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ALMENE BOLIGER

OGSÅ PÅ DE SMÅ ØER?



Danmarks Almene Boliger – i tal

Ca. 530 almene boligorganisationer

Ca. 8.000 afdelinger

Ca. 573.000 boliger

Hver femte bolig i Danmark er en almen bolig. Den almene boligsektor er 

relativt størst i Brøndby Kommune og på den københavnske vestegn, mens 

sektoren er relativt mindst i de små ø-kommuner, Gentofte samt i typiske 

landkommuner.



Hvad er en almen bolig?

Boliger opført efter Lov om almene boliger og mærket som:

Familiebolig

Ældrebolig

Ungdomsbolig

Plejebolig = ældrebolig med tilknyttet kommunalt serviceareal



Almen boligorganisationer – en selskabsform

Ikke et A/S

Ikke et ApS

Ikke et andelsselskab

Heller ikke et A.m.b.A.

Men en almen boligorganisation med helt egne love.

Omfatter de tidligere:

‒ Socialt boligbyggeri

‒ Almennyttigt boligbyggeri

‒ Almennyttige andelsboligforeninger

‒ garantiselskab



Hvem udlejes de almene boliger til?

Familieboliger:

‒ Kommunen har ret til at disponere over hver fjerde ledige bolig til løsning af kommunens boligsociale 

forpligtelser

‒ Efter oprykningsventeliste, hvor de nuboende har en fortrinsret, når de afgiver en bolig

‒ Efter ”ekstern” venteliste, hvor enhver borger over 14 år har ret til at blive optaget

‒ Der kan aftales kriterier for ”fleksibel udlejning” mellem boligorganisation og kommune, hvor særlige 

grupper af ansøgere kan få en fortrinsstilling (fx pendlere, skilsmisseramte, ældre fra parcelhuse m.v.)

Ældreboliger:

‒ Anvises af kommunen (visitation)

Ungdomsboliger:

‒ Udlejes til unge under uddannelse og andre unge med et særligt behov (trangskriterier)



Finansiering af almene boliger

Kommunalt indskud (grundkapitallån, rente- og afdragsfrit i 50 år: 10 %

Beboerindskud: 2 %

Realkredit (særlige vilkår) 88 %

Beboerbetaling på realkreditlånet: 2,8 % af anskaffelsessummen (de 100 %)

‒ D.v.s. ved en pris på 2 mio. kr. er kapitalydelsen p.a. kr. 56.000 sv. t. 4.700 pr. mnd.

Huslejen er balanceleje, dvs. indtægter dækker alle udgifter

‒ Aktuel husleje i nybyggeri ca. 7.000 – 12.000 kr. pr. mnd.



Hvem kan 
opføre almene 
boliger?



Almene bygherrer

➢ Almene boligorganisationer:

▪ Familieboliger

▪ Ældreboliger

▪ Ungdomsboliger

➢ Kommuner:

▪ Ældreboliger (inkl. plejeboliger)

➢ Selvejende institutioner:

▪ Ældreboliger

▪ ungdomsboliger



Kan man 
oprette et nyt 
boligselskab?



Kommunen er vigtig i alle faser…

• Det er kommunen, som godkender oprettelse af nye almene 

boligorganisationer

• Der er almene boligorganisationer i alle kommuner

‒ Det er BL’s og KL’s holdning, at der er for mange almene boligorganisationer i Danmark, ikke for få!

• En almen boligorganisation bør have en vis størrelse for at have en solid 

økonomi og professionel administration og drift

• Derfor et klart budskab: find en relevant nærliggende samarbejdspartner i en 

eksisterende almen boligorganisation. Opgiv tanker om nye selskaber



Barrierer for 
flere almene 
boliger på 
småøer



HVORFOR ER DET SVÆRT?

• Er en nyopført almen bolig med en husleje på fx 8.000 kr. pr. mnd. 

konkurrencedygtig med andre boliger på øen?

• De almene boligorganisationer er non-profit men skal dække alle udgifter 

igennem huslejen. Ledelsen skal derfor også vurdere markedet: kan boliger 

udlejes, eller vil der komme store lejetab, som andre lejere skal dække?

• Almene boliger skal være i god vedligeholdelsesstand, og det er udlejer, som 

vedligeholder. Nedslidning er ikke en mulighed.

• Ledelsen af en almen boligorganisation har ansvaret for forsvarlig økonomi 

og drift. Discount-husleje er ikke en mulighed.



OPGIV IKKE!

Kontakt gerne de lokale boligorganisationer 

og drøft de konkrete muligheder. 

Held & lykke!


