud-
huse bibeholdes og anvendes til cykelskur, depoter mv. 
 
Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr.2 og Lokalplan 25 som er et 
tillæg til byplanvedtægt nr. 2. Lokalplanen omhandler primært muligheder for 
ændringer af facader og udvendige materialer. 

 
Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i Byplanved-
tægt nr.2 § 3, hvor der i § 3 står at 
”Indenfor byplanvedtægtens område forbeholdes følgende arealer, som vist 

på vedhæftede kortbilag til off. formål: 
- Område A: ”Indenfor dette område kan opføres vuggestue, børneha-

ve og fritidshjem.”  

 
Der søges endvidere dispensation fra Lokalplan nr. 25 § 5 og Bilag II, hvor 
der anvises regler for udformning af vinduer i de tunge facader for gårdhave-
husene.  
 
Der er jf. planloven § 20 foretaget nabohøring den 9.9.2015. Der er indkom-
met 3 indsigelser. Grundejerforeningen Langekær påpeger at der vil ske en 

værdiforringelse af ejendommene i området, ønske om permanente boliger i 
stedet for midlertidige boliger, og at det er en væsentlig ændring af beståen-
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de miljø. En beboer mener at anden placering af flygtningene vil være mere 

hensigtsmæssig, så som det tidligere Ølstykke Rådhus. Mener dog at tomme 
bygninger er bedre end pavilloner.  
Stenløse- Ølstykke Boligforening har ingen bemærkninger til det ansøgte. 
 
Den 29.4.2015 er der vedtaget en ændring af planloven der giver mulighed 

for, at der i forbindelses med midlertidige boliger til nyankommne flygtninge, 
kan dispenseres fra lokalplaners anvendelsesbestemmelser i max. 5 år (plan-
lovens § 5u). 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Egedal kommune har ved afgørelsen lagt vægt på, at anvendelsesændringen 

fra nedlagt daginstitution til bolig ikke skønnes at være en væsentlig ændring 
i det bestående miljø og set i forhold til områdets karakter. Facadeændringen 
vurderes i dette konkrete tilfælde ikke at være til gene for området. 
 
Administrationen finder på den baggrund, at der i dette konkrete tilfælde kan 
dispenseres for ovennævnte bestemmelser, dvs. § 3.  

 

Der kan klages over denne afgørelse jf. nedenstående klagevejledning. Di-
spensationen må ikke udnyttes inden der er meddelt byggetilladelse til det 
ansøgte. 
 
Med venlig hilsen 
 
 

Birte Kristensen 

Byggesag 

Center for Plan, Kultur og Erhverv 

 
Bilag: approberede tegninger   
 

Kopi sendt til 
John Gilbert Nielsen Stenløse-Ølstykke Boligforening på mail jgn@kab-

bolig.dk 
 
Katrine og Jens Mikkelsen Skorpionen 39, 3650 Ølstykke på mail fo-
rum120@hotmail.com 
 

Langekær Grundejerforening  bestyrelsen på mail bestyrel-
sen@skorpionen73.dk 
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Klagevejledning 

Der kan kun klages over retslige spørgsmål. Det betyder, at der ikke kan 
klages over kommunen skøn.  Derimod kan der klages, hvis du mener, at 
regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er 
overholdt. 
  

Klagemyndigheden tager stilling til, om klagen kan realitetsbehandles. 
 
Planloven 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Mil-
jøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.nmkn.dk. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 

www.borger.dk eller www.virk.dk.  
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgø-
relsen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500.  

 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis 
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-
grundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklage-
nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekom-

mes. 
 
Spørgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder jf. 
planlovens § 62. 
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