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Etablering af socialpædagogisk opholdssted 

Assens Kommune meddelte afslag efter planlovens § 35, stk. 1, til etablering af et 
socialpædagogisk opholdssted i en periode på 6 måneder på en beboelsesejendom i en 
landsby bestående af ca. 20 enfamiliehuse, 3 landbrugsejendomme og 3 virksomheder. 

Der var ansøgt om etablering af et opholdssted i form af en skærmet enhed for 2 
adfærdsvanskelige unge. 

Kommunen henviste til, at ejendommen ligger i en lille landsbybebyggelse, hvor 
ejendommene er placeret tæt. Placering af en behandlingsinstitution ansås ikke for 
hensigtsmæssig af hensyn til landsbysamfundet. 

Naturklagenævnet udtalte bl.a.: 

”Naturklagenævnet finder ikke, at det ansøgte opholdssted kan karakteriseres som et 
fængselssurrogat, selvom de unge efter omstændighederne kan have en kriminel fortid 
og/eller aktuelt være idømt ungdomssanktion eller alternativ afsoning, idet de unge visiteres 
til stedet efter den sociale lovgivning. 

Naturklagenævnet finder imidlertid ikke, at opholdsstedet kan ligestilles med diverse andre 
former for bolig herunder bofællesskaber, idet der er en normering på opholdsstedet på 7 
fuldtidsstillinger til to unge, der ud over almindelig støtte i dagligdagen til diverse gøremål 
skal være i behandling efter metoden ”PAS - Psykologisk Analyse System”. Da opholdsstedet 
ikke alene skal tjene som bolig, men også være behandlingssted, kræves landzonetilladelse. 

Et flertal… finder efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, at der skal meddeles 
tilladelse til det ansøgte socialpædagogiske opholdssted, idet placeringen i en mindre 
landsby ikke i sig selv kan begrunde et afslag, når henses til det samfundsmæssige behov 
for etablering af sådanne socialpædagogiske opholdssteder. Der er ved afgørelsen lagt vægt 
på, at opholdsstedet etableres inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer og 
omfatter et meget begrænset antal unge.” 

Mindretal på 1 medlem. 

På denne baggrund ændrede Naturklagenævnet kommunes afslag til en midlertidig tilladelse 
i en periode på 6 måneder. 

(Afgørelse af 15. maj 2008, NKN-31-00875) 
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