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Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 2. november 2018 stillet 

mig følgende spørgsmål (TRU, L38), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet 

er stillet efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL). 

Spørgsmål nr. 26: 

Hvordan vil ministeren konkret sikre, at den skønsmæssige kompetence til at 

udstede afviklingspåbud bliver administreret i overensstemmelse med Folke-

tingets intentioner i lyset af kravet i grundlovens § 73, om at ekspropriation 

kræver tydelig hjemmel i lov? 

Svar: 

I ministerens vurdering vil ifølge bemærkningerne til lovforslaget indgå en 

række kriterier, herunder hvor længe området har været på ghettolisten, områ-

dets udvikling i forhold til ghettokriterierne og omfanget og karakteren af kri-

minalitet i området. Herudover vil en gældende helhedsplan og realismen og 

ambitionerne heri blive taget med i vurderingen. Der vil således også blive lagt 

vægt på, om en planlagt eller iværksat helhedsplan inden for en rimelig tidsho-

risont vil kunne omdanne området til en velfungerende bydel. Såfremt der fore-

ligger en udviklingsplan for boligområdet, vil denne også indgå i vurderingen. 

 

Desuden fremgår det af Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og 

Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socia-

listisk Folkeparti om Initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsam-

fund indgået den 9. maj 2018, at parterne er enige om at indføre en mulighed 

for, at boligministeren efter drøftelse med aftaleparterne og med opbakning 

herfra som udgør et flertal i Folketinget kan beslutte en afvikling af et eller flere 

af de hårde ghettoområder, som har optrådt på ghettolisten i de seneste fire år. 

 

Det vil altid være tale om en konkret vurdering af, om udstedelse af et påbud 

om afvikling af et hård ghettoområde indebærer ekspropriation. I det omfang 

ministeren udøver sit skøn inden for de kriterier, som klart fremgår af lov-

forslagets bemærkninger, jf. ovenfor, vil en eventuel ekspropriation antages at 

være sket med hjemmel i lov. 
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