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Finansiering af nye almene 
boliger



Opførelse af nye almene boliger

Kommunen

‒ Beslutter og giver tilsagn til hvert enkelt nyt byggeri af almene 

boliger (både familie-, ungdoms- og ældreboliger)

‒ Yder kommunalgrundkapital

‒ Yder garanti for en del af belåningen

Boligorganisationen 

‒ Opfører og drifter

Staten

‒ Giver ydelsesstøtte (negativ og positiv)

Landsbyggefonden

‒ Refunderer en del af statens ydelsesstøtte



Finansiering LAB § 118 a

2019 og 2020

Beboerindskud 2 %

Kommunal grundkapital

• Ungdomsboliger og ældreboliger: 10 %

• Familieboliger under 90 kvm: 8 %

• Familieboliger på 90-104 kvm: 10 %

• Familieboliger på 105 kvm og derover: 12 %

Lån 86-90 %



Lån til finansiering af nybyggeri
https://www.statstidende.dk/messages/S15062018-239

https://www.statstidende.dk/messages/S15062018-239


Beboerbetaling - nybyggeri

• Beboerbetalingen udgør 2,8% af byggeriets anskaffelsessum

• Beboerbetalingen reguleres i de første 20 år med inflationstaksten
‒ Og med ¾ af inflationstaksten i de sidste 25 år

• Ved låneydelse på over 2,8% dækkes differencen af ydelsesstøtte fra 

staten

• Ved låneydelse under 2,8% ændres beboerbetalingen ikke, men det 

overskydende beløb overføres til nybyggerifonden/staten





Afdelingens økonomi



Lejefastsættelse

• Balanceleje - driftsbek. § 79

• Lejefordeling - driftsbek. § 80

• Lejeforhøjelser - driftsbek. § 81

• Varsling – LLA § 10



Huslejen

• Forskelle i huslejer?

• Forskelle i huslejer inden for samme afdeling

‒ Dyre og billige m²

‒ Nye og gamle boliger i samme afdeling

‒ Forbedringer via råderetten

‒ Herlighedsværdi

• M²-leje = samlede lejeindtægter

samlet boligareal



Resultatet

• Resultatkonto (Driftsbek. § 69, stk. 3 og § 77 stk. 1-2)

• Eventuelle indeståender på afdelingens resultatkonto skal 

afvikles over højest 3 år

• Både negativ og positiv saldo

• Overskud 

• Anvendes til at dække underfinansiering eller underskud

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5qsCM7anMAhXIOxoKHdvlDAAQjRwIBw&url=http://nyheder.tv2.dk/samfund/2014-07-09-overskud-p%C3%A5-betalingsbalance-ender-p%C3%A5-133-milliarder-0&bvm=bv.119745492,d.ZGg&psig=AFQjCNEJu6qK2-OK8Kc2Coe9vF_AOzKlnA&ust=1461675855262815


Renholdelse
Hvad kan forklare store forskelle i udgifterne til renholdelse?

• Servicebehov

‒ Boligtype

‒ Beboersammensætning

‒ Udearealer

• Egne ejendomsfunktionærer?

‒ Organisering

‒ Lokalaftaler

‒ Ledelse

‒ Kultur

‒ Syn

• Eksterne renholdelsesfirmaer?

‒ Gartnerarbejde, snerydning mv.

‒ Trappevask, skorstensfejning

• Kvalitet, standard, pris…



Almen effektivitet

http://www.almeneffektivitet.dk/

http://www.almeneffektivitet.dk/


Vedligeholdelse

• Almindelig vedligeholdelse

Løbende ikke-planlagt vedligeholdelse

Der henlægges ikke til dækning af almindelig vedligeholdelse

• Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Årets planlagte vedligeholdelse

Knyttet til afdelingens 20 års (→ 30 års) vedligeholdelsesplan

Udgifterne dækkes af de tidligere års henlagte midler (konto 401)



Planlagt og periodisk vedligeholdelse og 
fornyelser

”For at sikre mod store pludselige lejestigninger i forbindelse med større 

vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder er der fastsat regler om, at der skal 

foretages henlæggelser i fornødent omfang til planlagt vedligeholdelse i 

boligorganisationens afdelinger.” (Driftsvejledningen)

”Der kan ikke henlægges til moderniserings- og forbedringsarbejder.” 

(Driftsbek. § 67, stk. 2)



Vedligeholdelse/
fornyelse 

eller 

modernisering/
forbedring?



Henlæggelser - formål

• At opretholde den oprindelige kvalitet og brugsværdi

• Nuværende beboere ”slider” på bygningsdelen – de skal derfor betale for 

opsparing til vedligeholdelse og fornyelse

• Sikre jævn huslejeudvikling
‒ Jævne udgifterne ud, så de kan udføres på det bedst mulige tidspunkt set i forhold til økonomi og 

byggeteknik → henlægge til fremtidigt forbrug



Henlæggelser – krav og regler (driftsbek. § 62-67)

• Henlæggelsernes størrelse fastsættes på baggrund af en 

vedligeholdelses- og fornyelsesplan

• Pr. 1. januar 2018: 15 år

• Pr. 1. januar 2020: 20 år

• Pr. 1. januar 2022: 25 år 

• Pr. 1. januar 2024: 30 år.

• Henlæggelser skal sikres ajourført til realværdi

• Der skal laves en beregning af likviditeten 

• Herunder bør der laves en vurdering af, om der er behov for anden finansiering

• Tilstandsrapport og vedligeholdelses- og fornyelsesplanen skal hvert 5. år 

granskes af en ekstern uvildig byggesagkyndig - inden 1/1 2022





Vedligeholdelsesbudgettet (uddrag, 10 år)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

116.1 Terræn -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

116.2 Bygning, klimaskærm -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

116.3 Bygning, bolig- erhvervsenhed 260    260    260    760    500    500    -     -     600    -     -     

116.4 Bygning, fælles 310    542    210    188    268    290    388    163    125    103    103    

116.5 Bygning, tekniske anlæg 280    280    280    280    340    340    340    340    340    340    340    

116.6 Materiel 310    192    230    110    340    200    80      -     -     -     -     

116 I alt 1.160 1.274 980    1.338 1.448 1.330 808    503    1.065 443    443    

120 Budgetteret henlæggelse 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 

Anden kapitalanskaffelse -   -   -   135  390  272  -   -   -   -   -   

Afgang/tilgang -102 -216 78 -145 0 0 250 555 -7 615 615

401 Henlæggelser, PRIMO 1.443 1.341 1.125 1.203 1.058 1.058 1.058 1.308 1.863 1.856 2.471

401 Henlæggelser, ULTIMO 1.341 1.125 1.203 1.058 1.058 1.058 1.308 1.863 1.856 2.471 3.086



Mere 
information



SUPPLERENDE MATERIALE

• BL-pjece om nybyggeri: http://www.e-pages.dk/bl/2136638814/

• BL-pjece om renovering: http://www.e-pages.dk/bl/2136638811/

• Almene data med overblik over analyser mv. fra Landsbyggefonden: 

https://almenedata.dk/

• Materiale om effektivisering i den almene boligsektor: 

https://almeneffektivitet.dk/

• BL’s koncept om granskning af vedligeholdelsesplaner: https://bl.dk/kurser-

og-netvaerk/netvaerk/driftsnet/vaerktoejer-og-analyser/granskningskoncept/

• BL’s og Landsbyggefondens hjemmesider og nyhedsbreve: bl.dk og lbf.dk

http://www.e-pages.dk/bl/2136638814/
http://www.e-pages.dk/bl/2136638811/
https://almenedata.dk/
https://almeneffektivitet.dk/
https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/netvaerk/driftsnet/vaerktoejer-og-analyser/granskningskoncept/


Faglig viden og nyheder

Nyhedsbreve

Fagbladet Boligen

‒ Nyheder og historier om og fra sektoren, boligpolitik, jobs, kurser mv.

BL kurser og rådgivning

‒ Specialviden om regler, vilkår og bedste praksis i den almene boligsektor

AlmenNet

‒ Udviklingsprojekter, inspiration og vejledninger inden for byggeri og drift

Landsbyggefonden orienterer

‒ Nye eller opdaterede analyser, aktuelle satser, vejledninger om fx egenkontrol



Tak for opmærksomheden


