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Etablering af opholds- og behandlingssteder 

Naturklagenævnet behandler en del sager om etablering af opholds- og behandlingssteder i 
landzone. Opholds- og behandlingssteder bruges som en bred betegnelse, der bl.a. omfatter 
socialpædagogiske opholdssteder for utilpassede unge, bosteder for udviklingshæmmede 
samt psykisk syge og behandlingssteder for misbrugere. 

Det er nævnets opfattelse, at etablering af opholds- og behandlingssteder er en 
samfundsmæssig nødvendighed, og at der bør meddeles tilladelse, medmindre placeringen 
konkret skønnes uhensigtsmæssig. Der lægges ved afgørelsen vægt på, om det ansøgte 
etableres inden for eksisterende bygningsmæssige rammer. 

Naturklagenævnet har endvidere fastslået, der tale om en fortsættelse af eksisterende 
lovlige anvendelse af ejendommen (og landzonetilladelse derfor ikke er påkrævet) i det 
omfang en eksisterende helårsbeboelse skal anvendes som socialpædagogisk opholdssted 
med det hovedformål at fungere som bolig for et mindre antal personer. 

Naturklagenævnet har i de to omtalte sager - hvor henholdsvis et opholds- og 
behandlingssted etableres inden for eksisterende bygningsmæssige rammer - vurderet, at 
der var tale om en ændret anvendelse, som forudsatte landzonetilladelse. 

A Kolding Kommune meddelte landzonetilladelse til etablering af et privat behandlingssted 
for alkohol-, narkotika- og lægemiddelafhængighed på en nedlagt landbrugsejendom med en 
samlet bygningsmasse på ca. 2700 m². Det var hensigten at indrette 15 værelser til 
overnattende klienter, terapilokaler og motionsfaciliteter m.v. Der ville være op til 15 
overnattende klienter samt dagklienter og ca. 15 medarbejdere. 

Naturklagenævnet udtalte bl.a.: 

”Etablering af opholds- og behandlingssteder inden for eksisterende bygningsmæssige 
rammer vil efter gældende praksis normalt blive tilladt, medmindre placeringen konkret 
skønnes uhensigtsmæssig. 

Ud fra en samlet vurdering af det ansøgte finder Naturklagenævnet ikke, at en tilladelse vil 
stride mod hensynene bag planlovens landzonebestemmelser. Der er herved bl.a. lagt vægt 
på, at behandlingsstedet etableres inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer. Det 
findes ikke sandsynliggjort, at behandlingsstedet vil medføre sådanne gener for de 
omkringboende, at dette i sig selv kan begrunde, at der ikke kan meddeles tilladelse.” 

På denne baggrund stadfæstede Naturklagenævnet kommunens tilladelse. 

(Afgørelse af 18. september 2007, j.nr. NKN-31-00674) 

B Kolding Kommune meddelte landzonetilladelse til etablering af døgninstitution i en 
eksisterende helårsbeboelse på 300 m². Institutionen skulle anvendes til behandling af op til 
10 unge alkohol- og stofmisbrugere. Ejendommen lå midt i en mindre landsby. 



Naturklagenævnet udtalte bl.a.: 

”Det er hensigten, at ejendommen ikke alene skal tjene som bolig, men også som 
behandlingssted. Naturklagenævnet finder derfor, at der er tale om en ændret anvendelse, 
og det ansøgte kræver således tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1. 
… 
Ved vurdering af, om placeringen er uhensigtsmæssig, lægges bl.a. vægt på institutionens 
størrelse og om ejendommen er beliggende i tættere bebygget område. 
… 
Inden for ca. 30-300 meter omkring den ansøgte ejendom ligger ca. 10 boliger. 

Det fremgår af sagen, at der er tale om behandling af unge, som er stoffri ved ankomst til 
institutionen, og at indtagelse af stoffer medfører afbrydelse af behandlingen. 

Efter det oplyste kan der i eksisterende bygninger indrettes værelser til ca. 10 unge. 

Ud fra en samlet vurdering af det ansøgte finder flertallet ikke, at der er grundlag for at 
fravige udgangspunktet om, at der bør meddeles tilladelse til sådanne institutioner. Flertallet 
finder endvidere ikke, at en tilladelse vil stride mod hensynene bag planlovens 
landzonebestemmelser. Der er herved bl.a. lagt vægt på, at institutionen indrettes inden for 
eksisterende bygningsmæssige rammer, og at der er tale om et begrænset antal personer i 
behandling. Det findes ikke sandsynliggjort, at institutionen vil medføre sådanne gener for 
de omkringboende, at dette i sig selv kan begrunde, at der ikke kan meddeles tilladelse.” 

Naturklagenævnet stadfæstede herefter kommunes afgørelse. 

Mindretal på 2 medlemmer. 

(Afgørelse af 12. september 2007, j.nr. NKN-31-00660) 

Se NKO 254 og NKO 369 

planlovens § 35, stk. 1 
socialpædagogisk opholdssted 
ændret anvendelse 

  


