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Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

I medfør af § 54 a, stk. 3, § 58 e, § 64 og § 143
t i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgø-
relse nr. 857 af 8. august 2006, fastsættes:

Kapitel 1
Reglernes anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen anvendes med de undta-
gelser, der er nævnt i stk. 2-7, på
1) almene familieboliger, ungdomsboliger og

ældreboliger, der tilhører en almen boligor-
ganisation,

2) almene ældreboliger, der tilhører en kom-
mune, en region eller en selvejende instituti-
on,

3) ustøttede private plejeboliger,
4) almene ungdomsboliger, der tilhører en

selvejende institution og
5) boliger efter lov om byfornyelse eller den

tidligere lov om byfornyelse og boligforbed-
ring, som er særligt indrettet for ældre og
personer med handicap.

Stk. 2. Bekendtgørelsen anvendes ikke, når der
ved samme aftale er udlejet såvel en almen bolig,
jf. stk. 1, som lokaler til andet end beboelse
(blandede lejemål). Uanset bestemmelsen i 1.
pkt. anses en almen bolig og en garage udlejet
ved samme aftale som et boliglejemål.

Stk. 3. Bekendtgørelsen anvendes ikke på en-
keltværelser, der er mærkede som familieboli-
ger, samt på boliger til funktionærer ved afdelin-
gen.

Stk. 4. Bekendtgørelsens §§ 2-10 samt §§ 25
og 26 anvendes ikke, hvis boligerne stilles til rå-
dighed for kommunalbestyrelsen til løsning af
påtrængende boligsociale problemer eller til
genhusning efter lov om byfornyelse og udvik-

ling af byer, den tidligere lov om byfornyelse,
den tidligere lov om byfornyelse og boligforbed-
ring eller den tidligere lov om sanering. Kommu-
nalbestyrelsens anvisning bør så vidt muligt føl-
ge § 4, stk. 1, og §§ 25 og 26.

Stk. 5. Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, og §§ 4-9
kan fraviges, i det omfang boligerne udlejes af
boligorganisationen efter særlige udlejningskri-
terier, der er fastsat ved aftale mellem kommu-
nalbestyrelsen og boligorganisationen efter § 60
i lov om almene boliger m.v.

Stk. 6. Bekendtgørelsens § 7 kan fraviges ved
udlejning af en udslusningsbolig, jf. § 63 i lov
om almene boliger m.v., ved aftale mellem leje-
ren og boligorganisationen med godkendelse af
den myndighed, der har anvist lejeren til udslus-
ningsboligen. Det skal fremgå af lejeaftalen,
hvor længe den aftalte fravigelse er gældende in-
den for en periode på højst 2 år fra lejeforholdets
begyndelse.

Stk. 7. Bekendtgørelsens §§ 2-12, §§ 14-17 og
§§ 25-36 anvendes ikke på de boliger, der er
nævnt i § 1, stk. 1, nr. 5.

Stk. 8. Lejeaftalen skal indgås mellem lejeren
og boligorganisationen, kommunen, regionen el-
ler den selvejende institution. 1. pkt. gælder ikke
for de lejeaftaler, som indgås af en almen bolig-
organisation i henhold til reglerne i § 51, stk. 2,
og 6, samt § 56 i lov om almene boliger m.v.

Kapitel 2
Almene familieboliger

Anvisning af ledige familieboliger

§ 2. Boligorganisationens ledige familieboli-
ger skal efter reglerne i §§ 3-6 og §§ 25 og 26
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stilles til rådighed for (udlejes til) de boligsøgen-
de, der i længst tid har været optaget på en ven-
teliste.

Stk. 2. Lejere, som ønsker en anden bolig i en
af boligorganisationens afdelinger, skal optages
på en oprykningsventeliste, jf. § 3, stk. 6, og § 9.

Stk. 3. Boligorganisationen kan udleje almene
familieboliger til andre boligsøgende, hvis de
ikke kan udlejes til boligsøgende på den venteli-
ste, der er nævnt i stk. 1. Udlejningen sker på de
almindelige vilkår, som gælder for almene boli-
ger.

§ 3. Enhver person, der er fyldt 15 år, kan op-
tages på ventelisten.

Stk. 2. Ventelisten føres samlet for alle bolig-
organisationens afdelinger. Der kan etableres en
fælles venteliste for flere boligorganisationer.

Stk. 3. Boligorganisationen opkræver ved op-
tagelse på ventelisten et gebyr, der ikke i væsent-
ligt omfang må overstige boligorganisationens
udgifter ved administrationen. Yderligere admi-
nistrationsgebyrer opkræves 1 gang årligt ved
ajourføring af ventelisten. Manglende betaling
af gebyr medfører sletning på ventelisten.

Stk. 4. Boligsøgende, der er optaget på vente-
listen, skal efter anmodning gøres bekendt med,
hvornår de kan forvente at få en bolig.

Stk. 5. I andelsboligorganisationer skal vente-
listen baseres på medlemsfortegnelsen. Enhver
person, der er fyldt 15 år, kan optages på med-
lemsfortegnelsen.

Stk. 6. Stk. 2-4, og stk. 5, 1. pkt., anvendes til-
svarende på oprykningsventelisten.

§ 4. Husstande med 1 eller flere børn har for-
trinsret til boliger med 3 eller flere beboelses-
rum.

Stk. 2. Boligorganisationen kan dog beslutte,
at boliger med 3 beboelsesrum kan udlejes til
ægtepar, par, der lever i registreret partnerskab,
eller hermed sidestillede par, hvis det lokale be-
hov for boliger til husstande med børn ikke taler
imod.

§ 5. Overstiger bruttoetagearealet for en bolig
med 4 beboelsesrum ikke 90 m2, kan boligen ud-
lejes efter § 4 som en 3-rums bolig. Overstiger
bruttoetagearealet for en bolig med 3 beboelses-
rum ikke 70 m2, kan boligen udlejes som en 2-
rumsbolig.

Fortrinsret

Fortrinsret for ældre og personer med handicap

§ 6. Ældre og personer med handicap har for-
ud for andre boligsøgende fortrinsret til de fami-
lieboliger, som ved tilsagnet tidligere har været
forbeholdt for (klausuleret for) ældre og perso-
ner med handicap, eller som med offentlig støtte
efter den tidligere bistandslov eller lov om social
service er indrettet særligt til denne gruppe. Det
er en betingelse, at kommunalbestyrelsen har
truffet beslutning om en sådan fortrinsret.

Stk. 2. Ved udlejning efter stk. 1, anvendes
reglerne i § 4 ikke.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at
de boliger, som er nævnt i stk. 1, skal udlejes af
boligorganisationen efter tilsvarende retningsli-
nier, som gælder for udlejning af almene ældre-
boliger, jf. § 13, stk. 1.

Særlige fortrinsrettigheder

§ 7. Lejere, som samtidig afgiver en bolig i en
afdeling, har fortrinsret til at overtage en anden
bolig i boligorganisationen. Er den ønskede bo-
lig større i bruttoetageareal end lejerens nuvæ-
rende bolig, sker overtagelsen efter reglerne i
§§ 4 og 5.

§ 8. Boligorganisationen kan beslutte følgen-
de:
1) Fortrinsretten i § 7 gælder ikke for lejere i

ungdomsboliger og lejere i ældreboliger.
2) Boligsøgende, som fraflytter en bolig i boli-

gorganisationen på grund af separation,
skilsmisse eller brudt parforhold, har for-
trinsret til ledige boliger i boligorganisatio-
nens afdelinger i den pågældende kommune
i op til 1 år, under iagttagelse af reglerne i
§ 4. Fortrinsretten forudsætter, at den bolig-
søgendes barn under 18 år fortsat bor hos
den anden af forældrene i en af boligorgani-
sationens afdelinger i kommunen.

3) Fortrinsretten i § 7 kan kun udnyttes efter en
boperiode i den boligsøgendes nuværende
bolig. Boperiodens længde kan højst fast-
sættes til 2 år. Beslutningen kan begrænses
til at gælde for boligsøgende fra en eller en-
kelte afdelinger.

§ 9. Ønsker flere boligsøgende med fortrinsret
efter §§ 7-8 den samme bolig, skal den udlejes til
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den boligsøgende, som i længst tid har været op-
taget på en oprykningsventeliste, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2. Den boligsøgende, som samtidig afgi-
ver en bolig i samme afdeling, går dog forud.

Stk. 3. Er den ledige bolig velegnet til ældre og
personer med handicap, eller falder den ind un-
der de boliger, som er nævnt i § 6, har en ældre
eller en person med handicap, som er optaget på
oprykningsventelisten, en særlig fortrinsret for-
ud for andre.

Stk. 4. Den ældre eller person med handicap,
som samtidig afgiver en bolig i samme afdeling,
går forud for andre ældre og personer med han-
dicap til de boliger, som er nævnt i stk. 3.

Stk. 5. Den særlige fortrinsret i stk. 3 og stk. 4
for ældre og personer med handicap forudsætter,
at den ønskede bolig adgangs- og eller indret-
ningsmæssigt er mere velegnet for den boligsø-
gende end dennes nuværende bolig.

Tvister

§ 10. Beboerklagenævnet træffer i medfør af
§ 101 i lov om leje af almene boliger afgørelse i
tvister om anvisning af almene familieboliger, jf.
§ 51, stk. 1, 1. pkt., i lov om almene boliger m.v.,
medmindre anvisningen er omfattet af en kom-
munal godkendelsesordning efter § 61 i sidst-
nævnte lov.

Kapitel 3
Almene ungdomsboliger

§ 11. Boligorganisationen skal anvise ledige
almene ungdomsboliger til unge uddannelsessø-
gende og andre unge med et særligt behov der-
for.

Stk. 2. Udlejning af de boliger, der er nævnt i
stk. 1, skal ske efter retningslinier, der tager hen-
syn til de boligsøgendes uddannelsesmæssige,
økonomiske og sociale forhold. Kommunalbe-
styrelsen kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3. Den almene boligorganisation kan udle-
je almene ungdomsboliger til andre boligsøgen-
de, hvis de ikke kan udlejes til den berettigede
personkreds. Ved ledighed skal boligerne på ny
søges udlejet til den berettigede personkreds.

Stk. 4. Boligorganisationen kan med kommu-
nalbestyrelsens godkendelse udleje almene ung-
domsboliger som almene familieboliger eller
som almene ældreboliger. Udlejningen sker på
de almindelige vilkår, som gælder for de pågæl-
dende boligtyper. Det er en betingelse, at der

ikke generelt er efterspørgsel efter de pågælden-
de boliger fra den berettigede personkreds.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de pågæl-
dende boliger ved ledighed på ny skal udlejes
som almene ungdomsboliger.

§ 12. § 11, stk. 1-3, anvendes tilsvarende på al-
mene ungdomsboliger, der er ejet af en selvejen-
de institution.

Kapitel 4
Almene ældreboliger

§ 13. Almene ældreboliger udlejes til ældre og
personer med handicap, der har særligt behov for
sådanne boliger. Kommunalbestyrelsen udøver
anvisningsretten efter bestemmelserne i §§ 54-
58 i lov om almene boliger m.v., jf. dog § 143 e
i samme lov.

Stk. 2. Almene ældreboliger, der er indrettet
med henblik på at betjene personer med vidtgå-
ende fysiske eller psykiske handicap, udlejes til
denne personkreds. Kommunalbestyrelsen ud-
øver anvisningsretten, jf. §§ 54-58 i lov om al-
mene boliger m.v.

Stk. 3. Almene ældreboliger kan udlejes til an-
dre boligsøgende, hvis de ikke kan udlejes til den
berettigede personkreds. De boliger, der er
nævnt i stk. 2, kan dog kun udlejes til den per-
sonkreds, som er nævnt i stk. 1, og udlejningen
sker i disse tilfælde på almindelige vilkår, jf. dog
§ 185 b, stk. 4, sidste pkt., i lov om almene boli-
ger m.v., hvorefter regionsrådet skal sørge for, at
regionens almene ældreboliger anvendes i over-
ensstemmelse med rammeaftalen. Ved ledighed
skal boligerne på ny søges udlejet til den beretti-
gede personkreds.

Stk. 4. Boligorganisationer kan med kommu-
nalbestyrelsens godkendelse udleje de almene
ældreboliger, som er nævnt i stk. 1, som almene
familieboliger eller som almene ungdomsboli-
ger. Udlejningen sker på de almindelige vilkår,
som gælder for de pågældende boligtyper. Det er
en betingelse, at der ikke generelt er efterspørg-
sel efter de pågældende boliger fra den berettige-
de personkreds. Kommunalbestyrelsen kan be-
slutte, at de pågældende boliger på ny skal udle-
jes som almene ældreboliger.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 4 gælder ikke for
almene ældreboliger, der tilhører en kommune
eller en selvejende institution.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-3 anvendes til-
svarende på ustøttede private plejeboliger.
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Stk. 7. Beføjelser, som kommunalbestyrelsen
eller amtsrådet ifølge overenskomst har overladt
til en selvejende institution før den 1. juli 1998,
jf. § 89, stk. 6, i lov om retssikkerhed og admini-
stration på det sociale område, bevares efter om-
dannelse til ustøttede private plejeboliger.

Garanti for tilbud om almen plejebolig eller 
plads på plejehjem for ældre

§ 14. Ældre, der har behov for en almen pleje-
bolig, jf. § 5, stk. 2, i lov om almene boliger
m.v., eller for en plads i et plejehjem, jf. § 140 i
lov om social service, og som ikke har valgt en
almen plejebolig eller plejehjemsplads efter reg-
lerne i § 58 a i lov om almene boliger m.v., jf.
§ 18, optages på en generel venteliste.

Stk. 2. Hvis en ældre ønsker at vælge en almen
plejebolig eller en plejehjemsplads efter reglerne
i § 58 a i lov om almene boliger m.v., jf. § 18,
skal kommunalbestyrelsen oplyse om, at garan-
tien efter § 54 a, stk. 1, i lov om almene boliger
m.v., eller § 140 a, stk. 1, i lov om social service,
ikke gælder.

§ 15. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde æl-
dre, der er optaget på en generel venteliste efter
§ 14, stk. 1, en almen plejebolig eller pleje-
hjemsplads senest to måneder efter optagelse på
ventelisten. To-måneders fristen regnes fra det
tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen i medfør
af bestemmelserne i §§ 54-58 i lov om almene
boliger m.v., har truffet afgørelse om, at den æl-
dre har behov for en almen plejebolig.

Stk. 2. Den almene plejebolig eller plejehjems-
plads, der tilbydes efter stk. 1, 1. pkt., skal være
indflytningsklar senest 2 uger efter udløbet af to-
måneders fristen.

§ 16. Hvis en ældre afslår et tilbud efter § 15,
stk. 1, 1. pkt., slettes den ældre ikke på den gene-
relle venteliste, men beregningen af to-måneders
fristen annulleres og en ny frist løber fra det tids-
punkt, hvor afslaget er modtaget af kommunal-
bestyrelsen.

§ 17. Hvis en ældre efter optagelse på den ge-
nerelle venteliste efter § 14, stk. 1, og inden et
tilbud modtages efter § 15, stk. 1, 1. pkt., får be-
hov for en almen ældrebolig eller et botilbud til
personer med betydelig og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne, er den ældre ikke
længere omfattet af garantien efter § 54 a, stk. 1,

i lov om almene boliger m.v., eller § 140 a, stk.
1, i lov om social service.

Frit valg af ældreboliger m.v.

§ 18. Ældre og personer med handicap, der har
et særligt behov for almene ældreboliger, jf. § 5
i lov om almene boliger m.v., har ret til frit at
vælge sådanne boliger. Retten efter 1. pkt. gæl-
der endvidere boliger efter lov om byfornyelse
eller lov om byfornyelse og boligforbedring,
som er indrettet for den i 1. pkt. nævnte person-
kreds, og boliger efter den tidligere lov om boli-
ger for ældre og personer med handicap.

Stk. 2. Retten til frit valg efter stk. 1 gælder
uanset boligens beliggenhed. Det er en forudsæt-
ning, at betingelserne efter §§ 54, 57 eller 58 i
lov om almene boliger m.v. er opfyldt i bopæls-
kommunen og i tilflytningskommunen. Tilflyt-
ningskommunens vurdering af udefrakommende
skal ske efter de samme retningslinier, som gæl-
der for kommunens egne borgere.

Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 1 omfatter
ret til, at ægtefælle, registreret partner eller sam-
lever fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en per-
son ønsker, at ægtefælle, registreret partner eller
samlever fortsat skal indgå i husstanden, skal
den bolig, der tilbydes, være egnet til 2 personer.
Efterlevende samlever til ældre eller person med
handicap, jf. stk. 1, har ret til at fortsætte lejefor-
holdet.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder tilsva-
rende for ustøttede private plejeboliger.

Anvisning af ledige ældreboliger m.v.

§ 19. Ældre og personer med handicap, der har
behov for en ældrebolig eller en plejebolig, her-
under en ustøttet privat plejebolig, jf. § 18, opta-
ges efter reglerne i § 20 på den specifikke vente-
liste i den kommune, hvor den ønskede bolig er
beliggende.

Stk. 2. Ledige boliger efter stk. 1 anvises af
kommunalbestyrelsen, jf. dog § 55, stk. 1, og
§ 143 e i lov om almene boliger m.v., til de per-
soner, der har størst behov for den pågældende
bolig, jf. dog § 15, stk. 1, 1. pkt. I behovsvurde-
ringen indgår den enkeltes sociale, fysiske, psy-
kiske og økonomiske forhold.

§ 20. Det skal fremgå af den kommunale spe-
cifikke venteliste, hvorvidt den enkelte boligsø-
gende har bopæl inden for eller uden for kommu-
negrænsen.



5

Stk. 2. Hvis en boligsøgende ønsker optagelse
på flere specifikke ventelister, kan der opkræves
et gebyr for administration af ventelisten.

Stk. 3. Den, der udøver anvisningsretten til bo-
ligerne, jf. § 19, stk. 2, kan ved optagelse på den
specifikke venteliste opkræve gebyret, jf. stk. 2.
Gebyret må ikke overstige de udgifter, der er for-
bundet med administrationen af ventelisten.
Manglende betaling af gebyr medfører sletning
på ventelisten.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan ved optagel-
se på den specifikke venteliste til en plejehjems-
plads eller beskyttet bolig, jf. § 9 i bekendtgørel-
se om plejehjem og beskyttede boliger, opkræve
gebyret, jf. stk. 2. Gebyret må ikke overstige de
udgifter, der er forbundet med administrationen
af ventelisten. Manglende betaling af gebyr
medfører sletning på ventelisten.

Stk. 5. Boligsøgende, der er optaget på den
specifikke venteliste, skal efter anmodning gøres
bekendt med deres placering på ventelisten.

Adgang til at afslå udefrakommende optagelse 
på venteliste

§ 21. Kommunalbestyrelsen kan af hensyn til
at kunne tilbyde egne borgere et passende botil-
bud i særlige tilfælde, jf. stk. 2, beslutte, at bor-
gere fra andre kommuner, der ønsker at flytte til
kommunen, ikke kan optages på den specifikke
venteliste til et botilbud.

Stk. 2. Når den gennemsnitlige ventetid for
borgere med bopæl i kommunen er forøget med
mindst 50 pct. igennem de forudgående 3 måne-
der, som følge af tilgang af borgere fra andre
kommuner, kan kommunalbestyrelsen lade be-
slutning efter stk. 1 træde i kraft 1 måned efter
beslutningstidspunktet.

Stk. 3. Beslutning efter stk. 1, bevarer sin gyl-
dighed i indtil 6 måneder efter dens ikrafttræden.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan af hensyn til
at kunne tilbyde egne borgere et passende botil-
bud i særlige tilfælde, jf. stk. 5, beslutte at for-
længe perioden, hvor borgere fra andre kommu-
ner, der ønsker at flytte til kommunen, ikke kan
optages på den specifikke venteliste. Beslutnin-
gen om forlængelse kan træde i kraft 1 måned ef-
ter beslutningstidspunktet.

Stk. 5. Beslutning efter stk. 4 kan træffes, når
den gennemsnitlige ventetid for personer med
bopæl inden for kommunen som følge af tilgang
af ansøgere fra andre kommuner igennem de se-
neste 3 måneder forud for beslutning om forlæn-

gelse fortsat overstiger den gennemsnitlige ven-
tetid for ansøgere med bopæl inden for kommu-
nen med mindst 50 pct. Sammenligningsgrund-
laget er den gennemsnitlige ventetid for ansøge-
re med bopæl inden for kommunen på det tids-
punkt, der ligger 3 måneder før kommunalbesty-
relsens beslutning efter stk. 1, 1. pkt.

Stk. 6. Forlængelse af beslutning efter stk. 4,
kan tidligst vedtages 1 måned før udløbet af den
gyldighedsperiode, der er nævnt i stk. 3.

Stk. 7. Beslutning om forlængelse efter stk. 4
bevarer sin gyldighed i indtil 6 måneder efter
dens ikrafttræden.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen offentliggør be-
slutninger efter stk. 1 og 4.

§ 22. Beslutninger efter § 21, stk. 1 og 3, an-
vendes ikke på personer, der ønsker at flytte til
kommunen
1) for at bevare tæt kontakt til nære pårørende,

der bor i tilflytningskommunen,
2) af religiøse grunde for at blive optaget i et

bomiljø, hvis hovedformål er, at personer
med samme religiøse overbevisning kan
være sammen,

3) for at blive optaget i et bomiljø, hvor der er
opstået et særligt tegnsprogsmiljø for døve,

4) for at opnå en særlig bolig beregnet for per-
soner, der er omfattet af lov om erstatning til
besættelsestidens ofre, eller

5) i deres egenskab af ægtefæller, registrerede
partnere eller samlevende, jf. § 18, stk. 3.

§ 23. Kommunalbestyrelsens afgørelser om
anvisning af ledige boliger i henhold til bestem-
melserne i §§ 54, 57, 58, 58 a, 58 b og 143 r i lov
om almene boliger m.v. kan i første instans ind-
bringes for det sociale nævn, som den kommune,
hvor boligerne er beliggende, hører under. Afgø-
relser truffet af det sociale nævn kan indbringes
for Ankestyrelsen. § 57 i lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område om,
hvorvidt Ankestyrelsen kan behandle sagen, an-
vendes tilsvarende. Kapitel 10 i lov om retssik-
kerhed og administration på det sociale område
anvendes tilsvarende.

Brugerinformation

§ 24. Med henblik på at personer, der ønsker at
gøre brug af det frie valg af ældrebolig m.v., får
bedre mulighed for at vurdere og sammenligne
den enkelte kommunes serviceydelser, skal
kommunalbestyrelsen sikre, at de oplysninger,
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der er anført i stk. 2-4, fremgår på en lettilgæn-
gelig måde, eksempelvis på kommunens hjem-
meside på internettet og i skriftlig form.

Stk. 2. For ældreboliger skal brugerinformati-
onen som minimum omfatte oplysninger om:
1) kommunens ældreboliger, herunder ældre-

boliger egnet til 2 personer,
2) boligernes størrelse og indretning,
3) fællesfaciliteter i tilknytning til den enkelte

boligtype,
4) tilknyttet hjælp, og
5) resultatet af eventuelle undersøgelser af kva-

liteten.
Stk. 3. For plejeboliger, herunder ustøttede pri-

vate plejeboliger, skal brugerinformationen som
minimum omfatte oplysninger om:
1) kommunens plejeboliger, herunder plejebo-

liger egnet til 2 personer,
2) antal beboere på plejecentret,
3) antal fast tilknyttet plejepersonale,
4) plejecentrets værdier og normer,
5) dagligdagens rytme,
6) indsatsen i forhold til demente,
7) hvordan der føres tilsyn med plejecentret,
8) boligernes størrelse og indretning, og
9) resultatet af eventuelle undersøgelser af kva-

liteten.
Stk. 4. For ældreboliger og plejeboliger, herun-

der ustøttede private plejeboliger, skal følgende
endvidere som minimum være oplyst om den
venteliste, der er nævnt i § 19:
1) antal personer på den specifikke venteliste,
2) den gennemsnitlige ventetid på den specifik-

ke venteliste,
3) fordelingen på borgere fra hjemkommunen

og fordelingen af borgere fra andre kommu-
ner,

4) antal fordelte ventelistepladser i det foregå-
ende kvartal,

5) hvilke konsekvenser det kan få, hvis et botil-
bud afvises,

6) hvis der opkræves gebyr, størrelsen heraf, og
7) om kommunalbestyrelsen har truffet beslut-

ning om at afslå udefra kommende optagelse
på den specifikke venteliste, jf. § 21.

Kapitel 5
Afvisning

§ 25. Når reglerne om beboermaksimum i § 52
a-c i lov om midlertidig regulering af boligfor-
holdene ikke anvendes, kan boligorganisationen
afvise udlejning til boligsøgende til en almen bo-

lig, hvis boligen vil blive beboet af flere end 2
personer pr. beboelsesrum.

Stk. 2. Boligorganisationen kan i øvrigt afvise
udlejning til boligsøgende til en almen bolig,
hvis boligorganisationen i ganske særlige tilfæl-
de har rimelig grund til at modsætte sig udlej-
ning.

§ 26. En boligorganisation kan afvise udlej-
ning til en boligsøgende til en almen bolig, hvis
den boligsøgende har ubetalt, forfalden gæld til
den pågældende boligorganisation fra et tidlige-
re eller eksisterende lejeforhold.

Stk. 2. Afvisning efter stk. 1 kan ikke foreta-
ges,
1) hvis den ubetalte, forfaldne gæld skønnes at

være af uvæsentlig betydning,
2) hvis kravet er forældet,
3) hvis der er indgået en afdragsordning eller

en akkord, som er overholdt af skyldneren,
eller

4) hvis den pågældende har opnået en gældssa-
nering, som ligeledes er overholdt.

Kapitel 6
Øvrige rettigheder

§ 27. Der kan ikke tillægges boligsøgende til
almene familieboliger videregående fortrinsret-
tigheder end anført i § 1, stk. 5, og §§ 2-9.

§ 28. Fortsættes et lejemål af en almen bolig i
en andelsboligorganisation i henhold til reglerne
i § 72 i lov om leje af almene boliger af en per-
son, der ikke er fyldt 15 år, kan den pågældende
person optages på medlemsfortegnelsen uanset
§ 3, stk. 5.

§ 29. Overgår brugsretten til en almen bolig i
en andelsboligorganisation varigt efter lov om
leje af almene boliger, kan medlemsnummeret
overdrages til den, der overtager boligen. Dette
gælder dog ikke ved bytning.

§ 30. Ved en boligsøgendes død overgår plad-
sen på ventelisten eller på oprykningsventelisten
og et eventuelt medlemsnummer til en almen fa-
miliebolig til den afdødes efterladte ægtefælle,
registrerede partner eller hermed sidestillet per-
son.

Stk. 2. Flytter en boligsøgende på grund af al-
der eller sygdom til et plejehjem, en almen æl-
drebolig eller lignende, kan pladsen på venteli-
sten eller på oprykningsventelisten og et eventu-
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elt medlemsnummer overdrages til den boligsø-
gendes ægtefælle, registrerede partner eller her-
med sidestillet person.

§ 31. Bortset fra de tilfælde, der er nævnt i
§§ 28-30, kan overdragelse af ventelistepladser
og medlemsnumre i almene boligorganisationer
ikke finde sted.

Kapitel 7

Afvisning og kommunal anvisning i områder 
med en høj andel af personer uden for  

arbejdsmarkedet (kombineret udlejning)

§ 32. Socialministeriet beregner og offentlig-
gør på ministeriets hjemmeside, hvilke områder
med en høj andel af personer uden for arbejds-
markedet, der opfylder betingelserne i § 51 b,
stk. 3 og 4, i lov om almene boliger m.v. Bereg-
ningerne ajourføres hvert år den 1. marts.

Stk. 2. Ved beregningen af, hvilke områder,
der opfylder betingelserne i § 51 b, stk. 3 og 4, i
lov om almene boliger m.v., lægges følgende
forudsætninger til grund:
1) Ved beregning af antallet af personer på 18

år og derover, der er uden for arbejdsmarke-
det, jf. § 51 b, stk. 3, nr. 1 og 3, samt § 51 b,
stk. 4, nr. 2, i lov om almene boliger m.v.,
medregnes personer, der den 1. januar i det
forudgående kalenderår boede i afdelinger i
området, og som i det kalenderår, der påbe-
gyndtes 2 år før denne dato, modtog førtids-
pension, kontanthjælp, introduktionsydelse,
starthjælp, aktiveringsydelse, revaliderings-
ydelse, arbejdsløshedsunderstøttelse eller
sygedagpenge, som i alt udgjorde mere end
30 pct. af bruttoindkomsten.

2) Ved beregning af hvor mange beboere, der
bor i afdelingerne tilsammen, jf. § 51 b, stk.
3, nr. 2, og § 51 b, stk. 4, nr. 1, i lov om al-
mene boliger m.v., medregnes alle beboere
uanset alder, der boede i afdelingerne den 1.
januar i det forudgående kalenderår.

§ 33. Træffer kommunalbestyrelsen beslut-
ning om afvisning af boligsøgende på venteli-
sten efter § 51 b, stk. 1, i lov om almene boliger
m.v., godkender kommunen udlejning af ledige
almene familieboliger i hvert enkelt tilfælde.
Kommunalbestyrelsen afviser udlejning til de
modtagere af kontanthjælp, starthjælp eller in-
troduktionsydelse, der er nævnt i § 51 b, stk. 1, i
samme lov, om nødvendigt efter indhentning af

oplysninger fra den kommune, som den boligsø-
gende bor i på ansøgningstidspunktet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelser, der har truffet
beslutning om afvisning efter § 51 b, stk. 1, i lov
om almene boliger m.v., eller kommunal anvis-
ning efter § 59, stk. 4, i samme lov, indberetter
én gang årligt oplysning til Socialministeriet om
foretagne afvisninger, anvisning af erstatnings-
boliger og om kommunal anvisning efter § 59,
stk. 4, på et skema, der udarbejdes af Socialmi-
nisteriet. Kommunalbestyrelsen indberetter des-
uden resultatet af den evaluering, som kommu-
nalbestyrelsen foretager hvert 5. år, jf. § 51 b,
stk. 9, i samme lov, til Socialministeriet.

Kapitel 8
Tilsyn

§ 34. Kommunalbestyrelsen påser i nødven-
digt omfang, at almene boligorganisationer og
selvejende institutioner udlejer ledige almene
boliger i overensstemmelse med bestemmelser-
ne i bekendtgørelsen.

§ 35. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at
§ 4, stk. 2, og § 8, nr. 2, ikke anvendes, hvis ud-
lejningssituationen, herunder det lokale behov
for almene familieboliger til husstande med
børn, tilsiger det.

§ 36. Hvis almene familieboliger, almene æl-
dreboliger eller almene ungdomsboliger på
grund af ganske ekstraordinære udlejningsvan-
skeligheder ikke kan udlejes til beboelse, kan
kommunalbestyrelsen tillade, at de pågældende
boliger udlejes til andet end beboelse. Ved ledig-
hed skal boligerne på ny søges udlejet til den be-
rettigede personkreds.

§ 37. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at
boligorganisationens udlejning af ledige almene
familieboliger og ledige almene ungdomsboliger
skal godkendes i hvert enkelt tilfælde, jf. § 61 i
lov om almene boliger m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan afvise udlej-
ning til boligsøgende med husstandsindkomster
af en sådan størrelse, at der vil være et åbenbart
misforhold mellem husstandsindkomst og bolig-
afgift. Afvisning af boligsøgende under henvis-
ning til indkomstforholdene kan kun ske efter en
konkret vurdering af den enkelte boligsøgendes
økonomiske og personlige forhold.

Stk. 3. Afviser kommunalbestyrelsen en udlej-
ning i medfør af stk. 2, skal boligorganisationen
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og den boligsøgende underrettes herom skrift-
ligt. Er afslag ikke afsendt af kommunalbestyrel-
sen senest 5 hverdage efter ansøgningens modta-
gelse i kommunen, er kommunalbestyrelsens
mulighed for at afvise den boligsøgende bortfal-
det.

Stk. 4. Reglerne i stk. 2 og 3 anvendes tilsva-
rende på afvisning af udlejning til flygtninge i
medfør af § 62, stk. 1, i lov om almene boliger
m.v.

Kapitel 9
Ikrafttrædelse

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. ja-
nuar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr.
625 af 23. juni 2005 om udlejning af almene bo-
liger m.v.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens garanti efter
§ 15 skal være opfyldt senest den 1. januar 2009.

Socialministeriet, den 12. december 2006

EVA KJER HANSEN

/ Frank Bundgaard
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Bilag 1

Betingelser for beslutning om at afslå udefrakommende optagelse på venteliste, jf. § 21

Indledningsvis bemærkes, at en generel hen-
visning til egne borgeres behov ikke i sig selv vil 
være tilstrækkelig begrundelse til at træffe be-
slutning efter § 21 om at afslå udefrakommende 
optagelse på venteliste. Der skal således være 
tale om en kvalificeret begrundelse.

Til grund for kommunalbestyrelsens beslut-
ning om at træffe beslutning efter § 21 må såle-
des ligge dokumentation for, at udefrakommen-
de forhold uden for kommunalbestyrelsens kon-
trol i form af tilgang af udefrakommende bolig-
søgende vil være en afgørende hindring for kom-
munens opfyldelse af sin forpligtelse til at sikre 
botilbud til egne borgere, og at betingelserne for 
at træffe beslutning således er opfyldt.

Dette indebærer, at kortvarige forøgelser af 
ventetiderne for egne borgere ikke er en afgøren-
de hindring for opfyldelse af forpligtelsen til at 
sikre botilbud til egne borgere. Ligeledes er for-
øgede ventetider som følge af demografiske æn-
dringer i kommunens befolkning eller indførelse 
af lempeligere visitationspraksis ikke udefra-
kommende forhold.

Da tildeling af boliger omfattet af fritvalgsord-
ningen er behovsbestemt, vil en forøget tilgang 
af udefrakommende boligsøgende til en given 
boligtype alene kunne begrunde en beslutning 
om at afslå udefrakommende optagelse på vente-
liste til den pågældende boligtype.

Beslutning om at afslå udefrakommende opta-
gelse på venteliste eller beslutning om forlæn-
gelse af allerede truffet beslutning herom må ba-
seres på sikker viden om et væsentligt forøget ni-
veau for ventetid for egne borgere sammenlignet 

med tidligere. Niveauet for ventetid for egne 
borgere defineres som den gennemsnitlige ven-
tetid inden for et tidsrum af de forudgående 3 
måneder, og en væsentlig forøgelse af niveauet 
for ventetid for egne borgere defineres som 
mindst 50 pct.

Da brug af undtagelsesbestemmelsen vil re-
præsentere en begrænsning af fritvalgsordnin-
gen, er det derfor af hensyn til ordningens samlet 
set uhindrede udfoldelse nødvendigt, at
a) der indlægges en obligatorisk varslingsperi-

ode af 1 måneds varighed mellem beslutning
om at afslå udefrakommende optagelse på
venteliste og faktisk ikrafttræden, og

b) en beslutning om at afslå udefrakommende
optagelse på venteliste alene giver adgang til
at opretholde denne undtagelsestilstand i et
tidsrum af 6 måneder, hvorefter undtagelses-
tilstanden automatisk ophører, medmindre
der træffes beslutning om forlængelse med
yderligere 6 måneder, under forudsætning af
at betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Ad a): Formålet med varslingsperioden er at 
tilgodese hensynet til udefrakommende boligsø-
gende.

Ad b): Formålet med tidsbegrænsningen er 
dels en understregning af bestemmelsens karak-
ter af undtagelsesbestemmelse, hvis (fortsatte) 
anvendelse kræver aktiv handling fra kommu-
nalbestyrelsens side, og dels hensynet til sikring 
af, at grundlaget for en beslutning om at afslå 
udefrakommende optagelse på venteliste er til 
stede.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


