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Ejendommen matr. nr. 19a Solrød By, Solrød, Den lille Gade 20 
 

Midlertidig dispensation 
til ændret anvendelse fra materielgård og mandskabsfaciliteter  

til etablering af midlertidigt opholdssted til nyankomne flygtninge  
jf. § 5u i Lov om planlægning. 

 
 
Byrådet i Solrød Kommune har den 10. oktober 2016 besluttet at igangsætte en dispensationsbehand-
ling, som betyder, at materielgården på Den Lille Gade 20 ændrer anvendelse til midlertidige flygtninge-
boliger jf. Lov om planlægning § 5u, med henblik på at meddele en midlertidig dispensation på 5 år, for 
at imødekomme Solrød Kommunes akutte behov for at finde opholdssteder til nyankommne flygtninge. 
 
Der meddeles hermed tidsbegrænset dispensation fra d.d. og 5 år frem d.v.s. til den 12.1. 2022 
til, at materielgård og mandskabsbygning også kan anvendes til midlertidig opholdsted til ny-
ankomne flygtninge jf. §5u i lov om planlægning.  
 
Ejendommen er omfattet af lokalplan 391.11 Ejegården´s delområde II, der i § 3.3 bestemmer, at områ-
det kun må anvendes til materielgård og mandskabsfaciliteter for drift af veje og grønne områder. 
I december 2015 blev § 5u i Lov om planlægning ændret, således det blev muligt for kommunerne at 
meddele dispensation fra bestemmelserne i en lokalplan til ændret anvendelse af eksisterende bebyg-
gelse med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge, jf. Integrations-
lovens § 12, stk. 6. Denne bestemmelse angiver, at indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, 
skal kommunalbestyrelsen anvise flygtningene et midlertidigt opholdssted. 
 
Ejendommen er p.t. ikke støjplaget. Hvis det efterfølgende viser sig, når opholdsstedet er etableret, at 
der kommer udefrakommende støj, der overskrider støjgrænseværdierne, kan miljømyndigheden kræ-
ve, at der iværksættes støjforanstaltninger for flygtningenes opholdssted.    
 
Der har været udsendt naboorientering i perioden 17. november og frem til og med 8. december 2016 
og 22. november 2016 blev der afholdt borgermøde om flygtningesituationen og naboorienteringen i 
Solrød Forsamlingshus.  
 
Der er modtaget 4 bemærkninger i forbindelse med naboorienteringen. Den ene er fra Solrød Lands-
bylaug og de tre andre er fra naboer til ejendommen. 
Landbylauget lægger i deres besvarelse af naboorienteringen vægt på, at ejendommen kun får midlerti-
dig status som opholdssted for flygtninge, og at mandskabsbygningen ikke på et senere tidspunkt finder 
anvendelse til bolig for andre boligsøgende i kommunen. I forbindelse med etableringen ønsker lands-
bylauget, at gårdrummet mod øst indrettes til et fælles mødested for flygtninge og landsbybeboer samt 
at udenoms arealerne indrettes på en imødekommende og familievenlig måde uden pigtrådshegn og 
halogenbelysning.  
Fra naboerne er der stillet en række byggetekniske spørgsmål. Der er endnu ikke foretaget byggesags-
behandling af bygningen, men administrationen kan oplyse, at der ikke er søgt om dispensationer fra 
Bygningsreglementet 2015 på nuværende tidspunkt. 
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Endvidere er der stillet spørgsmålstegn ved kommunens beregningsgrundlag for at vælge løsning til 
indretning af flygtningeboliger i mandskabsbygningen fremfor opstilling af pavilloner. Denne beregning 
er besvaret og tilsendt den pågældende nabo. Endvidere er ønskerne til indretning af ejendommen ta-
get til efterretning.  
 
Der er vedlagt et notat, hvor øvrige bemærkninger til naboorienteringen og fra borgermødet er besvaret.  
 
Dispensationen offentliggøres digitalt d.d. på kommunens hjemmeside og sendes til dem der har haft 
bemærkninger til naboorienteringen. 
 
Der er ved afdelingens sagsbehandling ikke taget stilling til, om projektet overholder eventuelle privat-
retlige servitutter på ejendommen. 
 
Du kan klage over kommunens afgørelse jf. vedlagte klagevejledning. 
 
Venlig hilsen 
 
Birgitte Blaabjerg Olsen 
Leder af team Plan og Byg 
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Klagevejledning 
Planloven og byggeloven 
 
Dette bilag indeholder en vejledning til, hvordan du kan klage over kommunens afgørelser, som er truf-
fet efter enten: 
 
 Planlov / lov om planlægning  

(lokalplan, byplanvedtægt, deklarationer) 
 
eller 
 

 Byggelov  
(bygningsreglementet BR15 eller tidligere) 

 
Hvad kan der klages over  
Du kan klage over retlige spørgsmål, f.eks. hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at 
træffe afgørelsen.  
 
Du kan derimod ikke klage over, at kommunen, efter din opfattelse, burde have truffet en anden afgø-
relse, f.eks. over kommunens skøn, dvs. når kommunen kunne vælge mellem flere forskellige, rigtige 
afgørelser. 
 
Hvem kan klage 
Enhver der har retlig interesse i sagens udfald, f.eks. ansøgere, naboer, omboende, lokalforeninger 
(grundejerforeninger, vejlaug) og andre, som er omfattet af en retlig interesse. 
 
Klageberettiget er også landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyt-
telse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Det 
er dog en forudsætning, at foreningerne/organisationerne har vedtægter eller love som dokumenterer 
dens formål, og at foreningerne/organisationerne repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. Planlovens 
§ 59 stk. 2. 
 
Frist for at klage 
Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen er meddelt. 
 
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra den dato afgørelsen er meddelt. 
 
Hvornår kan en tilladelse/dispensation udnyttes 
En meddelt tilladelse/dispensation bør ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En klage har ikke op-
sættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Hvis der klages, vil du modtage 
besked herom. 
 
På næste side af dette bilag er der vejledning om indsendelse af klage til klageinstanserne og 
regler for gebyr. 
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Hvem skal du klage til i forhold til Planloven 

Vil du klage over en afgørelse truffet efter planlov, lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, skal du 
klage til Natur- og Miljøklagenævnet.  
 
Klage til Natur- og Miljøklagenævnet 
Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Her viderestilles 
du til enten www.borger.dk eller www.virk.dk, hvor du logger på som du plejer, typisk med NemID. Kla-
gen sendes via Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageporta-
len, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til Solrød Kommune. Kommunen videresender herefter anmod-
ningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imøde-
kommes. 
Evt. anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen, skal sendes til Solrød Kommune enten pr. mail 
til teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød 
Strand. 
 
Gebyr 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr 
til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er 500 kr.  
Når du har tastet din klage ind i Klageportalen, bliver du bedt om betaling af gebyr med et betalingskort. 
Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du endeligt har godkendt din klage. 
 

Hvis du bliver fritaget for at indsende din klage gennem Klageportalen, opkræves klagegebyret pr. faktu-
ra. Klagenævnet sender dig et kvitteringsbrev for modtagelsen af klagen, og samtidig bestiller nævnet 
en faktura hos Statens Administration. Statens Administration fremsender inden 7 dage en faktura til 
dig. Betalingsfristen fremgår af fakturaen. 
 

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, du ikke er klagebe-
rettiget eller Natur- og Miljøklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. 
 

Gebyret tilbagebetales også, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. 
 

Hvis du trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som udgangs-
punkt også blive betalt tilbage. Natur- og Miljøklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebe-
tales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af 
sagsbehandlingen. 
 

Du kan finde yderligere vejledning om gebyrregler- og betaling på Natur- og Miljøklagenævnets hjem-
meside www.nmnk.dk. 
 

Hvem skal du klage til i forhold til Byggeloven 

Vil du klage over en afgørelse truffet efter byggeloven eller bygningsreglementet, skal du klage til Stats-
forvaltningen. 
 
Klage til Statsforvaltningen  
Du bedes så vidt muligt sende din klage til Statsforvaltningen elektronisk: 
 

enten som sikker post via www.borger.dk eller pr. mail til post@statsforvaltningen.dk 
 

ellers pr. brev til: 
 

Statsforvaltningen  
Storetorv 10  
6200 Aabenraa. 
Du skal vedlægge en kopi af afgørelsen, som du klager over. 
Klage til Statsforvaltningen er gebyrfrit. 
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