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Politidirektoratets innspill - Høring - forslag til midlertidig forskrift om 
byggverk for innkvartering av asylsøkere som følge av Covid-19  

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 29. mars 2020 vedlagt høringsnotat 
med forslag til midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkere som følge av 
Covid-19. Forskriften vil bli gitt med hjemmel i midlertidig lov 27. mars 2020 nr. 17 om 
forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) § 2.

Frist for å sende inn høringssvar til JD er mandag 30. mars 2020 kl. 22:00.

Politidirektoratet har forelagt høringen for Politiets utlendingsenhet, og deres innspill er tatt 
med i vårt høringssvar.

Staten er forpliktet til å gi utlendinger som søker beskyttelse (asylsøkere) et tilbud om 
innkvartering, jf. utlendingsloven § 95. Videre følger det av langvarig praksis at staten også gir 
utlendinger som har fått avslag på søknad om beskyttelse tilbud om innkvartering i påvente av 
utreise. Vedtatte forskriftsendringer med hjemmel i smittevernloven stiller krav til sosial 
distansering for å begrense smittespredning og beskytte liv og helse og UDI må settes i stand 
til å tilby innkvartering som oppfyller disse kravene. Forslaget legger opp til enklere og raskere 
behandling av byggesaker for å etablere innkvartering som oppfyller nye krav om karantene 
og isolasjon som følge av Covid-19.

Forskriften åpner for fravikelse av bl.a. plan- og bygningsloven og granneloven. Forskriften er 
situasjonsbetinget og har til formål å legge til rette for løsning av et potensielt akutt behov for 
innkvartering. 

Når det gjelder fravikelse fra plan- og bygningsloven er det allerede tatt høyde for dette 
behovet i midlertidig forskrift av 16. mars 2020 nr. 308 om unntak fra plan- og bygningsloven 
i forbindelse med Covid-19 pandemien. Justis- og beredskapsdepartementet viser til at når det 
gjelder UDIs behov, tilsier det at denne forskriftens anvendelsesområde utvides til også å 
favne innkvarteringstilbud til asylsøkere.

De hensyn som begrunner forslaget om unntak fra plan- og bygningsloven gjør seg også 
gjeldende for krav i granneloven til nabovarsel, granneskjønn og retting. Departementet 
foreslår derfor at disse reglene i granneloven ikke skal gjelde for byggverk etter den 
midlertidige forskriften som foreslås her, jf. forskriften § 3.
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Politidirektoratet og Politiets utlendingsenhet stiller seg positive til at det åpnes for en mer 
fleksibel løsning for rask etablering av ny innkvarteringskapasitet.

Politiets utlendingenhet vil imidlertid bemerke at det er nødvendig at en tilstrekkelig andel av 
denne kapasiteten etableres i kjøreavstand fra Oslo, slik at oppfølging av asylregistrering og 
videre saksbehandling/ID-avklaring i saker hvor søker isoleres, fortsatt er mulig. 
Politidirektoratet støtter dette innspillet.

Med hilsen

Ane Kvaal Cecilia Bordonado
Seksjonssjef Seniorrådgiver
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