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Oversigt – lovgivningsmæssige forskelle på boligområder  

 

I udsatte områder, parallelsamfund (tidl. ghetto-områder) og omdannelsesområder (tidl. hårde ghetto-områder) gælder der særlige regler – 

bl.a. omkring anvisning og udlejning, ophævelse, straffeattester, salg af boliger og genhusning i forbindelse med en udviklingsplan. Pr. 30.no-

vember 2021 gælder også særlige regler i de forebyggelsesområder, som udpeges første gang den 1. december 2021. Denne oversigt giver et 

overblik over, hvordan de forskellige regler gælder i de forskellige boligområder – og hvad der gælder, når et område tidligere har været en 

omdannelsesområde.  

 

Oversigten er opdateret i overensstemmelse med de regler, der trådte i kraft pr. 1. juli 2021 (regler for tidligere hårde ghetto-områder). 

 

Emne/boligområde Almindelige bolig-

områder  

Forebyggelsesområ-

der 

Udsatte boligområder 

 

Parallelsamfund 

(tidligere kaldet 

ghetto-områder) 

 

Omdannelsesområ-

der (tidligere kaldet 

hårde ghetto-områ-

der) 

Definition  

(udpegning hvert år den 

1. december) 

Alle boligafdelinger, 

som ikke er omfattet 

af en af de særlige 

betegnelser (fore-

byggelsesområder, 

udsatte områder, pa-

rallelsamfund eller 

omdannelsesområ-

der).  

 

Områder med min-

dre end 1.000 bebo-

ere kan ikke udpeges 

på de særlige lister.  

 

Da område-udpeg-

ningen består af 

sammenhængende 

boligområder, kan 

Områder med mere end 

1.000 beboere og mere 

end 30 % af beboerne 

er indvandrer eller ef-

terkommere fra ikke-

vestlige land, og hvor 2 

ud af 4 kriterier er op-

fyldt:  

1. Mere end 30 % af be-
boerne i alderen 18-
65 år er udenfor ar-
bejdsmarked/uddan-
nelse 

2. Andelen af beboere 
der er dømt efter 
straffelov, våbenlov 
eller lov om euforise-
rende midler 

Områder med mere end 

1.000 beboere, hvor 

mindst 2 ud af 4 krite-

rier er opfyldt:  

 

1. Mere end 40 % af be-
boerne i alderen 18-
65 år er udenfor ar-
bejdsmarked/uddan-
nelse 

2. Andelen af beboere 
der er dømt efter 
straffelov, våbenlov 
eller lov om euforise-
rende midler oversti-
ger 3 gange landsgen-
nemsnit 

3. Andelen af beboere i 
alderen 30-59 år, der 

Udpegede udsatte om-

råder, hvor mere end 

50 % er indvandrere 

eller efterkommere fra 

ikke-vestlige lande 

 

Alle parallelsamfund 

er derfor pr. definition 

også på listen over 

udsatte områder. 

 

Parallelsamfund udpe-

ges hvert år den 1. 

december af boligmi-

nisteriet. 

Udpegede parallelsam-

fund, der i 5 år i træk 

har været udpeget som 

Parallelsamfund.  

 

Alle omdannelsesområ-

der er derfor pr. defini-

tion også på listerne 

over hhv. parallelsam-

fund og udsatte områ-

der. 

 

Omdannelsesområder 

udpeges hvert år den 1. 

december af boligmini-

steriet. 

 

En række regler for om-

dannelsesområder 
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boligafdelinger med 

mindre end 1.000 

beboere være omfat-

tet af definitionen på 

et sammenhæn-

gende boligområde, 

og derfor være om-

fattet af en udpeg-

ning på en af de 

særlige lister.  

overstiger 2 gange 
landsgennemsnit 

3. Andelen af beboere i 
alderen 30-59 år, der 
alene har en grund-
skoleuddannelse, 
overstiger 60 % 

4. Den gennemsnitlige 
bruttoindkomst ud-
gør mindre end 65 % 
af regionsgennem-
snittet (15-64-årige)  

 

Forebyggelsesområder 

udpeges hvert år den 1. 

december af boligmini-

steriet, første gang den 

1. december 2021. 

alene har en grund-
skoleuddannelse, 
overstiger 60 % 

4. Den gennemsnitlige 
bruttoindkomst ud-
gør mindre end 55 % 
af regionsgennem-
snittet (15-64-årige) 

 

Udsatte områder udpe-

ges hvert år den 1. de-

cember af boligministe-

riet. 

gælder fortsat i en peri-

ode efter at et område 

ikke længere er udpe-

get som omdannelses-

område. 

Udviklingsplan 

Den almene boligorganisa-

tion og kommunalbestyrel-

sen skal i fællesskab udar-

bejde en udviklingsplan for 

et omdannelsesområde, jf. 

§ 61 a, stk. 4 

(Uddrag af lov om almene 

boliger § 168 a, stk. 1 og 

bekendtgørelse om fysisk 

forandring) 

 

Opnås der ikke enighed 

om en fælles udviklings-

plan, jf. § 168 a, stk. 1, 

I de almindelige bo-

ligområder skal der 

ikke udarbejdes ud-

viklingsplaner med 

et krav om nedbrin-

gelse af andelen af 

familieboliger. Det er 

alene et krav, der 

stilles til omdannel-

sesområder. 

 

For tidligere omdan-

nelsesområder skal 

en godkendt udvik-

lingsplan dog stadig 

I forebyggelsesområder 

skal der ikke udarbej-

des udviklingsplaner 

med et krav om ned-

bringelse af antallet af 

familieboliger. Det er 

alene et krav, der stilles 

til omdannelsesområ-

der. 

 

For tidligere omdannel-

sesområder skal en 

godkendt udviklingsplan 

dog stadig udmøntes, 

selvom området ikke 

I udsatte boligområder 

skal der ikke udarbej-

des udviklingsplaner 

med et krav om ned-

bringelse af antallet af 

familieboliger. Det er 

alene et krav, der stilles 

til omdannelsesområ-

der. 

 

 

For tidligere omdannel-

sesområder skal en 

godkendt udviklingsplan 

dog stadig udmøntes, 

I parallelsamfund skal 

der først udarbejdes 

udviklingsplaner med 

et krav om nedbrin-

gelse af antallet af fa-

milieboliger, hvis om-

rådet defineres som et 

omdannelsesområde. 

 

For tidligere omdan-

nelsesområder skal en 

godkendt udviklings-

plan dog stadig ud-

møntes, selvom 

Der er pligt til at udar-

bejde en udviklingsplan 

for et omdannelsesom-

råde. Målet for planen 

er, at andelen af al-

mene familieboliger skal 

nedbringes til 40 % in-

den 2030.  

 

Udviklingsplanen udar-

bejdes som udgangs-

punkt i fællesskab mel-

lem kommunen og bo-

ligorganisationen, og 

skal godkendes af 
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kan kommunalbestyrelsen 

anmode boligministeren 

om at godkende en kom-

munal udviklingsplan. Den 

kommunale udviklingsplan 

skal have som sit mål in-

den den 1. januar 2030 at 

nedbringe andelen af al-

mene familieboliger til 

højst 40 pct. af alle boliger 

i det pågældende omdan-

nelsesområde, jf. § 61 a, 

stk. 4.  

Kommunalbestyrelsen kan 

give almene boligorganisa-

tioner påbud om at gen-

nemføre en godkendt kom-

munalplan efter stk. 1, 

herunder udføre foranstalt-

ninger, som er af væsent-

lig betydning for virkelig-

gørelsen af den kommu-

nale udviklingsplan og for 

varetagelsen af almene 

samfundsinteresser, inden 

for en frist fastsat af kom-

munalbestyrelsen. Hvis på-

buddet ikke efterleves, kan 

kommunen udpege en for-

retningsfører for området.  

 

(uddrag af lov om almene 

boliger § 168 b) 

udmøntes, selvom 

området ikke læn-

gere er et hårdt om-

dannelsesområde, 

parallelsamfund, ud-

sat område eller 

kommende forebyg-

gelsesområde.   

længere er et omdan-

nelsesområde, parallel-

samfund eller udsat 

område. 

selvom området ikke 

længere er et omdan-

nelsesområde eller pa-

rallelsamfund. 

området ikke længere 

er et omdannelsesom-

råde. 

 

 

ministeren. Opnås der 

ikke enighed, kan kom-

munen udarbejde en 

plan, der ligeledes skal 

godkendes af ministe-

ren efter høring af bo-

ligorganisationen. Her-

efter kan der gives på-

bud til boligorganisatio-

nen om at efterleve pla-

nen. 

Såfremt kommunen og 

boligorganisationen ikke 

udarbejder en udvik-

lingsplan, kan ministe-

ren give påbud om at 

afvikle et område, der 

er udpeget som omdan-

nelsesområde 
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Boligministeren kan med-

dele en almen boligorgani-

sation påbud om at afvikle 

et omdannelsesområde…, 

hvis boligorganisationen og 

kommunalbestyrelsen ikke 

har udarbejdet en udvik-

lingsplan efter … og kom-

munalbestyrelsen ikke har 

fået godkendt en kommu-

nal udviklingsplan, … eller 

hvis den godkendte fælles 

udviklingsplan eller den 

godkendte kommunale ud-

viklingsplan ikke bliver im-

plementeret. 

 

(Uddrag af lov om almene 

boliger § 169 c) 

Aftale om fleksibel ud-

lejning 

For almene familieboliger, 

der ikke er omfattet af 

reglerne om kommunal an-

visningsret og aftalt anvis-

ning eller udslusningsboli-

ger, kan kommunalbesty-

relsen og den almene bo-

ligorganisation indgå aftale 

om, at de ledige boliger i 

en boligafdeling skal udle-

jes efter særlige kriterier. 

Der kan aftales for-

nuftige, saglige og 

ikke-diskriminerende 

udlejningskriterier 

med kommunen, 

herunder mere re-

striktive kriterier 

som uddannelse, 

indkomst – og straf-

feattest efter konkret 

vurdering, jf. notat 

af 15. november 

2019 fra Trafik-, 

I forebyggelsesområder 

er fleksibel udlejning 

obligatorisk, se afsnittet 

om obligatorisk fleksibel 

udlejning. 

I udsatte områder er 

fleksibel udlejning obli-

gatorisk, se afsnittet 

om obligatorisk fleksibel 

udlejning. 

I parallelsamfund er 

fleksibel udlejning ob-

ligatorisk, se afsnittet 

om obligatorisk fleksi-

bel udlejning. 

I omdannelsesområder 

er fleksibel udlejning 

obligatorisk, se afsnittet 

om obligatorisk fleksibel 

udlejning. 
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(Lov om almene boliger § 

60, stk. 1) 

 

 

Bygge- og Boligsty-

relsen.  

 

Der kan ikke fast-

sættes et kriterie om 

etnicitet. 

 

Aftalerne skal tages 

op til revision hvert 

4. år 

 

 

 

Ift. kriterier om bo-

ligsøgendes evt. 

domme henvises til 

BL’s ”Vejledning om 

indsamling af straffe-

attester i forbindelse 

med fleksibel udlej-

ning af almene fami-

lieboliger”.  

 

Se evt. Trafik-, 

Bygge- og Boligsty-

relsens ”Undersø-

gelse af anvendelse 

af fleksible udlej-

ningsregler i almene 

familieboliger” (april 

2020). 

Obligatorisk fleksibel 

udlejning 

Obligatorisk fleksibel 

udlejning er ikke et 

Boligorganisationen skal 

anvise efter særlige 

Boligorganisationen skal 

anvise efter særlige 

Boligorganisationen 

skal anvise efter 

Boligorganisationen skal 

anvise efter særlige 

file:///C:/Users/spe/Downloads/UndersÃ¸gelse%20af%20anvendelse%20af%20fleksible%20udlejningsregler%20i%20almene%20familieboliger.pdf
file:///C:/Users/spe/Downloads/UndersÃ¸gelse%20af%20anvendelse%20af%20fleksible%20udlejningsregler%20i%20almene%20familieboliger.pdf
file:///C:/Users/spe/Downloads/UndersÃ¸gelse%20af%20anvendelse%20af%20fleksible%20udlejningsregler%20i%20almene%20familieboliger.pdf
file:///C:/Users/spe/Downloads/UndersÃ¸gelse%20af%20anvendelse%20af%20fleksible%20udlejningsregler%20i%20almene%20familieboliger.pdf
file:///C:/Users/spe/Downloads/UndersÃ¸gelse%20af%20anvendelse%20af%20fleksible%20udlejningsregler%20i%20almene%20familieboliger.pdf
file:///C:/Users/spe/Downloads/UndersÃ¸gelse%20af%20anvendelse%20af%20fleksible%20udlejningsregler%20i%20almene%20familieboliger.pdf
file:///C:/Users/spe/Downloads/UndersÃ¸gelse%20af%20anvendelse%20af%20fleksible%20udlejningsregler%20i%20almene%20familieboliger.pdf
file:///C:/Users/spe/Downloads/UndersÃ¸gelse%20af%20anvendelse%20af%20fleksible%20udlejningsregler%20i%20almene%20familieboliger.pdf
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For almene familieboliger, 

der er beliggende i et ud-

sat boligområde, jf. § 61 

a, stk. 1, og som hverken 

er omfattet af reglerne om 

kommunal anvisningsret 

og aftalt anvisning eller 

udslusningsboliger, skal 

boligorganisationen anvise 

ledige boliger efter særlige 

kriterier, herunder beskæf-

tigelses- og uddannelses-

kriterier. Kommunalbesty-

relsen fastsætter kriteri-

erne med henblik på at 

styrke beboersammensæt-

ningen i boligområdet og 

offentliggør dem. Kriteri-

erne tages op til revision, 

senest 4 år efter at de er 

fastsat. Kriterierne bortfal-

der, når et boligområde 

ikke længere er et udsat 

boligområde, jf. § 61 a, 

stk. 1. 

(Lov om almene boliger § 

60, stk. 4) 

krav i almindelige 

boligområder. Der 

kan aftales kriterier 

mellem boligorgani-

sation og kommune, 

jf. ovenfor. 

 

I tidligere omdannel-

sesområde omfattet 

af en udviklingsplan, 

som efterfølgende 

blot defineres som et 

almindeligt boligom-

råde, er der ikke ob-

ligatorisk fleksibel 

udlejning. I stedet 

kan der indgås aftale 

om fleksibel udlej-

ning mellem boligor-

ganisation og kom-

mune.  

Se afsnittet om af-

tale om fleksibel ud-

lejning. 

 

 

kriterier, der er fastsat 

af kommunen – herun-

der beskæftigelses- og 

uddannelseskriterier. 

Det kan være relevant 

at fastlægge kriterier, 

der påvirker fx uddan-

nelsesniveau, indtægt 

og andelen af dømte (fx 

straffeattest efter kon-

kret vurdering). 

 

Kriterierne skal tages 

op til revision hvert 4. 

år. 

 

Kriterierne for den obli-

gatoriske udlejning 

bortfalder umiddelbart, 

hvis et område ikke 

længere er forebyggel-

sesområde.  

 

Herefter kan der indgås 

aftaler om fleksibel ud-

lejning, se afsnit om af-

tale om fleksibel udlej-

ning 

 

 

kriterier, der er fastsat 

af kommunen – herun-

der beskæftigelses- og 

uddannelseskriterier. 

Det kan være relevant 

at fastlægge kriterier, 

der påvirker fx uddan-

nelsesniveau, indtægt 

og andelen af dømte (fx 

straffeattest efter kon-

kret vurdering). 

 

Kriterierne skal tages 

op til revision hvert 4. 

år. 

 

 

særlige kriterier, der 

er fastsat af kommu-

nen – herunder be-

skæftigelses-, uddan-

nelseskriterier. Det 

kan være relevant at 

fastlægge kriterier, 

der påvirker fx uddan-

nelsesniveau, indtægt 

og andelen af dømte 

(fx straffeattest efter 

konkret vurdering). 

 

Kriterierne skal tages 

op til revision hvert 4. 

år. 

 

 

kriterier, der er fastsat 

af kommunen – herun-

der beskæftigelses-, 

uddannelseskriterier. 

Det kan være relevant 

at fastlægge kriterier, 

der påvirker fx uddan-

nelsesniveau, indtægt 

og andelen af dømte (fx 

straffeattest efter kon-

kret vurdering). 

 

Kriterierne skal tages 

op til revision hvert 4. 

år. 

 

Afvisning/godkendelse i 

omdannelsesområder 

Bestemmelsen gæl-

der ikke for alminde-

lige boligområder.  

Bestemmelsen gælder 

ikke for forebyggelses-

områder.  

Bestemmelsen gælder 

ikke for udsatte bolig-

områder (med mindre 

Bestemmelsen gælder 

ikke for parallelsam-

fund (med mindre 

Boligorganisationen har 

pligt til at afvise bolig-

søgende og 
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I en almen boligafdeling, 

der er beliggende i et om-

dannelsesområde, jf. § 61 

a, stk. 4, skal boligorgani-

sationen afvise boligsø-

gende på ventelisten, som 

ikke allerede har en bolig i 

afdelingen, når den bolig-

søgende og dennes ægte-

fælle eller samlever mod-

tager selvforsørgelses- og 

hjemrejseydelse eller over-

gangsydelse (tidligere inte-

grationsydelse), uddannel-

seshjælp eller kontant-

hjælp efter lov om aktiv 

socialpolitik. 

(lov om almene boliger § 

51 c og udlejningsbekendt-

gørelsens § 37) 

 

Det er kommunen, der på-

ser om betingelserne for 

udlejning er opfyldt og 

meddeler dette til boligor-

ganisationen forud for ud-

lejning jf. lov om almene 

boliger § 51 c stk. 3 

 

For tidligere omdan-

nelsesområder om-

fattet af en udvik-

lingsplan er der dog 

fortsat pligt til at af-

vise boligsøgende og 

ægtefælle/samlever 

efter bestemmelsen, 

som ikke allerede 

har en bolig i afdelin-

gen. 

 

Dette gælder indtil 

udviklingsplanen er 

gennemført, eller bo-

ligområdet i fire på 

hinanden følgende år 

ikke opfylder betin-

gelserne for at være 

et omdannelsesom-

råde, dog senest den 

1. januar 2030. 

Dette gælder uanset 

områdets aktuelle 

udpegning. 

 

For tidligere omdannel-

sesområder omfattet af 

en udviklingsplan er der 

dog fortsat pligt til at 

afvise boligsøgende og 

ægtefælle/samlever ef-

ter bestemmelsen, som 

ikke allerede har en bo-

lig i afdelingen. 

 

Dette gælder indtil ud-

viklingsplanen er gen-

nemført, eller boligom-

rådet i fire på hinanden 

følgende år ikke opfyl-

der betingelserne for at 

være et omdannelses-

område, dog senest den 

1. januar 2030. Dette 

gælder uanset områ-

dets aktuelle udpeg-

ning. 

 

området samtidig er 

udpeget som omdannel-

sesområde) 

 

For tidligere omdannel-

sesområder omfattet af 

en udviklingsplan er der 

dog fortsat pligt til at 

afvise boligsøgende og 

ægtefælle/samlever ef-

ter bestemmelsen, som 

ikke allerede har en bo-

lig i afdelingen. 

 

Dette gælder indtil ud-

viklingsplanen er gen-

nemført, eller boligom-

rådet i fire på hinanden 

følgende år ikke opfyl-

der betingelserne for at 

være et omdannelses-

område, dog senest den 

1. januar 2030. Dette 

gælder uanset områ-

dets aktuelle udpeg-

ning. 

området samtidig er 

udpeget som omdan-

nelsesområde). 

 

For tidligere omdan-

nelsesområder omfat-

tet af en udviklings-

plan er der dog fortsat 

pligt til at afvise bolig-

søgende og ægte-

fælle/samlever efter 

bestemmelsen, som 

ikke allerede har en 

bolig i afdelingen. 

 

Dette gælder indtil ud-

viklingsplanen er gen-

nemført, eller bolig-

området i fire på hin-

anden følgende år ikke 

opfylder betingelserne 

for at være et omdan-

nelsesområde, dog se-

nest den 1. januar 

2030. Dette gælder 

uanset områdets aktu-

elle udpegning. 

ægtefælle/samlever, 

der modtager integrati-

onsydelse (ændres til 

selvforsørgelses- og 

hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse), ud-

dannelseshjælp eller 

kontanthjælp, og som 

ikke allerede har en bo-

lig i afdelingen. 

Dækning af tomgangs-

leje fra Landsbyggefon-

den 

Landsbyggefonden kan 

give tilskud til dækning af 

Gælder ikke for al-

mindelige boligområ-

der. 

 

Gælder ikke for fore-

byggelsesområder. 

 

For tidligere hårde om-

dannelsesområder 

Gælder ikke udsatte bo-

ligområder (med min-

dre området samtidig er 

udpeget som omdannel-

sesområde) 

Gælder ikke parallel-

samfund (med mindre 

området samtidig er 

udpeget som omdan-

nelsesområde) 

Landsbyggefonden kan 

dække en andel af tom-

gangslejen på baggrund 

af genhusninger fra et 
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en andel af tomgangslejen 

i forbindelse med genhus-

ninger fra et omdannelses-

område. 

(Lov om almene boliger § 

91 a, stk. 2, 2. pkt.) 

For tidligere omdan-

nelsesområder om-

fattet af en udvik-

lingsplan gælder, at 

en andel af tom-

gangslejen på bag-

grund af genhusnin-

ger ifølge udviklings-

planen fortsat kan 

dækkes af Landsbyg-

gefonden. 

 

Dette gælder indtil 

udviklingsplanen er 

gennemført, dog se-

nest den 1. januar 

2030. 

omfattet af en udvik-

lingsplan gælder, at en 

andel af tomgangslejen 

på baggrund af genhus-

ninger ifølge udviklings-

planen fortsat kan dæk-

kes af Landsbyggefon-

den. 

 

Dette gælder indtil ud-

viklingsplanen er gen-

nemført, dog senest 

den 1. januar 2030. 

 

For tidligere omdannel-

sesområder omfattet af 

en udviklingsplan gæl-

der, at en andel af tom-

gangslejen på baggrund 

af genhusninger ifølge 

udviklingsplanen fortsat 

kan dækkes af Lands-

byggefonden. 

 

Dette gælder indtil ud-

viklingsplanen er gen-

nemført, dog senest 

den 1. januar 2030. 

 

For tidligere omdan-

nelsesområder omfat-

tet af en udviklings-

plan gælder, at en an-

del af tomgangslejen 

på baggrund af gen-

husninger ifølge ud-

viklingsplanen fortsat 

kan dækkes af Lands-

byggefonden. 

 

Dette gælder indtil ud-

viklingsplanen er gen-

nemført, dog senest 

den 1. januar 2030. 

 

omdannelsesområde 

ifølge udviklingsplanen.  

 

 

Begrænsning af kom-

munal boligsocial anvis-

ning 

Ledige boliger, som er stil-

let til rådighed for kommu-

nalbestyrelsen, og som er 

beliggende i et udsat bolig-

område, må ikke anvises 

til boligsøgende, hvor et 

medlem af husstanden 

 

1) er løsladt efter afsoning 

af dom for et strafbart for-

hold indenfor de seneste 

seks måneder mv. 

Bestemmelsen gæl-

der ikke for alminde-

lige boligområder. 

 

For tidligere omdan-

nelsesområder om-

fattet af en udvik-

lingsplan må kom-

munalbestyrelsen 

dog ikke anvise bo-

ligsøgende omfattet 

af nr. 1-7, medmin-

dre der ikke er andre 

muligheder. 

 

I et forebyggelsesom-

råde må kommunalbe-

styrelsen ikke anvise 

boligsøgende, 

hvor et medlem af hus-

standen 

- opfylder kriterierne i 
stk. 6, nr. 1-4, eller 

- i de seneste 6 sam-
menhængende må-
neder har modtaget 
selvforsørgelses- og 
hjemrejseydelse, 
overgangsydelse eller 

- i de seneste 2 sam-
menhængende år har 

Kommunalbestyrelsen 

må ikke anvise boligsø-

gende, der er omfattet 

af nr. 1-7, medmindre 

der ikke er andre mulig-

heder. 

 

 

Kommunalbestyrelsen 

må ikke anvise bolig-

søgende, der er om-

fattet af nr. 1-7, med-

mindre der ikke er an-

dre muligheder. 

 

 

Kommunalbestyrelsen 

må ikke anvise boligsø-

gende, der er omfattet 

af nr. 1-7, medmindre 

der ikke er andre mulig-

heder. 
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2) er under 18 år og løs-

ladt fra ungdomsinstitution 

efter dom for et strafbart 

forhold mv. 

 

3) inden for de seneste 6 

måneder har fået sit leje-

mål ophævet eller er op-

sagt som følge af grove 

overtrædelser af god skik 

og orden 

 

4) ikke er statsborger i et 

land, der er tilsluttet Den 

Europæiske Union eller er 

omfattet af aftalen om Det 

Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde, eller i 

Schweiz, med undtagelse 

af studerende, som er ind-

skrevet på en offentligt an-

erkendt uddannelsesinsti-

tution 

 

5) i 6 sammenhængende 

kalendermåneder har 

modtaget selvforsørgelses- 

og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse (tidligere 

integrationsydelse), ud-

dannelseshjælp eller kon-

tanthjælp 

Dette gælder indtil 

udviklingsplanen er 

gennemført, eller bo-

ligområdet i fire på 

hinanden følgende år 

ikke opfylder betin-

gelserne for at være 

et udsat boligom-

råde, dog senest den 

1. januar 2030. 

modtaget kontant-
hjælp efter lov om ak-
tiv socialpolitik. 

 

Reglen finder kun an-

vendelse, når andelen 

af almene familieboliger 

beliggende i udsatte bo-

ligområder og i forebyg-

gelsesområder ikke 

overstiger 30 procent af 

alle almene familieboli-

ger i kommunen. 

 

Kommunen kan dog an-

vise, hvis der ikke er 

andre muligheder. 

 

Kommunen må gerne 

anvise boligsøgende, 

der modtager uddannel-

seshjælp, førtidspen-

sion, arbejdsløsheds-

dagpenge, sygedag-

penge og ressourcefor-

løbsydelse (da nr. 5-7 

ikke gælder forebyggel-

sesområde). 

 

For tidligere omdannel-

sesområder omfattet af 

en udviklingsplan må 

kommunalbestyrelsen 
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6) modtager førtidspension 

 

7) i 6 sammenhængende 

kalendermåneder har 

modtaget arbejdsløsheds-

dagpenge, sygedagpenge 

eller ressourceforløbs-

ydelse under jobafklarings-

forløb  

 

(Lov om almene boliger § 

59, stk. 6) 

 

Vurderer kommunalbesty-

relsen, at der ikke er mu-

lighed for at anvise ledige 

boliger i en boligafdeling, 

der ikke er beliggende i 

udsatte boligområder, til 

boligsøgende, der opfylder 

kriterierne i stk. 6 (og stk. 

7), skal kommunalbesty-

relsen anvise en ledig bolig 

i de nævnte områder  

 

(Lov om almene boliger § 

59, stk. 7 (ændres til stk. 

9)) 

dog ikke anvise boligsø-

gende omfattet af alle 

bestemmelserne i nr. 1-

7, medmindre der ikke 

er andre muligheder. 

 

Dette gælder indtil ud-

viklingsplanen er gen-

nemført, eller boligom-

rådet i fire på hinanden 

følgende år ikke opfyl-

der betingelserne for at 

være et udsat boligom-

råde, dog senest den 1. 

januar 2030. 

Straffeattester ved ud-

lejning 

Boligorganisationen kan 

forlange, at boligsøgende 

Bestemmelsen gæl-

der ikke direkte for 

almindelige boligom-

råder. 

Bestemmelsen gælder 

ikke direkte for forebyg-

gelsesområder. 

 

Boligorganisationen kan 

forlange fremvisning af 

straffeattest før indgå-

else af lejekontrakt. 

Boligorganisationen 

kan forlange fremvis-

ning af straffeattest 

Boligorganisationen kan 

forlange fremvisning af 

straffeattest før indgå-

else af lejekontrakt. 
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før indgåelse af lejekon-

trakt om en bolig i et ud-

sat boligområde, jf. al-

menboliglovens § 61 a, 

stk. 1, fremlægger straffe-

attest, jf. § 11 i bekendt-

gørelse om behandling af 

personoplysninger i Det 

Centrale Kriminalregister 

(Kriminalregisteret), for sig 

selv og medlemmerne af 

den boligsøgendes hus-

stand. 

Indeholder straffeatte-

sterne nævnt i stk. 1 til-

førsler om kriminalitet, der 

vurderes at have betyd-

ning for trygheden i det 

pågældende boligområde, 

kan boligorganisationen af-

vise udlejning til den bolig-

søgende. 

(Udlejningsbekendtgørel-

sen § 29) 

 

Der er dog muligt 

som en del af fleksi-

bel udlejning – men 

alene ved en konkret 

vurdering og ikke 

som et generelt kri-

terie, jf. notat af 15. 

november 2019 fra 

Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen. (se 

under Fleksibel ud-

lejning). Det kan fx 

være i tilfælde, hvor 

en sådan praksis er 

et vigtigt element i 

forhold til at fore-

bygge at et område 

udvikler sig til at 

være udsat område.  

 

For tidligere omdan-

nelsesområder om-

fattet af en udvik-

lingsplan kan bolig-

organisationen for-

lange fremvisning af 

straffeattest før ind-

gåelse af lejekon-

trakt. 

 

Dette gælder indtil 

udviklingsplanen er 

Der er dog sandsynlig-

vis muligt som en del af 

den obligatoriske flek-

sible udlejning – men 

alene ved en konkret 

vurdering og ikke som 

et generelt kriterie, jf. 

notat af 15. november 

2019 fra Trafik-, Bygge- 

og Boligstyrelsen. (se 

under Fleksibel udlej-

ning) 

 

For tidligere omdannel-

sesområder omfattet af 

en udviklingsplan kan 

boligorganisationen for-

lange fremvisning af 

straffeattest før indgå-

else af lejekontrakt - 

indtil udviklingsplanen 

er gennemført, dog se-

nest den 1. januar 

2030. 

 

 

Der er krav om propor-

tionalitet, hvilket bety-

der, at det ikke er en-

hver form for kriminali-

tet i hele den boligsø-

gendes liv, der har føre 

til afvisning. Domme 2 

år tilbage i tid bør det 

dog være muligt at af-

vise på grundlag af, 

fordi udsatte områder 

udpeges bl.a. pga. be-

boernes domme i de to 

foregående kalenderår. 

før indgåelse af leje-

kontrakt. 

 

Der er krav om pro-

portionalitet, hvilket 

betyder, at det ikke er 

enhver form for krimi-

nalitet i hele den bo-

ligsøgendes liv, der 

har føre til afvisning. 

Domme 2 år tilbage i 

tid bør det dog være 

muligt at afvise på 

grundlag af, fordi pa-

rallelsamfund udpeges 

bl.a. pga. beboernes 

domme i de to foregå-

ende kalenderår. 

 

Der er krav om propor-

tionalitet, hvilket bety-

der, at det ikke er en-

hver form for kriminali-

tet i hele den boligsø-

gendes liv, der har føre 

til afvisning. Domme 2 

år tilbage i tid bør det 

dog være muligt at af-

vise på grundlag af, 

fordi forebyggelsesom-

råder udpeges bl.a. 

pga. beboernes domme 

i de to foregående ka-

lenderår. 
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gennemført, dog se-

nest den 1. januar 

2030. 

 

Kombineret udlejning 

(Afvisning ved udlejning 

i områder med høj andel 

udenfor arbejdsmarke-

det) 

Kommunalbestyrelsen kan 

beslutte, at boligorganisa-

tionen ved udlejning af al-

mene familieboliger i afde-

linger beliggende i områ-

der med en høj andel af 

personer uden for arbejds-

markedet skal afvise bolig-

søgende på ventelisten, 

som ikke allerede har en 

bolig i afdelingen, når den 

boligsøgende og dennes 

eventuelle ægtefælle i 6 

sammenhængende kalen-

dermåneder har modtaget 

selvforsørgelses- og hjem-

rejseydelse eller over-

gangsydelse (tidligere inte-

grationsydelse), uddannel-

seshjælp eller kontant-

hjælp efter lov om aktiv 

socialpolitik. Kommunalbe-

styrelsen kan endvidere 

beslutte, at 

Kommunen kan be-

slutte, at boligorga-

nisationen skal afvise 

visse boligsøgende, 

hvis boligområdet 

opfylder kriterier om 

høj andel udenfor ar-

bejdsmarkedet efter 

ministeriet beregning 

og offentliggørelse. 

Disse områder udpe-

ges af ministeriet på 

en særlig liste, som 

offentliggøres hvert 

år den 1. december. 

Der kan være sam-

menfald i forhold til 

forebyggelsesområ-

der, udsatte områ-

der, parallelsamfund 

og omdannelsesom-

råder, men ikke nød-

vendigvis, fordi 

denne kategori kun 

udpeges pga. målin-

ger af arbejdsmar-

kedstilknytning/til-

knytning til uddan-

nelse. 

Kommunen kan be-

slutte, at boligorganisa-

tionen skal afvise visse 

boligsøgende, hvis bo-

ligområdet opfylder kri-

terier om høj andel 

udenfor arbejdsmarke-

det efter ministeriet be-

regning og offentliggø-

relse. Disse områder 

udpeges af ministeriet 

på en særlig liste, som 

offentliggøres hvert år 

den 1. december. Der 

kan være sammenfald i 

forhold til forebyggel-

sesområder, udsatte 

områder, parallelsam-

fund og omdannelses-

områder, men ikke nød-

vendigvis, fordi denne 

kategori kun udpeges 

pga. målinger af ar-

bejdsmarkedstilknyt-

ning/tilknytning til ud-

dannelse. 

 

Det kan aftales mellem 

kommune og 

Kommunen kan be-

slutte, at boligorganisa-

tionen skal afvise visse 

boligsøgende, hvis bo-

ligområdet opfylder kri-

terier om høj andel 

udenfor arbejdsmarke-

det efter ministeriet be-

regning og offentliggø-

relse. Disse områder 

udpeges af ministeriet 

på en særlig liste, som 

offentliggøres hvert år 

den 1. december. Der 

kan være sammenfald i 

forhold til forebyggel-

sesområder, udsatte 

områder, parallelsam-

fund og omdannelses-

områder, men ikke nød-

vendigvis, fordi denne 

kategori kun udpeges 

pga. målinger af ar-

bejdsmarkedstilknyt-

ning/tilknytning til ud-

dannelse. 

 

Det kan aftales mellem 

kommune og 

Kommunen kan be-

slutte, at boligorgani-

sationen skal afvise 

visse boligsøgende, 

hvis boligområdet op-

fylder kriterier om høj 

andel udenfor arbejds-

markedet efter mini-

steriet beregning og 

offentliggørelse. Disse 

områder udpeges af 

ministeriet på en sær-

lig liste, som offentlig-

gøres hvert år den 1. 

december. Der kan 

være sammenfald i 

forhold til forebyggel-

sesområder, udsatte 

områder, parallelsam-

fund og omdannelses-

områder, men ikke 

nødvendigvis, fordi 

denne kategori kun 

udpeges pga. målinger 

af arbejdsmarkedstil-

knytning/tilknytning til 

uddannelse. 

 

Det kan aftales 

Boligorganisationen har 

allerede pligt til at af-

vise boligsøgende og 

ægtefæller, der modta-

ger selvforsørgelses- og 

hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse (tidli-

gere integrations-

ydelse), uddannelses-

hjælp eller kontant-

hjælp, og som ikke alle-

rede har en bolig i afde-

lingen – efter reglerne 

om afvisning i omdan-

nelsesområder (almen-

boliglovens § 51 c). I 

disse tilfælde skal bolig-

søgende ikke tilbydes 

anden passende bolig af 

kommunen. 

 

Såfremt området samti-

dig er på listen over 

områder med høj andel 

af beboere udenfor ar-

bejdsmarkedet, kan 

kommunen beslutte, at 

der også skal afvises 

boligsøgende, der 



side 13 

boligorganisationen ud 

over de boligsøgende, der 

er nævnt i 1. pkt., også 

skal afvise en boligsø-

gende og dennes ægte-

fælle, som modtager før-

tidspension efter lov om 

social pension eller lov om 

højeste, mellemste, forhø-

jet almindelig og alminde-

lig førtidspension m.v., el-

ler som i 6 sammenhæn-

gende kalendermåneder 

har modtaget arbejdsløs-

hedsdagpenge efter lov om 

arbejdsløshedsforsikring 

m.v., sygedagpenge efter 

lov om sygedagpenge eller 

ressourceforløbsydelse un-

der jobafklaringsforløb ef-

ter lov om aktiv socialpoli-

tik. 

(Lov om almene boliger § 

51b, st. 1 og udlejningsbe-

kendtgørelsens §§ 35-36)) 

 

Kan boligen ikke udlejes til 

andre boligsøgende på 

ventelisten, lejes boligen 

ud til boligsøgende, der er 

nævnt i stk. 1. Kommunal-

bestyrelsen og boligorgani-

sationen kan dog aftale at 

 

Det kan aftales mel-

lem kommune og 

boligorganisation, at 

boligerne står 

tomme – og i den 

forbindelse aftales 

det, hvem der bærer 

lejetabet. 

 

Såfremt en boligsø-

gende afvises, skal 

kommunen anvise en 

anden passende bo-

lig, hvis den boligsø-

gende var opskrevet 

i det pågældende 

område, før beslut-

ningen om at be-

nytte afvisningsreg-

len trådte i kraft.  

 

Fortsat brug af reg-

len skal evalueres og 

besluttes hver 5. år.  

 

 

 

boligorganisation, at 

boligerne står tomme – 

og i den forbindelse af-

tales det, hvem der bæ-

rer lejetabet. 

 

 

Såfremt en boligsø-

gende afvises, skal 

kommunen anvise en 

anden passende bolig, 

hvis den boligsøgende 

var opskrevet i det på-

gældende område, før 

beslutningen om at be-

nytte afvisningsreglen 

trådte i kraft.  

 

Fortsat brug af reglen 

skal evalueres og be-

sluttes hver 5. år.  

 

boligorganisation, at 

boligerne står tomme – 

og i den forbindelse af-

tales det, hvem der bæ-

rer lejetabet. 

 

 

Såfremt en boligsø-

gende afvises, skal 

kommunen anvise en 

anden passende bolig, 

hvis den boligsøgende 

var opskrevet i det på-

gældende område, før 

beslutningen om at be-

nytte afvisningsreglen 

trådte i kraft.  

 

Fortsat brug af reglen 

skal evalueres og be-

sluttes hver 5. år.  

 

mellem kommune og 

boligorganisation, at 

boligerne står tomme 

– og i den forbindelse 

aftales det, hvem der 

bærer lejetabet. 

 

 

Såfremt en boligsø-

gende afvises, skal 

kommunen anvise en 

anden passende bolig, 

hvis den boligsøgende 

var opskrevet i det på-

gældende område, før 

beslutningen om at 

benytte afvisningsreg-

len trådte i kraft.  

 

Fortsat brug af reglen 

skal evalueres og be-

sluttes hver 5. år.  

 

modtager førtidspension 

efter lov om social pen-

sion eller lov om høje-

ste, mellemste, forhøjet 

almindelig og almindelig 

førtidspension m.v., el-

ler som i 6 sammen-

hængende kalendermå-

neder har modtaget ar-

bejdsløshedsdagpenge 

sygedagpenge eller res-

sourceforløbsydelse. I 

sådanne tilfælde skal 

boligsøgende, der var 

opskrevet, før reglen 

trådte i kraft i det en-

kelte område, tilbydes 

anden passende bolig af 

kommunen. 

 

Såfremt godkendelses-

ordningen i omdannel-

sesområder benyttes, 

er der ikke særlig hjem-

mel vedr. aftaler om 

fordelingen af tom-

gangsleje, se afsnittet 

om afvisning/godken-

delse i omdannelsesom-

råder.  

 

Hvis området samtidig 

er på listen over 
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undlade at udleje sådanne 

boliger, i op til 12 måneder 

efter at boligerne er blevet 

ledige. Det er en betin-

gelse, at der iværksættes 

en ekstraordinær indsats 

for at udleje boligerne. 

Hvis boligerne udlejes via 

annoncering, finder § 60 a, 

stk. 1, 2.-4. pkt., tilsva-

rende anvendelse. Kom-

munalbestyrelsen og bolig-

organisationen aftaler, om 

den ene part eller parterne 

i forening afholder udgif-

terne til lejetab i den peri-

ode, hvor boligerne står 

tomme. Afdelingen, hvori 

de tomme boliger ligger, 

må ikke belastes af lejet-

abet. 

(Lov om almene boliger § 

51 b, stk. 8) 

områder med høj ar-

bejdsløshed, vil der 

fortsat kunne indgås af-

taler med kommunen 

om tomme lejemål og 

om tomgangsleje.  

 

Fremleje og bytte 

 

Lejeren har ret til at frem-

leje højst halvdelen af boli-

gens beboelsesrum til be-

boelse. Det samlede antal 

personer, der bor i boligen, 

må ikke overstige antallet 

af beboelsesrum. 

 

Lejeren i almindelige 

boligområder har ret 

til at bytte bolig og 

fremleje hele eller 

dele af boligen efter 

de almindelige regler 

i almenlejeloven. 

Lejeren i forebyggelses-

områder har ret til at 

bytte bolig og fremleje 

hele eller dele af boli-

gen efter de almindelige 

regler i almenlejeloven. 

Fremlejetager og bolig-

søgende, der bytter sig 

til en bolig i et udsat 

område, skal leve op til 

de kriterier, som er 

fastlagt for udlejningen 

i området (obligatorisk 

fleksibel udlejning). Det 

er nuværende beboer, 

der skal indhente den 

Fremlejetager og bo-

ligsøgende, der bytter 

sig til en bolig i et ud-

sat område (herunder 

i et parallelsamfund), 

skal leve op til de kri-

terier, som er fastlagt 

for udlejningen i om-

rådet (obligatorisk 

fleksibel udlejning). 

Fremlejetager og bolig-

søgende, der bytter sig 

til en bolig i et udsat 

område (herunder i et 

omdannelsesområde), 

skal leve op til de krite-

rier, som er fastlagt for 

udlejningen i området 

(obligatorisk fleksibel 

udlejning). Det er 
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Lejeren har ret til at frem-

leje boligen i indtil 2 år, 

når lejerens fravær er mid-

lertidigt og skyldes syg-

dom, forretningsrejse, stu-

dieophold, midlertidig for-

flyttelse eller lignende. 

Lejeren har ret til at bytte 

med en lejer af en anden 

bolig, således at denne 

overtager den almene bo-

lig. 

 

Uddrag af lov om leje af 

almene boliger § 64, 65 og 

69 

 

Uddrag af lovforslag, 

som er vedtaget 23. no-

vember 2021 

 

Om fremleje 

Ved fremleje af en bolig 

beliggende i et udsat bolig-

område, … skal den pågæl-

dende bolig efter fremleje-

forholdets etablering bebos 

af personer, som opfylder 

betingelserne for at 

komme i betragtning til en 

bolig af den pågældende 

karakter. 

…. 

nødvendige dokumenta-

tion fra den person, der 

ønsker tilflytning via 

bytte eller fremleje.   

Det er nuværende be-

boer, der skal ind-

hente den nødvendige 

dokumentation fra den 

person, der ønsker til-

flytning via bytte eller 

fremleje.   

nuværende beboer, der 

skal indhente den nød-

vendige dokumentation 

fra den person, der øn-

sker tilflytning via bytte 

eller fremleje.   
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Angår fremlejeaftalen en 

bolig beliggende i et udsat 

boligområde ….. skal leje-

ren tillige inden fremleje-

periodens begyndelse 

fremsende fornøden doku-

mentation for, at boligen 

efter fremlejeforholdets 

etablering bebos af perso-

ner, som opfylder betingel-

serne for at komme i be-

tragtning til en bolig af den 

pågældende karakter. 

Om bytte 

Ved bytning af en bolig be-

liggende i et udsat bolig-

område, … skal den pågæl-

dende bolig efter bytnin-

gen bebos af personer, 

som opfylder betingelserne 

for at komme i betragtning 

til en bolig af den pågæl-

dende karakter 

 

Opsigelse på grund af 

renovering, salg, om-

bygning mv – og perma-

nent genhusning 

Opsigelse af lejemål kan 

ske bl.a. 

1) Når udlejeren dokumen-

terer, at ejendommen skal 

nedrives, eller at 

Der kan alene ske 

opsigelse på grund 

af nedrivning og om-

bygning – der kan 

ikke ske opsigelse på 

grund af salg af 

ejendom. 

 

Genhusning skal ske 

Der kan alene ske opsi-

gelse på grund af ned-

rivning og ombygning – 

der kan ikke ske opsi-

gelse på grund af salg 

af ejendom. 

 

Genhusning skal ske i 

kommunen – eller i en 

Der kan ske opsigelse 

både på grund af ned-

rivning, ombygning og 

salg af ejendom. 

 

Genhusning skal ske i 

kommunen – eller i en 

anden kommune efter 

aftale med beboeren. 

Der kan ske opsigelse 

både på grund af ned-

rivning, ombygning og 

salg af ejendom. 

 

Genhusning skal ske i 

kommunen – eller i en 

anden kommune efter 

aftale med beboeren. 

Der kan ske opsigelse 

både på grund af ned-

rivning, ombygning og 

salg af ejendom. 

 

Genhusning skal ske i 

samme boligområde – 

og må ikke ske i kom-

munen eller anden 
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ombygning af ejendom-

men medfører, at det le-

jede må fraflyttes. 

 

2) Når en ejendom, som er 

beliggende i et udsat bolig-

område, jf. § 61 a, stk. 1, i 

lov om almene boliger 

m.v., helt eller delvis over-

drages. 

(Uddrag af lov om almene 

boliger § 85, stk. 1) 

 

Ved opsigelse efter § 85, 

stk. 1, nr. 1, skal udlejeren 

tilbyde lejeren en erstat-

ningsbolig. Det samme 

gælder ved opsigelse efter 

§ 85, stk. 1, nr. 2. For be-

boere i sådanne ejen-

domme, der er en del af et 

omdannelsesområde, jf. § 

61 a, stk. 4, i lov om al-

mene boliger m.v., hvor 

overdragelsen sker som et 

led i en udviklingsplan, jf. 

§ 168 a, i lov om almene 

boliger m.v., kan der dog 

alene tilbydes erstatnings-

bolig inden for det pågæl-

dende boligområde. Udle-

jer og lejer kan aftale, om 

erstatningsboligen skal 

i kommunen – eller i 

en anden kommune 

efter aftale med be-

boeren. 

 

For tidligere omdan-

nelsesområder om-

fattet af en udvik-

lingsplan skal gen-

husning ske i samme 

boligområde – og må 

ikke ske i kommunen 

eller anden kom-

mune, heller ikke ef-

ter aftale med bebo-

eren. 

 

Dette gælder indtil 

udviklingsplanen er 

gennemført, dog se-

nest den 1. januar 

2030. 

anden kommune efter 

aftale med beboeren. 

 

For tidligere omdannel-

sesområder omfattet af 

en udviklingsplan skal 

genhusning ske i 

samme boligområde – 

og må ikke ske i kom-

munen eller anden 

kommune, heller ikke 

efter aftale med beboe-

ren. 

 

Dette gælder indtil ud-

viklingsplanen er gen-

nemført, dog senest 

den 1. januar 2030. 

 

For tidligere omdannel-

sesområder omfattet af 

en udviklingsplan skal 

genhusning ske i 

samme boligområde – 

og må ikke ske i kom-

munen eller anden 

kommune, heller ikke 

efter aftale med beboe-

ren. 

 

Dette gælder indtil ud-

viklingsplanen er gen-

nemført, dog senest 

den 1. januar 2030. 

 

For tidligere omdan-

nelsesområder omfat-

tet af en udviklings-

plan skal genhusning 

ske i samme boligom-

råde – og må ikke ske 

i kommunen eller an-

den kommune, heller 

ikke efter aftale med 

beboeren. 

 

Dette gælder indtil ud-

viklingsplanen er gen-

nemført, dog senest 

den 1. januar 2030. 

kommune, heller ikke 

efter aftale med beboe-

ren. 

 

Opsigelse pga. salg sker 

dog kun for den del af 

beboerne, som ikke le-

ver op til de udlejnings-

kriterier, kommunen 

fastlægger for udlejnin-

gen af boligerne.  
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være permanent, jf. stk. 2, 

eller midlertidig, jf. stk. 3. 

I tilfælde af uenighed træf-

fer udlejer dog beslutning 

herom. 

 

Har udlejeren efter stk. 1 

besluttet, at genhusningen 

skal være permanent, skal 

udlejeren opsige lejeren. 

Udlejeren skal herefter 

uden unødigt ophold til-

byde lejeren at leje en an-

den bolig i kommunen. Bo-

ligen skal være af pas-

sende størrelse, beliggen-

hed og kvalitet og med 

passende udstyr. Boligen 

har en passende størrelse, 

når den enten har et væ-

relse mere end antallet af 

husstandsmedlemmer eller 

samme værelsesantal som 

husstandens tidligere bo-

lig. Boligen kan være be-

liggende uden for kommu-

nen, hvis lejeren er indfor-

stået hermed. 

(Lov om leje af almene bo-

liger § 86, stk. 1 og 2) 

Salg af boliger – god-

kendelse 

Afhændelse af en almen 

Afhændelse af boli-

ger kræver både 

kommunens og 

Afhændelse af boliger 

kræver både kommu-

nens og 

Afhændelse af boliger 

kræver både kommu-

nens og 

Afhændelse af boliger 

kræver både kommu-

nens og 

I omdannelsesområder 

skal der udarbejdes en 

udviklingsplan, der har 
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boligorganisations ejen-

dom skal godkendes af 

kommunalbestyrelsen ….   

Stk. 2. Afhændelse af 

ejendomme, som omfatter 

almene boliger, skal tillige 

godkendes af boligministe-

ren… 

 

Stk. 3. Boligministeren kan 

efter ansøgning godkende 

afhændelse af almene boli-

ger efter stk. 2, når 

 

1) der er dokumenterede 

alvorlige byggetekniske 

problemer ved ejendom-

men, 

 

2) der er dokumenterede 

vedvarende og væsentlige 

udlejningsvanskeligheder, 

 

3) der er væsentlige bolig-

sociale udfordringer i et 

udsat boligområde, jf. § 61 

a, stk. 1, eller 

 

4) afhændelse er af væ-

sentlig betydning for ud-

vikling af et byområde og 

sker som led i en nært fo-

restående gennemførelse 

boligministerens 

godkendelse, og der 

skal være tale om: 

 

1) dokumenterede 

alvorlige byggetekni-

ske problemer ved 

ejendommen, 

 

2) dokumenterede 

vedvarende og væ-

sentlige udlejnings-

vanskeligheder, eller 

 

4) afhændelse er af 

væsentlig betydning 

for udvikling af et 

byområde og sker 

som led i en nært fo-

restående gennem-

førelse af en lokal-

plan og ikke giver 

tab for boligorgani-

sationen eller dennes 

kreditorer. 

 

For tidligere omdan-

nelsesområder om-

fattet af en udvik-

lingsplan gælder dog 

også: 

 

boligministerens god-

kendelse, og der skal 

være tale om: 

 

1) dokumenterede al-

vorlige byggetekniske 

problemer ved ejen-

dommen, 

 

2) dokumenterede ved-

varende og væsentlige 

udlejningsvanskelighe-

der, eller 

 

4) afhændelse er af væ-

sentlig betydning for 

udvikling af et byom-

råde og sker som led i 

en nært forestående 

gennemførelse af en lo-

kalplan og ikke giver 

tab for boligorganisatio-

nen eller dennes kredi-

torer. 

 

Nr. 3 gælder ikke for fo-

rebyggelsesområder. 

boligministerens god-

kendelse, og der skal 

være tale om at: 

 

1) der er dokumente-

rede alvorlige bygge-

tekniske problemer ved 

ejendommen, 

 

2) der er dokumente-

rede vedvarende og 

væsentlige udlejnings-

vanskeligheder, 

 

3) der er væsentlige 

boligsociale udfordrin-

ger i et udsat boligom-

råde, jf. § 61 a, stk. 1, 

eller 

 

4) afhændelse er af væ-

sentlig betydning for 

udvikling af et byom-

råde og sker som led i 

en nært forestående 

gennemførelse af en lo-

kalplan og ikke giver 

tab for boligorganisatio-

nen eller dennes kredi-

torer. 

 

boligministerens god-

kendelse, og der skal 

være tale om at: 

 

1) der er dokumente-

rede alvorlige bygge-

tekniske problemer 

ved ejendommen, 

 

2) der er dokumente-

rede vedvarende og 

væsentlige udlejnings-

vanskeligheder, 

 

3) der er væsentlige 

boligsociale udfordrin-

ger i et udsat boligom-

råde, jf. § 61 a, stk. 1, 

eller 

 

4) afhændelse er af 

væsentlig betydning 

for udvikling af et by-

område og sker som 

led i en nært forestå-

ende gennemførelse af 

en lokalplan og ikke 

giver tab for boligor-

ganisationen eller 

dennes kreditorer. 

 

som mål at nedbringe 

andelen af almene fami-

lieboliger til højst 40 % 

af boligerne i området. 

Dette kan ske ved salg. 

 

Afhændelse af boliger 

kræver dog fortsat både 

kommunens og boligmi-

nisterens godkendelse, 

og der skal være tale 

om at: 

 

1) der er dokumente-

rede alvorlige bygge-

tekniske problemer ved 

ejendommen, 

 

2) der er dokumente-

rede vedvarende og 

væsentlige udlejnings-

vanskeligheder, 

 

3) der er væsentlige 

boligsociale udfordrin-

ger i et udsat boligom-

råde, jf. § 61 a, stk. 1, 

eller 

 

4) afhændelse er af væ-

sentlig betydning for 

udvikling af et byom-

råde og sker som led i 
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af en lokalplan og ikke gi-

ver tab for boligorganisati-

onen eller dennes kredito-

rer. 

 

(Uddrag af lov om almene 

boliger § 27, stk. 1-3) 

3) der er væsentlige 

boligsociale udfor-

dringer i et udsat bo-

ligområde, jf. § 61 a, 

stk. 1 

 

Dette gælder indtil 

udviklingsplanen er 

gennemført, dog se-

nest den 1. januar 

2030. 

 

en nært forestående 

gennemførelse af en lo-

kalplan og ikke giver 

tab for boligorganisatio-

nen eller dennes kredi-

torer. 

 

Salg af boliger – tillægs-

købesum 

Udsatte områder 

Kommunalbestyrelsen kan 

indtil den 1. januar 2025 

beslutte at undlade at op-

kræve en tillægskøbesum i 

forbindelse med afhæn-

delse af en almen boligaf-

delings ejendom i et ud-

sat boligområde, jf. § 61 

a, stk. 1, hvis afhændelsen 

sker med henblik på opfø-

relse af private boliger el-

ler erhverv. 

(Lov om almene boliger § 

27 b, stk. 2) 

Andre områder 

Kommunalbestyrelsen kan 

beslutte at undlade at op-

kræve en tillægskøbesum 

Kommunalbestyrel-

sen kan beslutte at 

frafalde krav om til-

lægskøbesum eller 

dele heraf i forbin-

delse med fortæt-

ning/merudnyttelse 

af eksisterende al-

mene ejendomme 

uden for et udsat bo-

ligområde med hen-

blik på etablering af 

almene boliger, pri-

vate boliger og er-

hverv – men det er 

ikke en pligt. 

 

Dette gælder både 

tinglyste og ikke-

tinglyste aftaler om 

tillægskøbesum.  

Kommunalbestyrelsen 

kan beslutte at frafalde 

krav om tillægskøbe-

sum eller dele heraf i 

forbindelse med fortæt-

ning/merudnyttelse af 

eksisterende almene 

ejendomme uden for et 

udsat boligområde med 

henblik på etablering af 

almene boliger, private 

boliger og erhverv – 

men det er ikke en pligt 

 

Dette gælder både ting-

lyste og ikke-tinglyste 

aftaler om tillægskøbe-

sum. (lov om almene 

boliger § 27, stk. 1) 

 

Kommunen kan frafalde 

opkrævning af tillægs-

købesum, hvis der opfø-

res private boliger eller 

erhverv – men det er 

ikke en pligt. 

 

Dette gælder både ting-

lyste og ikke-tinglyste 

aftaler om tillægskøbe-

sum. 

 

For omdannelsesområ-

der gælder det samme. 

Kommunen kan fra-

falde opkrævning af 

tillægskøbesum, hvis 

der opføres private 

boliger eller erhverv – 

men det er ikke en 

pligt 

 

Dette gælder både 

tinglyste og ikke-ting-

lyste aftaler om til-

lægskøbesum. 

 

For tidligere omdan-

nelsesområder gælder 

det samme. 

Kommunen kan frafalde 

opkrævning af tillægs-

købesum, hvis der opfø-

res private boliger eller 

erhverv – men det er 

ikke en pligt. 

 

Dette gælder både ting-

lyste og ikke-tinglyste 

aftaler om tillægskøbe-

sum. 
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eller dele heraf ved ændret 

anvendelse eller merud-

nyttelse af en almen bolig-

afdelings ejendom belig-

gende uden for et udsat 

boligområde, jf. § 61 a, 

stk. 1, med henblik på 

etablering af almene boli-

ger, private boliger eller 

erhverv. 

(lov om almene boliger 

§ 27 b stk. 1, trådt i 

kraft 1. april 2021)  

(lov om almene boli-

ger § 27, stk. 1) 

 

For tidligere omdan-

nelsesområder om-

fattet af en udvik-

lingsplan kan kom-

munen frafalde op-

krævning af tillægs-

købesum, hvis der 

opføres private boli-

ger og erhverv – 

men det er ikke en 

pligt. 

 

Dette gælder indtil 

udviklingsplanen er 

gennemført, dog se-

nest den 1. januar 

2030.  

For tidligere omdannel-

sesområder omfattet af 

en udviklingsplan kan 

kommunen frafalde op-

krævning af tillægskø-

besum, hvis der opføres 

private boliger og er-

hverv – men det er ikke 

en pligt. 

 

Dette gælder indtil ud-

viklingsplanen er gen-

nemført, dog senest 

den 1. januar 2030. 

Salg af boliger – udlej-

ningskriterier  

Kommunalbestyrelsen skal 

fastsætte kriterier for ud-

lejning af ejendomme be-

liggende i et udsat bolig-

område, jf. § 61 a, stk. 1, 

som afhændes til private 

købere. Kriterierne efter 

fastsættes senest ved 

kommunalbestyrelsens 

godkendelse af afhændel-

sen og gælder i 10 år fra 

Der kan ikke fast-

lægges udlejnings-

kriterier ved salg af 

almene boliger i al-

mindelige boligområ-

der. 

 

For tidligere omdan-

nelsesområder om-

fattet af en udvik-

lingsplan er det dog 

obligatorisk for kom-

munalbestyrelsen at 

Der kan ikke fastlægges 

udlejningskriterier ved 

salg af almene boliger i 

forebyggelsesområder. 

 

For tidligere omdannel-

sesområder omfattet af 

en udviklingsplan er det 

dog obligatorisk for 

kommunalbestyrelsen 

at fastsætte udlejnings-

kriterier. Det er kom-

munalbestyrelsens 

Det er obligatorisk for 

kommunalbestyrelsen 

at fastsætte udlejnings-

kriterier ved salg af bo-

liger til private købere.  

 

Det er kommunalbesty-

relsens vurdering af for-

holdene i det konkrete 

boligområde, som vil 

være afgørende. 

 

Kriterierne gælder for 

Det er obligatorisk for 

kommunalbestyrelsen 

at fastsætte udlej-

ningskriterier ved salg 

af boliger til private 

købere.  

 

Det er kommunalbe-

styrelsens vurdering 

af forholdene i det 

konkrete boligområde, 

som vil være afgø-

rende. 

Det er obligatorisk for 

kommunalbestyrelsen 

at fastsætte udlejnings-

kriterier ved salg af bo-

liger til private købere.  

 

Det er kommunalbesty-

relsens vurdering af for-

holdene i det konkrete 

boligområde, som vil 

være afgørende. 

 

Kriterierne gælder for 
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overtagelsesdatoen for den 

enkelte ejendom. Kriterier 

finder tillige anvendelse på 

nye udlejningsboliger, der 

opføres på ejendommen. 

(Lov om almene boliger § 

27 c, stk. 1) 

…. 

 

For boliger beliggende i et 

omdannelsesområde, jf. § 

61 a, stk. 4, er det en be-

tingelse for ministerens 

godkendelse af afhændel-

sen, at lejere, der ikke op-

fylder kriterierne fastsat af 

kommunalbestyrelsen i 

medfør af § 27 c, stk. 1, 

opsiges, jf. § 85, stk. 1, 

nr. 2, i lov om leje af al-

mene boliger. 

(Lov om almene boliger § 

27, stk. 4) 

fastsætte udlejnings-

kriterier. Det er 

kommunalbestyrel-

sens vurdering af 

forholdene i det kon-

krete boligområde, 

som vil være afgø-

rende. 

 

Kriterierne gælder 

for alle solgte ejen-

domme i boligområ-

det. Hvis et boligom-

råde består af flere 

afdelinger belig-

gende på flere matri-

kelnumre, vil kriteri-

erne skulle omfatte 

alle disse matrikel-

numre. 

 

Beboere, der ikke 

opfylder kriterierne 

på salgstidspunktet, 

skal opsiges (og gen-

huses i de tilbage-

værende almene bo-

liger i boligområdet). 

 

Dette gælder indtil 

udviklingsplanen er 

gennemført, dog 

vurdering af forholdene 

i det konkrete boligom-

råde, som vil være af-

gørende. 

 

Kriterierne gælder for 

alle solgte ejendomme i 

boligområdet. Hvis et 

boligområde består af 

flere afdelinger belig-

gende på flere matrikel-

numre, vil kriterierne 

skulle omfatte alle disse 

matrikelnumre. 

 

Beboere, der ikke opfyl-

der kriterierne på salgs-

tidspunktet, skal opsi-

ges (og genhuses i de 

tilbageværende almene 

boliger i boligområdet). 

 

Dette gælder indtil ud-

viklingsplanen er gen-

nemført, dog senest 

den 1. januar 2030. 

alle solgte ejendomme i 

boligområdet. Hvis et 

boligområde består af 

flere afdelinger belig-

gende på flere matrikel-

numre, vil kriterierne 

skulle omfatte alle disse 

matrikelnumre. 

 

For tidligere omdannel-

sesområder omfattet af 

en udviklingsplan gæl-

der desuden, at bebo-

ere, der ikke opfylder 

kriterierne på salgstids-

punktet, skal opsiges 

(og genhuses i de tilba-

geværende almene boli-

ger i boligområdet). 

 

Dette gælder indtil ud-

viklingsplanen er gen-

nemført, dog senest 

den 1. januar 2030. 

 

Kriterierne gælder for 

alle solgte ejendomme 

i boligområdet. Hvis et 

boligområde består af 

flere afdelinger belig-

gende på flere matri-

kelnumre, vil kriteri-

erne skulle omfatte 

alle disse matrikel-

numre. 

 

For tidligere omdan-

nelsesområder omfat-

tet af en udviklings-

plan gælder desuden, 

at beboere, der ikke 

opfylder kriterierne på 

salgstidspunktet, skal 

opsiges (og genhuses i 

de tilbageværende al-

mene boliger i bolig-

området). 

 

Dette gælder indtil ud-

viklingsplanen er gen-

nemført, dog senest 

den 1. januar 2030. 

alle solgte ejendomme i 

boligområdet. Hvis et 

boligområde består af 

flere afdelinger belig-

gende på flere matrikel-

numre, vil kriterierne 

skulle omfatte alle disse 

matrikelnumre. 

 

Beboere, der ikke opfyl-

der kriterierne på salgs-

tidspunktet, skal opsi-

ges (og genhuses i de 

tilbageværende almene 

boliger i boligområdet). 
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senest den 1. januar 

2030. 

Flyttehjælp 

Kommunalbestyrelsen kan 

tilbyde at yde tilskud til hel 

eller delvis dækning af 

flytteudgifter og udgifter til 

etablering i ny bolig til le-

jere, som fraflytter en al-

men boligafdeling, hvor 

der er behov for at stimu-

lere fraflytning. 

(Lov om almene boliger § 

63c). 

 

Boligorganisationen skal 

tilbyde at dække lejerens 

rimelige og dokumente-

rede flytteudgifter i forbin-

delse med flytning til en 

anden bolig ved perma-

nent genhusning efter op-

sigelse. 

(Lov om leje af almene bo-

liger § 86, stk. 2) 

Kommunen kan yde 

flyttehjælp for at sti-

mulere til frivillig fra-

flytning. 

 

Boligorganisation 

skal tilbyde at betale 

flytteudgifter i for-

bindelse med perma-

nent genhusning. 

Kommunen kan yde 

flyttehjælp for at stimu-

lere til frivillig fraflyt-

ning. 

 

Boligorganisation skal 

tilbyde at betale flytte-

udgifter i forbindelse 

med permanent gen-

husning. 

Kommunen kan yde 

flyttehjælp for at stimu-

lere til frivillig fraflyt-

ning. 

 

Boligorganisation skal 

tilbyde at betale flytte-

udgifter i forbindelse 

med permanent gen-

husning. 

Kommunen kan yde 

flyttehjælp for at sti-

mulere til frivillig fra-

flytning. 

 

Boligorganisation skal 

tilbyde at betale flyt-

teudgifter i forbindelse 

med permanent gen-

husning. 

Kommunen kan yde 

flyttehjælp for at stimu-

lere til frivillig fraflyt-

ning. 

 

Boligorganisation skal 

tilbyde at betale flytte-

udgifter i forbindelse 

med permanent gen-

husning. 

Ophævelse på grund af 

kriminalitet 

Når lejeren eller medlem-

mer af lejerens husstand 

er idømt en ubetinget 

fængselsstraf eller anden 

strafferetlig retsfølge af fri-

hedsberøvende karakter 

Boligorganisationen 

kan ophæve et leje-

mål på grund af dom 

for visse typer af 

grovere kriminalitet 

begået indenfor 1 

km fra boligafdelin-

gen – uanset om det 

Boligorganisationen kan 

ophæve et lejemål på 

grund af dom for visse 

typer af grovere krimi-

nalitet begået indenfor 

1 km fra boligafdelingen 

– uanset om det er leje-

ren selv eller et 

Boligorganisationen kan 

ophæve et lejemål på 

grund af dom for visse 

typer af grovere krimi-

nalitet begået indenfor 

1 km fra boligafdelingen 

– uanset om det er leje-

ren selv eller et 

Boligorganisationen 

kan ophæve et lejemål 

på grund af dom for 

visse typer af grovere 

kriminalitet begået in-

denfor 1 km fra bolig-

afdelingen – uanset 

om det er lejeren selv 

Boligorganisationen kan 

ophæve et lejemål på 

grund af dom for visse 

typer af grovere krimi-

nalitet begået indenfor 

1 km fra boligafdelingen 

– uanset om det er leje-

ren selv eller et 
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for overtrædelse af §§ 

119, 134 a, 180, 181, 192 

a, 216, 237 eller 244-246, 

§ 252, stk. 1, §§ 260, 266, 

276 a, 281 eller 288 eller § 

291, stk. 2, i straffeloven 

eller i medfør af § 3 i lov 

om euforiserende stoffer 

for at have besiddet eufo-

riserende stoffer med hen-

blik på videreoverdragelse, 

og når overtrædelsen er 

begået inden for 1 km fra 

den ejendom, hvor lejemå-

let er beliggende. 

(Lov om leje af almene bo-

liger § 90, stk. 1, nr. 10) 

er lejeren selv eller 

et husstandsmedlem 

der er dømt. 

husstandsmedlem der 

er dømt. 

husstandsmedlem der 

er dømt. 

eller et husstands-

medlem der er dømt. 

husstandsmedlem der 

er dømt. 

Skærpede strafzoner 

Politiet kan for en nær-

mere bestemt tidsperiode 

udpege et afgrænset geo-

grafisk område (skærpet 

straf-zone), hvor straffelo-

vens § 81 c finder anven-

delse. 

Udpegning af en skærpet 

straf-zone kan ske, hvis et 

ekstraordinært kriminali-

tetsbillede i det pågæl-

dende område i væsentlig 

grad er egnet til at skabe 

utryghed for personer, der 

bor eller færdes i området, 

Politiet kan fastsætte 

skærpede straf-zo-

ner uafhængigt af, 

hvordan boligområ-

det er defineret. 

Straf-zoner omfatter 

ikke kun boligområ-

der og er ikke nød-

vendigvis sammen-

faldende med andre 

områdeudpegninger 

af hhv. ministeriet 

(forebyggelsesområ-

der, udsatte områ-

der, parallelsamfund 

og 

Politiet kan fastsætte 

skærpede straf-zoner 

uafhængigt af, hvordan 

boligområdet er define-

ret. Straf-zoner omfat-

ter ikke kun boligområ-

der og er ikke nødven-

digvis sammenfaldende 

med andre områdeud-

pegninger af hhv. mini-

steriet (forebyggelses-

områder, udsatte områ-

der, parallelsamfund og 

omdannelsesområder) 

og politiet (SUB-områ-

der). 

Politiet kan fastsætte 

skærpede straf-zoner 

uafhængigt af, hvordan 

boligområdet er define-

ret. Straf-zoner omfat-

ter ikke kun boligområ-

der og er ikke nødven-

digvis sammenfaldende 

med andre områdeud-

pegninger af hhv. mini-

steriet (forebyggelses-

områder, udsatte områ-

der, parallelsamfund og 

omdannelsesområder) 

og politiet (SUB-områ-

der). 

Politiet kan fastsætte 

skærpede straf-zoner 

uafhængigt af, hvor-

dan boligområdet er 

defineret.  

Straf-zoner omfatter 

ikke kun boligområder 

og er ikke nødvendig-

vis sammenfaldende 

med andre områdeud-

pegninger af hhv. mi-

nisteriet (forebyggel-

sesområder, udsatte 

områder, parallelsam-

fund og omdannelses-

områder) og politiet 

Politiet kan fastsætte 

skærpede straf-zoner 

uafhængigt af, hvordan 

boligområdet er define-

ret.  

Straf-zoner omfatter 

ikke kun boligområder 

og er ikke nødvendigvis 

sammenfaldende med 

andre områdeudpegnin-

ger af hhv. ministeriet 

(forebyggelsesområder, 

udsatte områder, paral-

lelsamfund og omdan-

nelsesområder) og poli-

tiet (SUB-områder). 



side 25 

og udpegning af en skær-

pet straf-zone vurderes at 

være et egnet redskab til 

at genskabe trygheden i 

området. 

(Politiloven §6 a) 

omdannelsesområ-

der) og politiet 

(SUB-områder). 

 

Straffen for be-

stemte overtrædel-

ser kan forhøjes ind-

til det dobbelte, hvis 

lovovertrædelsen er 

begået inden for en 

skærpet straf-zone. 

 

Straffen for bestemte 

overtrædelser kan for-

højes indtil det dob-

belte, hvis lovovertræ-

delsen er begået inden 

for en skærpet straf-

zone. 

 

Straffen for bestemte 

overtrædelser kan for-

højes indtil det dob-

belte, hvis lovovertræ-

delsen er begået inden 

for en skærpet straf-

zone. 

(SUB-områder). 

 

Straffen for bestemte 

overtrædelser kan for-

højes indtil det dob-

belte, hvis lovovertræ-

delsen er begået inden 

for en skærpet straf-

zone. 

 

Straffen for bestemte 

overtrædelser kan for-

højes indtil det dob-

belte, hvis lovovertræ-

delsen er begået inden 

for en skærpet straf-

zone. 

Politiets videregivelse 

af domme/afgørelser 

Politiet kan til en boligor-

ganisation videregive op-

lysninger om strafferetlige 

afgørelser vedrørende for-

hold, som en beboer har 

begået inden for eller med 

virkning i det boligområde, 

som den pågældende bor 

i, eller mod en ansat i bo-

ligorganisationen, når vi-

deregivelsen må anses for 

nødvendig som led i en ek-

sisterende tryghedsska-

bende indsats i det pågæl-

dende boligområde. Politiet 

kan tilsvarende videregive 

oplysninger til selvejende 

institutioner, kommuner og 

regioner, der udlejer al-

mene boliger. 

Bestemmelsen gæl-

der som udgangs-

punkt i alle boligom-

råder, hvor politiet 

vurderer at videregi-

velse er nødvendigt 

som led i en eksiste-

rende indsats for at 

skabe tryghed. 

 

Hvad der udgør et 

sammenhængende 

boligområde i denne 

bestemmelse, afgø-

res af det lokale po-

liti. Det kan være de 

af politiet udpegede 

SUB-områder, men 

er ikke begrænset 

hertil. Disse er ikke 

nødvendigvis sam-

menfaldende med 

Bestemmelsen gælder 

som udgangspunkt i 

alle boligområder, hvor 

politiet vurderer at vi-

deregivelse er nødven-

digt som led i en eksi-

sterende indsats for at 

skabe tryghed. 

 

Hvad der udgør et sam-

menhængende boligom-

råde i denne bestem-

melse, afgøres af det 

lokale politi. Det kan 

være de af politiet ud-

pegede SUB-områder, 

men er ikke begrænset 

hertil. 

Disse er ikke nødven-

digvis sammenfaldende 

med forebyggelsesom-

råder, udsatte områder, 

Bestemmelsen gælder 

som udgangspunkt i 

alle boligområder, hvor 

politiet vurderer at vi-

deregivelse er nødven-

digt som led i en eksi-

sterende indsats for at 

skabe tryghed. 

 

Hvad der udgør et sam-

menhængende boligom-

råde i denne bestem-

melse, afgøres af det 

lokale politi. Det kan 

være de af politiet ud-

pegede SUB-områder, 

men er ikke begrænset 

hertil. Disse er ikke 

nødvendigvis sammen-

faldende med forebyg-

gelsesområder, udsatte 

områder, 

Bestemmelsen gælder 

som udgangspunkt i 

alle boligområder, 

hvor politiet vurderer 

at videregivelse er 

nødvendigt som led i 

en eksisterende ind-

sats for at skabe tryg-

hed. 

 

Hvad der udgør et 

sammenhængende 

boligområde i denne 

bestemmelse, afgøres 

af det lokale politi. Det 

kan være de af politiet 

udpegede SUB-områ-

der, men er ikke be-

grænset hertil. Disse 

er ikke nødvendigvis 

sammenfaldende med 

Bestemmelsen gælder 

som udgangspunkt i 

alle boligområder, hvor 

politiet vurderer at vi-

deregivelse er nødven-

digt som led i en eksi-

sterende indsats for at 

skabe tryghed. 

 

Hvad der udgør et sam-

menhængende boligom-

råde i denne bestem-

melse, afgøres af det 

lokale politi. Det kan 

være de af politiet ud-

pegede SUB-områder, 

men er ikke begrænset 

hertil. Disse er ikke 

nødvendigvis sammen-

faldende med forebyg-

gelsesområder, udsatte 

områder, 
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(Lov om almene boliger § 

63d) 

forebyggelsesområ-

der, udsatte områ-

der, parallelsamfund 

og omdannelsesom-

råder.  

 

Oplysninger skal 

have en vis aktuali-

tet. Det forudsættes 

derfor, at oplysnin-

ger om forhold, der 

ligger mere end to år 

tilbage i tiden ikke 

kan anses nødven-

dige for den tryg-

hedsskabende ind-

sats. 

 

parallelsamfund og om-

dannelsesområder.  

 

Oplysninger skal have 

en vis aktualitet. Det 

forudsættes derfor, at 

oplysninger om forhold, 

der ligger mere end to 

år tilbage i tiden ikke 

kan anses nødvendige 

for den tryghedsska-

bende indsats. 

 

parallelsamfund og om-

dannelsesområder.  

 

Oplysninger skal have 

en vis aktualitet. Det 

forudsættes derfor, at 

oplysninger om forhold, 

der ligger mere end to 

år tilbage i tiden ikke 

kan anses nødvendige 

for den tryghedsska-

bende indsats. 

 

forebyggelsesområ-

der, udsatte områder, 

parallelsamfund og 

omdannelsesområder.  

 

Oplysninger skal have 

en vis aktualitet. Det 

forudsættes derfor, at 

oplysninger om for-

hold, der ligger mere 

end to år tilbage i ti-

den ikke kan anses 

nødvendige for den 

tryghedsskabende ind-

sats. 

 

parallelsamfund og om-

dannelsesområder.  

 

Oplysninger skal have 

en vis aktualitet. Det 

forudsættes derfor, at 

oplysninger om forhold, 

der ligger mere end to 

år tilbage i tiden ikke 

kan anses nødvendige 

for den tryghedsska-

bende indsats. 

 

Boligorganisationers vi-

deregivelse af oplysnin-

ger om ophævelse af le-

jemål 

En boligorganisation kan til 

andre boligorganisationer, 

selvejende institutioner, 

kommuner og regioner, 

der udlejer almene boliger 

i samme boligområde, vi-

deregive oplysning om, at 

et af boligorganisationens 

lejemål beliggende i bolig-

området er blevet opsagt 

eller ophævet efter § 85, 

Boligorganisationen 

kan videregive (og 

modtage) oplysnin-

ger om opsigelse el-

ler ophævelse af en 

beboer til andre ud-

lejere i området, hvis 

kommunen har defi-

neret at der er tale 

om samme boligom-

råde. Boligorganisa-

tionen må ikke op-

lyse den konkrete 

årsag til ophævelsen 

eller opsigelsen, men 

Boligorganisationen kan 

videregive (og mod-

tage) oplysninger om 

opsigelse eller ophæ-

velse af en beboer til 

andre udlejere i områ-

det, hvis kommunen 

har defineret at der er 

tale om samme bolig-

område. Boligorganisa-

tionen må ikke oplyse 

den konkrete årsag til 

ophævelsen eller opsi-

gelsen, men blot hen-

vise til den 

Boligorganisationen kan 

videregive (og mod-

tage) oplysninger om 

opsigelse eller ophæ-

velse af en beboer til 

andre udlejere i områ-

det, hvis kommunen 

har defineret at der er 

tale om samme bolig-

område. Boligorganisa-

tionen må ikke oplyse 

den konkrete årsag til 

ophævelsen eller opsi-

gelsen, men blot hen-

vise til den 

Boligorganisationen 

kan videregive (og 

modtage) oplysninger 

om opsigelse eller op-

hævelse af en beboer 

til andre udlejere i 

området, hvis kommu-

nen har defineret at 

der er tale om samme 

boligområde. Boligor-

ganisationen må ikke 

oplyse den konkrete 

årsag til ophævelsen 

eller opsigelsen, men 

blot henvise til den 

Boligorganisationen kan 

videregive (og mod-

tage) oplysninger om 

opsigelse eller ophæ-

velse af en beboer til 

andre udlejere i områ-

det, hvis kommunen 

har defineret at der er 

tale om samme bolig-

område. Boligorganisa-

tionen må ikke oplyse 

den konkrete årsag til 

ophævelsen eller opsi-

gelsen, men blot hen-

vise til den 
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stk. 1, nr. 3 eller 4 (æn-

dres til nr. 4 og 5), eller § 

90, stk. 1, nr. 7-10 eller 

13, i lov om leje af almene 

boliger, hvis videregivelsen 

må anses for nødvendig 

for at styrke den trygheds-

skabende indsats i bolig-

området. Videregivelsen 

må alene omfatte oplys-

ninger om navnet og 

adressen på den pågæl-

dende lejer og oplysning 

om, at opsigelsen eller op-

hævelsen er sket efter § 

85, stk. 1, eller § 90, stk. 

1, i lov om leje af almene 

boliger. 

(Lov om almene boliger § 

63e) 

blot henvise til den 

bestemmelse, ophæ-

velsen eller opsigel-

sen er sket efter.  

 

Der er ikke en stør-

relsesbegrænsning 

ift. hvad der kan ud-

gøre et samlet bolig-

område. Der er hel-

ler ikke nødvendigvis 

sammenhæng til ud-

pegningen af fore-

byggelsesområder, 

udsatte områder, pa-

rallelsamfund og om-

dannelsesområder 

eller til de af politiet 

udpegede SUB-om-

råder. 

bestemmelse, ophævel-

sen eller opsigelsen er 

sket efter. 

 

Der er ikke en størrel-

sesbegrænsning ift. 

hvad der kan udgøre et 

samlet boligområde. 

Der er heller ikke nød-

vendigvis sammenhæng 

til udpegningen af fore-

byggelsesområder, ud-

satte områder, parallel-

samfund og omdannel-

sesområder eller til de 

af politiet udpegede 

SUB-områder. 

bestemmelse, ophævel-

sen eller opsigelsen er 

sket efter. 

 

Der er ikke en størrel-

sesbegrænsning ift. 

hvad der kan udgøre et 

samlet boligområde. 

Der er heller ikke nød-

vendigvis sammenhæng 

til udpegningen af fore-

byggelsesområder, ud-

satte områder, parallel-

samfund og omdannel-

sesområder eller til de 

af politiet udpegede 

SUB-områder. 

bestemmelse, ophæ-

velsen eller opsigelsen 

er sket efter. 

 

Der er ikke en størrel-

sesbegrænsning ift. 

hvad der kan udgøre 

et samlet boligom-

råde. Der er heller 

ikke nødvendigvis 

sammenhæng til ud-

pegningen af forebyg-

gelsesområder, ud-

satte områder, paral-

lelsamfund og omdan-

nelsesområder eller til 

de af politiet udpe-

gede SUB-områder. 

bestemmelse, ophævel-

sen eller opsigelsen er 

sket efter. 

 

Der er ikke en størrel-

sesbegrænsning ift. 

hvad der kan udgøre et 

samlet boligområde. 

Der er heller ikke nød-

vendigvis sammenhæng 

til udpegningen af fore-

byggelsesområder, ud-

satte områder, parallel-

samfund og omdannel-

sesområder eller til de 

af politiet udpegede 

SUB-områder. 

Afvisning efter opsi-

gelse/ophævelse fra 

andet lejemål i boligom-

rådet 

En boligorganisation kan 

efter en konkret vurdering 

afvise udlejning til en bo-

ligsøgende til en almen bo-

lig, hvis den pågældende 

eller et medlem af dennes 

husstand inden for en peri-

ode på to år inden overta-

gelsesdagen har fået 

Afvisning af boligsø-

gende hvis denne el-

ler et medlem af 

dennes husstand har 

mistet et lejemål i 

samme boligområde 

– hvis kommunalbe-

styrelsen har vurde-

ret, at boligafdelin-

gerne er beliggende i 

et samlet boligom-

råde, og boligorgani-

sationen har rimelig 

Afvisning af boligsø-

gende hvis denne eller 

et medlem af dennes 

husstand har mistet et 

lejemål i samme bolig-

område – hvis kommu-

nalbestyrelsen har vur-

deret, at boligafdelin-

gerne er beliggende i et 

samlet boligområde, og 

boligorganisationen har 

rimelig grund til at 

Afvisning af boligsø-

gende hvis denne eller 

et medlem af dennes 

husstand har mistet et 

lejemål i samme bolig-

område – hvis kommu-

nalbestyrelsen har vur-

deret, at boligafdelin-

gerne er beliggende i et 

samlet boligområde, og 

boligorganisationen har 

rimelig grund til at 

Afvisning af boligsø-

gende hvis denne eller 

et medlem af dennes 

husstand har mistet et 

lejemål i samme bolig-

område – hvis kom-

munalbestyrelsen har 

vurderet, at boligafde-

lingerne er beliggende 

i et samlet boligom-

råde, og boligorgani-

sationen har rimelig 

grund til at modsætte 

Afvisning af boligsø-

gende hvis denne eller 

et medlem af dennes 

husstand har mistet et 

lejemål i samme bolig-

område – hvis kommu-

nalbestyrelsen har vur-

deret, at boligafdelin-

gerne er beliggende i et 

samlet boligområde, og 

boligorganisationen har 

rimelig grund til at 
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opsagt eller ophævet et le-

jemål af en anden boligor-

ganisation, en selvejende 

institution, kommune eller 

region i det samme bolig-

område efter § 85, stk. 1, 

nr. 3 eller 4, eller § 90, 

stk. 1, nr. 7-10 eller 13 i 

almenlejeloven. 

(Udlejningsbekendtgørel-

sen § 28) 

grund til at mod-

sætte sig udlejning 

til den pågældende. 

 

Der er ikke en stør-

relsesbegrænsning 

ift. hvad der kan ud-

gøre et samlet bolig-

område. Der er hel-

ler ikke nødvendigvis 

sammenhæng til ud-

pegningen af fore-

byggelsesområder, 

udsatte områder, pa-

rallelsamfund og om-

dannelsesområder 

eller til de af politiet 

udpegede SUB-om-

råder.  

modsætte sig udlejning 

til den pågældende. 

 

Der er ikke en størrel-

sesbegrænsning ift. 

hvad der kan udgøre et 

samlet boligområde. 

Der er heller ikke nød-

vendigvis sammenhæng 

til udpegningen af fore-

byggelsesområder, ud-

satte områder, parallel-

samfund og omdannel-

sesområder eller til de 

af politiet udpegede 

SUB-områder. 

modsætte sig udlejning 

til den pågældende. 

 

Der er ikke en størrel-

sesbegrænsning ift. 

hvad der kan udgøre et 

samlet boligområde. 

Der er heller ikke nød-

vendigvis sammenhæng 

til udpegningen af fore-

byggelsesområder, ud-

satte områder, parallel-

samfund og omdannel-

sesområder eller til de 

af politiet udpegede 

SUB-områder. 

sig udlejning til den 

pågældende. 

 

Der er ikke en størrel-

sesbegrænsning ift. 

hvad der kan udgøre 

et samlet boligom-

råde. Der er heller 

ikke nødvendigvis 

sammenhæng til ud-

pegningen af forebyg-

gelsesområder, ud-

satte områder, paral-

lelsamfund og omdan-

nelsesområder eller til 

de af politiet udpe-

gede SUB-områder. 

modsætte sig udlejning 

til den pågældende. 

 

Der er ikke en størrel-

sesbegrænsning ift. 

hvad der kan udgøre et 

samlet boligområde. 

Der er heller ikke nød-

vendigvis sammenhæng 

til udpegningen af fore-

byggelsesområder, ud-

satte områder, parallel-

samfund og omdannel-

sesområder eller til de 

af politiet udpegede 

SUB-områder. 

Kommunal pligt til at 

anvise midlertidigt op-

holdssted til flygtninge 

Kommunalbestyrelsen kan 

ikke anvise et midlertidigt 

opholdssted eller en bolig, 

som er beliggende i et ud-

sat boligområde, jf. § 61 

a, stk. 1, i lov om almene 

boliger m.v. 

(Integrationslovens § 12, 

stk. 2) 

I almindelige bolig-

områder sker der an-

visning af flygtninge 

efter de almindelige 

regler herom – dvs. 

via venteliste, anvis-

ning fra kommune 

eller særlig udlej-

ningsaftale. 

 

I almindelige boligom-

råder sker der anvisning 

af flygtninge efter de al-

mindelige regler herom 

– dvs. via venteliste, 

anvisning fra kommune 

eller særlig udlejnings-

aftale. 

 

De fleste flygtninge vil 

dog ikke opfylde anvis-

ningsbestemmelsen i 

lov om almene boliger § 

59, stk. 6 om at skulle 

I udsatte boligområder 

må kommunen ikke an-

vise flygtninge. 

 

De fleste flygtninge vil i 

øvrigt ikke opfylde an-

visningsbestemmelsen i 

lov om almene boliger § 

59, stk. 6 om at skulle 

være EU eller EØS-

statsborgere ved anvis-

ning til udsatte områ-

der.  

I parallelsamfund må 

kommunen ikke an-

vise flygtninge.  

 

De fleste flygtninge vil 

i øvrigt ikke opfylde 

anvisningsbestemmel-

sen i lov om almene 

boliger § 59, stk. 6 om 

at skulle være EU eller 

EØS-statsborgere ved 

anvisning til udsatte 

områder. 

I omdannelsesområder 

må kommunen ikke an-

vise flygtninge. 

 

De fleste flygtninge vil i 

øvrigt ikke opfylde an-

visningsbestemmelsen i 

lov om almene boliger § 

59, stk. 6 om at skulle 

være EU eller EØS-

statsborgere ved anvis-

ning til udsatte områ-

der. 
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være EU eller EØS-

statsborgere ved anvis-

ning til udsatte områ-

der. 

 

Fordeling i daginstituti-

oner  

Kommunalbestyrelsen skal 

sikre, at der i løbet af et 

kalenderår maksimalt op-

tages 30 pct. børn fra ud-

satte boligområder, jf. li-

sten over udsatte boligom-

råder i § 61 a i lov om al-

mene boliger m.v. 

(Dagtilbudsloven § 26a) 

Der gælder ikke sær-

lige regler for opta-

get i børneinstitutio-

ner i almindelige bo-

ligområder. 

 

Reglerne om optag 

gælder heller ikke for 

tidligere omdannel-

sesområder, som 

ikke længere udpe-

ges som udsatte. 

 

Der gælder ikke særlige 

regler for optaget i bør-

neinstitutioner i fore-

byggelsesområder. 

 

Reglerne om optag gæl-

der heller ikke for tidli-

gere omdannelsesområ-

der, som ikke længere 

udpeges som udsatte. 

Kommunen skal sikre, 

at børn fra udsatte bo-

ligområder skal fordeles 

i forskellige daginstituti-

oner, så optaget skal 

sikre, at der højst er 30 

% børn fra udsatte om-

råder i den enkelte in-

stitution. 

Kommunen skal sikre, 

at børn fra udsatte bo-

ligområder skal forde-

les i forskellige dagin-

stitutioner, så optaget 

skal sikre, at der højst 

er 30 % børn fra ud-

satte områder i den 

enkelte institution. 

Kommunen skal sikre, 

at børn fra udsatte bo-

ligområder skal fordeles 

i forskellige daginstituti-

oner, så optaget skal 

sikre, at der højst er 30 

% børn fra udsatte om-

råder i den enkelte in-

stitution. 

Tvungen vuggestue 

Obligatorisk læringstilbud 

til 1-årige børn i udsatte 

boligområder i 25 timer pr. 

uge… 

(Dagtilbudsloven kapitel 5a 

- § 44a m.fl.) 

 

Reglen om tvungen 

vuggestue gælder 

ikke i almindelige 

boligområder 

 

Reglerne om obliga-

torisk dagtilbud gæl-

der heller ikke for 

tidligere hårde om-

dannelsesområder, 

som ikke længere 

udpeges som ud-

satte. 

Reglen om tvungen 

vuggestue gælder ikke i 

forebyggelsesområder. 

 

Reglerne om obligato-

risk dagtilbud gælder 

heller ikke for tidligere 

omdannelsesområder, 

som ikke længere udpe-

ges som udsatte. 

 

Børn i udsatte områder 

skal i 25-timers obliga-

torisk læringstilbud pr. 

uge hvis de ikke i forve-

jen går i vuggestuenår 

de fylder 1 år. Alterna-

tivt skal forældrene 

vise, at de selv kan fo-

restå en tilsvarende 

indsats, som kommu-

nen skal føre tilsyn 

med.  

Det obligatoriske tilbud 

gælder til børnene gen-

nemfører lovpligtig 

Børn i udsatte områ-

der skal i 25-timers 

obligatorisk læringstil-

bud pr. uge hvis de 

ikke i forvejen går i 

vuggestuenår de fyl-

der 1 år. Alternativt 

skal forældrene vise, 

at de selv kan forestå 

en tilsvarende indsats, 

som kommunen skal 

føre tilsyn med.  

Det obligatoriske til-

bud gælder til børnene 

gennemfører lovpligtig 

Børn i udsatte områder 

skal i 25-timers obliga-

torisk læringstilbud pr. 

uge hvis de ikke i forve-

jen går i vuggestuenår 

de fylder 1 år. Alterna-

tivt skal forældrene 

vise, at de selv kan fo-

restå en tilsvarende 

indsats, som kommu-

nen skal føre tilsyn 

med.  

Det obligatoriske tilbud 

gælder til børnene gen-

nemfører lovpligtig 
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sprogvurdering i enten 

2 eller 3 års alderen. 

 

Såfremt forældrene ikke 

lever op til kravene og 

barnet ikke deltager i 

det obligatoriske læ-

ringstilbud, skal kom-

munen tage stilling til 

om børnefamilieydelsen 

skal standses. 

sprogvurdering i enten 

2 eller 3 års alderen. 

 

Såfremt forældrene 

ikke lever op til kra-

vene og barnet ikke 

deltager i det obligato-

riske læringstilbud, 

skal kommunen tage 

stilling til om børnefa-

milieydelsen skal 

standses. 

sprogvurdering i enten 

2 eller 3 års alderen. 

 

Såfremt forældrene ikke 

lever op til kravene og 

barnet ikke deltager i 

det obligatoriske læ-

ringstilbud, skal kom-

munen tage stilling til 

om børnefamilieydelsen 

skal standses. 

Obligatoriske sprogprø-

ver i udsatte områder 

 

Elever i børnehaveklasser 

på skoler eller afdelinger af 

skoler, hvor mere end 30 

pct. Af eleverne bor i et 

boligområder, der har væ-

ret på listen over udsatte 

boligområder …. Mindst en 

gang indenfor de sidste tre 

år, skal bestå en obligato-

risk sprogprøve …. Før de 

kan påbegynde undervis-

ningen i 1. klasse. Består 

eleven ikke sprogprøven, 

skal eleven igen undervi-

ses i børnehaveklassen i 

det efterfølgende skoleår…. 

Påbegyndelse af undervis-

ning i 1. klasse kan kun 

Krav om obligatori-

ske sprogprøver før 

oprykning i 1. klasse 

gælder for elever på 

skoler, hvor mindst 

30 % af eleverne bor 

i de områder, der in-

den for de seneste 

tre år har været ud-

peget på listen over 

udsatte områder, 

uanset hvilken status 

området aktuelt har.  

 

Herudover kan mini-

steren fastsætte reg-

ler for tests og op-

rykning i 1.-9. klasse 

for de elever, der har 

dansk som andet-

sprog og går på 

Krav om obligatoriske 

sprogprøver før opryk-

ning i 1. klasse gælder 

for elever på skoler, 

hvor mindst 30 % af 

eleverne bor i de områ-

der, der inden for de 

seneste tre år har væ-

ret udpeget på listen 

over udsatte områder, 

uanset hvilken status 

området aktuelt har.  

 

Herudover kan ministe-

ren fastsætte regler for 

tests og oprykning i 1.-

9. klasse for de elever, 

der har dansk som an-

detsprog og går på sko-

ler hvor mindst 30 % af 

eleverne bor i områder, 

Der er krav om obliga-

torisk sprogprøve før 

oprykning i 1. klasse i 

skoler, hvor mindst 30 

% af eleverne bor i ud-

satte områder 

 

Der kan fastsættes reg-

ler for tests og opryk-

ning fra 1.-9. klasse på 

skoler, hvor mindst 30 

% af eleverne bor i ud-

satte områder. 

Der er krav om obliga-

torisk sprogprøve før 

oprykning i 1. klasse i 

skoler, hvor mindst 30 

% af eleverne bor i 

udsatte områder (her-

under parallelsam-

fund) 

 

Der kan fastsættes 

regler for tests og op-

rykning fra 1.-9. 

klasse på skoler, hvor 

mindst 30 % af ele-

verne bor i udsatte 

områder (herunder 

parallelsamfund) 

Der er krav om obliga-

torisk sprogprøve før 

oprykning i 1. klasse i 

skoler, hvor mindst 30 

% af eleverne bor i ud-

satte områder (herun-

der omdannelsesområ-

der) 

 

Der kan fastsættes reg-

ler for tests og opryk-

ning fra 1.-9. klasse på 

skoler, hvor mindst 30 

% af eleverne bor i ud-

satte områder (herun-

der omdannelsesområ-

der) 
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udsættes en gang for den 

enkelte elev 

(Uddrag af lov om folke-

skolen § 11 a, stk. 1) 

Skolelederen kan i helt 

særlige tilfælde beslutte, 

at elever, der ikke består 

prøven, kan begynde i 1. 

klasse alligevel, hvis ele-

vens faglige niveau er til-

strækkeligt, jf. lov om fol-

keskolen § 11a, stk. 5. 

 

For elever i 1.-9. klasse, 

som modtager undervis-

ning i dansk som andet 

sprog på skoler og afdelin-

ger af skoler, hvor mere 

end 30 pct af eleverne bor 

i et område, der har været 

på listen over udsatte om-

råder ….. mindst en gang 

indenfor de seneste tre år, 

kan undervisningsministe-

ren fastsætte regler om 

obligatoriske sprogprøver, 

som forudsætning for at 

eleven kan ophøre med at 

modtage undervisning i 

dansk som andetsprog. 

(uddrag af lov om folke-

skolen § 5, stk. 6) 

 

skoler hvor mindst 

30 % af eleverne bor 

i områder, der in-

denfor de seneste tre 

år har været på li-

sten over udsatte 

områder, uanset 

hvilken status områ-

det aktuelt har. 

der indenfor de seneste 

tre år har været på li-

sten over udsatte områ-

der, uanset hvilken sta-

tus området aktuelt 

har. 
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Iværksættelse af ind-

satser  

Kommunalbestyrelsen kan 

give påbud om at iværk-

sætte indsatser i udsatte 

boligområder eller fore-

byggelsesområder, herun-

der indsatser mod dan-

nelse af parallelsamfund  

(Lov om almene boliger § 

165 a) 

Kommunen kan ikke 

stille krav om sær-

lige indsatser mod 

parallelsamfund i al-

mindelige boligområ-

der 

 

For tidligere omdan-

nelsesområder om-

fattet af en udvik-

lingsplan kan kom-

munen dog stille 

krav indtil udvik-

lingsplanen er gen-

nemført, dog senest 

den 1. januar 2030. 

Kommunen kan stille 

krav om særlige indsat-

ser i forebyggelsesom-

råder 

 

Det kan fx være reno-

veringer og infrastruk-

turændringer 

Kommunen kan stille 

krav om særlige indsat-

ser mod parallelsam-

fund i udsatte boligom-

råder. 

 

Det kan fx være reno-

veringer og infrastruk-

turændringer 

 

Kommunen kan stille 

krav om særlige ind-

satser mod parallel-

samfund i udsatte bo-

ligområder, herunder 

også i parallelsam-

fund. 

 

Det kan fx være reno-

veringer, infrastruk-

turændringer, salg el-

ler nedrivning. 

 

Kommunen kan stille 

krav om særlige indsat-

ser mod parallelsam-

fund i udsatte boligom-

råder, herunder også i 

omdannelsesområder. 

 

Det kan fx være reno-

veringer, infrastruktur-

ændringer, salg eller 

nedrivning. 

 

Ommærkning til ung-

domsboliger 

Almene ungdomsboliger 

er: 

Almene familieboliger med 

et bruttoetageareal på 

mellem 50 og 65 m² i pa-

rallelsamfund, som kom-

munalbestyrelsen og bolig-

organisationen aftaler 

fremover skal mærkes som 

almene ungdomsboliger.  

 

(Lov om almene boliger § 

4, stk. 1, nr. 11) 

 

Efter den almindelige 

ommærkningsbe-

stemmelse kan al-

mene ældreboliger, 

hvis bruttoetageareal 

ikke overstiger 50 

m² ommærkes til 

ungdomsboliger efter 

aftale mellem kom-

munalbestyrelsen og 

boligorganisationen. 

 

Kommunalbestyrel-

sen kan beslutte, at 

almene familieboliger 

med et bruttoetage-

areal på mellem 50 

Efter den almindelige 

ommærkningsbestem-

melse kan almene æl-

dreboliger, hvis brutto-

etageareal ikke oversti-

ger 50 m² ommærkes 

til ungdomsboliger efter 

aftale mellem kommu-

nalbestyrelsen og bolig-

organisationen. 

 

Kommunalbestyrelsen 

kan beslutte, at almene 

familieboliger med et 

bruttoetageareal på 

mellem 50 og 55 m² 

fremover skal mærkes 

Efter den almindelige 

ommærkningsbestem-

melse kan almene æl-

dreboliger, hvis brutto-

etageareal ikke oversti-

ger 50 m² ommærkes 

til ungdomsboliger efter 

aftale mellem kommu-

nalbestyrelsen og bolig-

organisationen. 

 

Kommunalbestyrelsen 

kan beslutte, at almene 

familieboliger med et 

bruttoetageareal på 

mellem 50 og 55 m² 

fremover skal mærkes 

Familieboliger i stør-

relsen 50-65 m2 kan 

efter aftale med kom-

munalbestyrelsen om-

mærkes til ungdoms-

boliger. 

 

Kommunen kan også 

beslutte ommærkning 

uden aftale med bolig-

organisationen, hvis 

særlige forhold vedrø-

rende den enkelte 

ejendom, herunder 

ejendommens beboer-

sammensætning, taler 

herfor, eller hvis 

Familieboliger i størrel-

sen 50-65 m2 kan efter 

aftale med kommunal-

bestyrelsen ommærkes 

til ungdomsboliger. 

 

Kommunen kan også 

beslutte ommærkning 

uden aftale med bolig-

organisationen, hvis 

særlige forhold vedrø-

rende den enkelte ejen-

dom, herunder ejen-

dommens beboersam-

mensætning, taler her-

for, eller hvis hensynet 

til kommunens samlede 
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Almene ungdomsboliger er 

også  

- Almene ældreboliger hvis 
bruttoetageareal ikke 
overstiger 50 m², og, 
som kommunalbestyrel-
sen og boligorganisatio-
nen aftaler fremover skal 
mærkes som almene 
ungdomsboliger. 

- Almene ældreboliger 
med et bruttoetageareal 
på mellem 50 og 65 m², 
som kommunalbestyrel-
sen og boligorganisatio-
nen aftaler fremover skal 
mærkes som almene 
ungdomsboliger. En af-
tale efter 1. pkt. skal 
være indgået inden den 
1. januar 2017 (maks. 
Løbetid på 10 år).  

- Almene familieboliger, 
hvis bruttoetageareal 
ikke overstiger 50 m², og 
som kommunalbestyrel-
sen efter aftale med bo-
ligorganisationen beslut-
ter fremover skal mær-
kes som almene ung-
domsboliger.  

- Almene familieboliger 
med et bruttoetageareal 
på mellem 50 og 55 m², 

og 55 m² fremover 

skal mærkes som al-

mene ungdomsboli-

ger, hvis særlige for-

hold vedrørende den 

enkelte ejendom, 

herunder ejendom-

mens beboersam-

mensætning, taler 

herfor, eller hvis 

hensynet til kommu-

nens samlede bolig-

forsyning, herunder 

balancen mellem bo-

ligformerne, ikke ta-

ler imod. 

 

For tidligere omdan-

nelsesområder om-

fattet af en udvik-

lingsplan gælder, at 

familieboliger efter 

aftale med kommu-

nalbestyrelsen kan 

ommærkes til ung-

domsboliger 

 

Dette gælder indtil 

udviklingsplanen er 

gennemført, dog se-

nest den 1. januar 

2030. 

som almene ungdoms-

boliger, hvis særlige 

forhold vedrørende den 

enkelte ejendom, her-

under ejendommens 

beboersammensætning, 

taler herfor, eller hvis 

hensynet til kommu-

nens samlede boligfor-

syning, herunder balan-

cen mellem boligfor-

merne, ikke taler imod. 

 

For tidligere omdannel-

sesområder omfattet af 

en udviklingsplan gæl-

der, at familieboliger ef-

ter aftale med kommu-

nalbestyrelsen kan om-

mærkes til ungdomsbo-

liger 

 

Dette gælder indtil ud-

viklingsplanen er gen-

nemført, dog senest 

den 1. januar 2030. 

som almene ungdoms-

boliger, hvis særlige 

forhold vedrørende den 

enkelte ejendom, her-

under ejendommens 

beboersammensætning, 

taler herfor, eller hvis 

hensynet til kommu-

nens samlede boligfor-

syning, herunder balan-

cen mellem boligfor-

merne, ikke taler imod. 

 

For tidligere omdannel-

sesområder omfattet af 

en udviklingsplan gæl-

der, at familieboliger ef-

ter aftale med kommu-

nalbestyrelsen kan om-

mærkes til ungdomsbo-

liger 

 

Dette gælder indtil ud-

viklingsplanen er gen-

nemført, dog senest 

den 1. januar 2030. 

hensynet til kommu-

nens samlede boligfor-

syning, herunder ba-

lancen mellem bolig-

formerne, ikke taler 

imod. 

 

Bestemmelsen om af-

tale om ommærkning 

af familieboliger på 

under 50 m2 gælder 

fortsat 

boligforsyning, herun-

der balancen mellem 

boligformerne, ikke ta-

ler imod. 

 

Bestemmelsen om af-

tale om ommærkning af 

familieboliger på under 

50 m2 gælder fortsat 
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som kommunen beslut-
ter fremover skal mær-
kes som almene ung-
domsboliger, hvis særlige 
forhold vedrørende den 
enkelte ejendom, herun-
der ejendommens bebo-
ersammensætning, taler 
herfor, eller hvis hensy-
net til kommunens sam-
lede boligforsyning, her-
under balancen mellem 
boligformerne, ikke taler 
imod. 

 

(Lov om almene boliger § 

4, stk. 1, nr. 6, 7, 9 og 10) 

Godkendelse af nedriv-

ning 

En boligorganisation kan 

beslutte nedrivning af al-

mene boliger. Ministeren 

kan godkende nedrivnin-

gen i følgende tilfælde: 

1) dokumenterede alvor-

lige byggetekniske proble-

mer ved ejendommen,  

 

2) dokumenterede vedva-

rende og væsentlige udlej-

ningsvanskeligheder eller 

 

Nedrivning kan god-

kendes efter bestem-

melsens nr. 1 og nr. 

2 – altså ved alvor-

lige byggetekniske 

problemer eller væ-

sentlige udlejnings-

vanskeligheder. 

Nedrivning kan godken-

des ved alvorlige byg-

getekniske problemer 

eller væsentlige udlej-

ningsvanskeligheder. 

 

Nedrivning kan også 

godkendes, hvis bolig-

området har væsentlige 

boligsociale udfordrin-

ger.  

 

Godkendelse forudsæt-

ter, at der foreligger 

dokumentation for, at 

nedrivningen er 

Nedrivning kan godken-

des ved alvorlige byg-

getekniske problemer 

eller væsentlige udlej-

ningsvanskeligheder. 

 

Nedrivning kan også 

godkendes, hvis bolig-

området har væsentlige 

boligsociale udfordrin-

ger.  

 

Godkendelse forudsæt-

ter, at der foreligger 

dokumentation for, at 

nedrivningen er 

Nedrivning kan god-

kendes ved alvorlige 

byggetekniske proble-

mer eller væsentlige 

udlejningsvanskelighe-

der. 

 

Nedrivning kan også 

godkendes, hvis bolig-

området har væsent-

lige boligsociale udfor-

dringer.  

 

Godkendelse forud-

sætter, at der forelig-

ger dokumentation 

Nedrivning kan godken-

des ved alvorlige byg-

getekniske problemer 

eller væsentlige udlej-

ningsvanskeligheder. 

 

Nedrivning kan også 

godkendes, hvis bolig-

området har væsentlige 

boligsociale udfordrin-

ger.  

 

Godkendelse forudsæt-

ter, at der foreligger 

dokumentation for, at 

nedrivningen er 
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3) væsentlige boligsociale 

udfordringer i et udsat bo-

ligområde, jf. § 61 a, stk. 

1 eller et forebyggelses-

område, jf. § 61 b, stk. 1. 

(Lov om almene boliger § 

28, stk. 3, nr. 1-3) 

godkendt af boligorga-

nisationens øverste 

myndighed og kommu-

nalbestyrelsen, at 

Landsbyggefonden har 

vurderet, at nedrivning 

er den nødvendige løs-

ning på problemerne i 

afdelingen, som ansøg-

ningen vedrører, og at 

nedrivningen er fuldt fi-

nansieret, således at af-

delingens resterende 

beboere ikke får husle-

jestigninger som følge 

af nedrivningen. 

godkendt af boligorga-

nisationens øverste 

myndighed og kommu-

nalbestyrelsen, at 

Landsbyggefonden har 

vurderet, at nedrivning 

er den nødvendige løs-

ning på problemerne i 

afdelingen, som ansøg-

ningen vedrører, og at 

nedrivningen er fuldt fi-

nansieret, således at af-

delingens resterende 

beboere ikke får husle-

jestigninger som følge 

af nedrivningen. 

for, at nedrivningen er 

godkendt af boligorga-

nisationens øverste 

myndighed og kom-

munalbestyrelsen, at 

Landsbyggefonden har 

vurderet, at nedriv-

ning er den nødven-

dige løsning på pro-

blemerne i afdelingen, 

som ansøgningen ved-

rører, og at nedrivnin-

gen er fuldt finansie-

ret, således at afdelin-

gens resterende bebo-

ere ikke får husleje-

stigninger som følge 

af nedrivningen. 

godkendt af boligorga-

nisationens øverste 

myndighed og kommu-

nalbestyrelsen, at 

Landsbyggefonden har 

vurderet, at nedrivning 

er den nødvendige løs-

ning på problemerne i 

afdelingen, som ansøg-

ningen vedrører, og at 

nedrivningen er fuldt fi-

nansieret, således at af-

delingens resterende 

beboere ikke får husle-

jestigninger som følge 

af nedrivningen. 

Familiesammenføring 

 

Opholdstilladelse efter stk. 

1, nr. 1, skal, medmindre 

ganske særlige grunde, 

herunder hensynet til fa-

miliens enhed, taler der-

imod, betinges af, at 

…. 

2) boligen på ansøgningstids-
punktet ikke ligger i et bolig-
område, der er omfattet af 
den gældende bekendtgø-
relse om boligkravslisten for 

Der gælder ikke sær-

lige regler om fami-

liesammenføring i al-

mindelige boligområ-

der 

Der gælder ikke særlige 

regler om familiesam-

menføring i forebyggel-

sesområder 

Boligkravslisten er iden-

tisk med listen over ud-

satte områder.  

 

Der kan som udgangs-

punkt ikke gives op-

holdstilladelse, hvis her-

boende bor i et område, 

der er udpeget som ud-

sat område.  

Boligkravslisten er 

identisk med listen 

over udsatte områder. 

Da alle parallelsam-

fund samtidig er ud-

satte områder, er pa-

rallelsamfund omfattet 

af begrænsningen. 

 

Der kan som udgangs-

punkt ikke gives op-

holdstilladelse, hvis 

herboende bor i et 

område, der er 

Boligkravslisten er iden-

tisk med listen over ud-

satte områder. Da alle 

omdannelsesområder 

samtidig er udsatte om-

råder, er omdannelses-

områder omfattet af be-

grænsningen. 

 

 

Der kan som udgangs-

punkt ikke gives op-

holdstilladelse, hvis her-

boende bor i et område, 
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ægtefællesammenføring, jf. 
stk. 7, 2. pkt., og 
3) ansøgeren og den herbo-
ende person, i tiden indtil 
ansøgeren meddeles tids-
ubegrænset opholdstilla-
delse, ikke flytter til en bolig, 
som ligger i et boligområde, 
der er omfattet af den gæl-
dende bekendtgørelse om 
boligkravslisten for ægtefæl-
lesammenføring, jf. stk. 7, 2. 
pkt. 
 
(uddrag af Udlændingelo-
vens § 9, stk. 6) 

 

udpeget som udsat 

område. 

der er udpeget som ud-

sat område. 

 

 


