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Finansiering af salg af boliger med tab i hårde ghettoom-
råder

På møde i implementeringsforum vedr. parallelsamfund den 23. janu-
ar 2019 blev der spurgt til, hvordan salg af boliger med tab kan finan-
sieres. Problemet opstår, når salgsprisen ikke kan dække omkostnin-
gerne ved indfrielse af lån med pant i ejendommen m.v.

Efter almenboliglovens § 168 a, stk. 1, skal boligorganisationen og 
kommunalbestyrelsen i fællesskab udarbejde en udviklingsplan for 
hårde ghettoområder, som beskriver, hvordan andelen af almene fa-
milieboliger i boligområdet nedbringes til højst 40 pct. inden 2030. 
Udviklingsplanen skal godkendes af transport-, bygnings- og boligmi-
nisteren. Såfremt der ikke udarbejdes en udviklingsplan, hvis udvik-
lingsplanen ikke kan godkendes eller udviklingsplanen ikke implemen-
teres kan transport-, bygnings- og boligministeren meddele påbud til 
boligorganisationen om at afvikle et hårdt ghettoområde.

Andelen af almene familieboliger kan nedbringes på en række måder:

 Ved salg af almene familieboliger til ejerboliger eller privat ud-
lejning.

 Ved omdannelse af almene familieboliger til erhverv
 Ved ommærkning eller ombygning af almene familieboliger til 

almene ungdoms- eller ældreboliger
 Ved fortætning med nye boliger eller erhverv i området

Det er op til boligorganisationen og kommunalbestyrelsen at udarbej-
de en udviklingsplan, som via disse instrumenter mest hensigtsmæs-
sigt opfylder kravet om højst 40 pct. almene familieboliger i 2030.

Salg af almene familieboliger med tab i hårde ghettoområder

I visse boligafdelinger i hårde ghettoområder kan det vise sig, at 
salgspriserne ikke fuldt ud vil kunne dække omkostningerne ved ind-
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frielse af lån m.v. vedr. de pågældende boliger. Derved vil der som 
udgangspunkt kunne opstå et tab i den pågældende boligafdeling.

I en sådan situation må det overvejes, om det er hensigtsmæssigt at 
sælge almene familieboliger, eller om andre metoder til at opfylde 
kravet om højst 40 pct. almene familieboliger inden 2030 mere hen-
sigtsmæssigt kan bringes i anvendelse.

Det må også overvejes om salgsprisen kan forbedres, sådan at af-
hændelse kan ske uden tab. I den forbindelse har Landsbyggefonden 
fået en ramme på op til 50 mio. kr. årligt i perioden 2021-2026 til at 
yde støtte til lån til finansiering af renoverings- og forbedringsarbejder 
med henblik på at sælge boliger i boligafdelinger beliggende i et udsat 
boligområde, herunder hårde ghettoområder.

Som nævnt følger det af lovgivningen, at andelen af almene familie-
boliger skal nedbringes til 40 pct. inden 2030, og hvis dette ikke sker, 
kan ministeren påbyde boligorganisationen at afvikle boligafdelingen. 
Det må på den baggrund efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens op-
fattelse anses for nødvendigt for boligorganisationen at leve op til kra-
vet om 40 pct. almene familieboliger inden 2030 af hensyn afdelin-
gens videreførelse.

Såfremt det vurderes, at salg med tab er nødvendigt og hensigtsmæs-
sig i den konkrete situation, er det som udgangspunkt boligorganisa-
tionen, der via sin dispositionsfond er nærmest til at afhjælpe det tab, 
som vil opstå i boligorganisationens afdeling.  Efter § 43, stk. 3, i be-
kendtgørelse om drift af almene boliger m.v. anvendes dispositions-
fondens midler til at sikre afdelingernes fortsatte beståen ved at med-
virke til fysisk, økonomisk og social opretning af afdelingerne. 

Boligorganisationen har mulighed for at søge om støtte til afhjælpning 
af økonomiske problemer i en boligafdeling hos såvel kommunalbesty-
relsen som Landsbyggefonden. Kommunalbestyrelsen og Landsbygge-
fonden har hver især mulighed for at betinge deres støtte af hinan-
dens medvirken og af boligorganisationens medvirken i løsningen af 
de økonomiske problemer i afdelingen 

Efter almenboliglovens § 92 kan Landsbyggefonden af de midler, der 
er overført til landsdispositionsfonden, yde støtte som lån eller tilskud 
til almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske pro-
blemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. 
Støtten kan ydes til finansiering af nødvendigt udbedrings-, opret-
nings- og vedligeholdelsesarbejder samt til miljøforbedrende og andre 
foranstaltninger, herunder til udligning af opsamlede driftsunderskud. 

Ifølge regulativ om særlig driftsstøtte m.v. fra Landsbyggefonden 
(Landsdispositionsfonden) forudsætter tilsagn om støtte tilvejebringel-
se af en detaljeret helhedsplan for den enkelte afdeling og det pågæl-
dende boligområde med henblik på at opnå en samlet langsigtet hel-
hedsorienteret løsning af afdelingens sociale, økonomiske og byg-
ningsmæssige problemer. Ved behandlingen af ansøgning om særlig 



Side 3 (6)

driftsstøtte foretager Landsbyggefonden en samlet vurdering af afde-
lingens situation med udgangspunkt i ansøgningen og helhedsplanen.

Efter praksis løses sådanne økonomiske problemer efter femtedelsord-
ningen, hvorefter boligorganisationen, kommunalbestyrelsen, kreditin-
stituttet og Landsbyggefonden (2 andele) hver bidrager til at dække 
det opsamlede underskud. Det vil efter omstændighederne kunne væ-
re vanskeligt at få kreditinstituttet til at medvirke, såfremt der ikke er 
risiko for deres pant. I den situation må bidragene opdeles i fjerdede-
le.

Såfremt det vurderes, at boligorganisationen ikke selv kan løse afde-
lingen økonomiske problem, vil udgangspunktet være, at det løses i 
forening af boligorganisationen, kommunalbestyrelsen og Landsbyg-
gefonden. I sidste ende beror løsningen på en forhandling mellem de 
involverede parter.

I vedlagte bilag er de relevante lovbestemmelser gennemgået.
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BILAG

Regler om håndtering af provenu ved salg af almene familiebo-
liger efter almenboliglovens § 27 i hårde ghettoområder

Efter almenboliglovens § 27, stk. 1, skal afhændelse af en almen boli-
gorganisations ejendom godkendes af kommunalbestyrelsen. 

Efter almenboliglovens § 27, stk. 2, skal afhændelsen tillige godken-
des af transport-, bygnings- og boligministeren, når ejendommen in-
deholder almene boliger. Godkendelse kan blandt andet ske, når der 
er væsentlige boligsociale udfordringer i et udsat boligområde, jf. § 61 
a, stk. 1., almenboliglovens § 27, stk. 3, nr. 3.

Afhændelsen skal ske på baggrund af en vurdering, hvor ejendom-
mens tilstand og prisforholdene på overdragelsestidspunktet lægges 
til grund, jf. almenboliglovens § 27, stk. 5.

En køber vil normalt forlange, at alle lån som er tinglyst med pant i 
ejendommen skal indfries inden overtagelse. Det kan forekomme, at 
køber indtræder som debitor på de tinglyste lån, men det forudsætter 
accept fra långiver (kreditinstituttet). Desuden skal beboerindskud og 
grundkapital m.v. vedr. de enkelte boliger tilbagebetales.

Kommunalbestyrelsen indberetter afhændelse af ejendomme, hvori 
indestår statslån eller statsgaranterede lån eller hvortil der ydes stats-
lig driftsstøtte til Udbetaling Danmark, jf. almenboliglovens § 28, stk. 
4. Udbetaling Danmark afgør, om forudsætningerne for støtten til den 
tilbageværende afdeling er ændret samt hvorvidt og i hvilket omfang 
et nettoprovenu skal indbetales som ekstraordinært afdrag på lån, jf. 
almenboliglovens § 28, stk. 5. Transport-, bygnings- og boligministe-
ren kan dog efter ansøgning godkende, at nettoprovenuet ved afhæn-
delse af ejendomme efter § 27, stk. 1, som er beliggende i et udsat 
boligområde, jf. almenboliglovens § 61 a, stk. 1, ikke skal indbetales 
som ekstraordinært afdrag, jf. almenboliglovens § 28, stk. 6.

Et tilbageværende nettoprovenu overføres til boligorganisationens dis-
positionsfond, jf. driftsbekendtgørelsens § 102. Landsbyggefonden 
kan endvidere forlange en andel af nettoprovenuet indbetalt til dæk-
ning er deres tab som følge af manglende fremtidige indbetalinger i 
form af likvide midler vedr. de almene boliger, som er solgt. 

Regler om håndtering af provenu ved salg af almene familiebo-
liger efter almenboliglovens kapitel 5 a i hårde ghettoområder

Fælles beslutning af boligorganisation og kommunalbestyrelse

Efter almenboliglovens § 75 a kan kommunalbestyrelsen og den alme-
ne boligorganisation i fællesskab søge transport-, bygnings- og bolig-
ministeriet om godkendelse af salg af almene familieboliger i boligor-
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ganisationens afdelinger. Der kan ansøges om salg til almene lejere af 
boligerne og salg af ledige boliger til tredje mand. 

I udsatte almene boligafdelinger, jf. almenboliglovens § 91 a, stk. 1, 
er der endvidere mulighed for at fastsætte kriterier for, hvem der kan 
sælges til, med henblik på at styrke beboersammensætningen. Salget 
skal efterfølgende godkendes på et afdelingsmøde.

Ensidig beslutning af kommunalbestyrelse eller boligorganisation (uaf-
hængigt salg)

Efter almenboliglovens § 75 b, stk. 1 og 2 har henholdsvis kommunal-
bestyrelsen og boligorganisationen mulighed for hver for sig at søge 
transport-, bygnings- og boligministeren om godkendelse af salg af 
almene familieboliger til almene lejere af boligerne. Det er en forud-
sætning for ministerens godkendelse, at det sandsynliggøres, at der 
ikke vil opstå tab i forbindelse med salget. Salget skal efterfølgende 
godkendes på et afdelingsmøde og bekræftes ved en urafstemning 
med tilslutning fra mindst 2/3 af afdelingens samlede antal stemmer.

Boligerne skal sælges til markedsprisen. Ved salg til lejeren er det et 
krav, at salgsprisen fastsættes af en valuar. Ved salg til tredje mand 
skal boligen sælges til den højst opnåelige pris, fx gennem en ejen-
domsmægler.

Provenuet fra salg af boligerne skal først anvendes til forholdsmæssig 
indfrielse af lån, beboerindskud og grundkapital m.v. Nettoprovenuet 
herefter indbetales til Landsbyggefonden nybyggerifond og skal såle-
des gå til fremtidig ydelsesstøtte til nye almene boliger. Dog hensæt-
tes en andel af nettoprovenuet på en særlig konto for den enkelte 
kommune, hvorfra den i en periode på 10 år kan trække op til 40 pct. 
af sine udgifter til grundkapitallån ved nybyggeri. 

I udsatte boligafdelinger kan nettoprovenuet indgå som finansiering af 
en godkendt helhedsplan.

Regler om støtte til almene boligafdelinger med økonomiske 
problemer

Efter almenboliglovens § 20, stk. 3, kan midler i boligorganisationens 
dispositionsfond bl.a. anvendes til at sikre en afdelings fortsatte be-
ståen ved at medvirke til økonomisk opretning.

Efter almenboliglovens § 97, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen yde lån 
til almene boligafdelinger i kommunen med væsentlige økonomiske 
problemer, såfremt kommunal støtte skønnes at være påkrævet for 
den pågældende afdelings videreførelse. Kommunalbestyrelsen fast-
sætter lånenes forrentnings- og afdragsvilkår, herunder om betaling 
af rente og afdrag først skal påbegyndes på et nærmere fastsat sene-
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re tidspunkt og under nærmere angivne forudsætninger. Kommunal-
bestyrelsen kan endvidere udskyde spørgsmålet om påbegyndelse af 
rente- og afdragsbetaling til afgørelse på et senere tidspunkt. Efter § 
97, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen betinge sin støtte af, at Lands-
byggefonden og boligorganisationen medvirker til løsning af den på-
gældende boligafdelings økonomiske problemer.

Efter almenboliglovens § 92, stk. 1, kan Landsbyggefonden yde støtte 
som lån eller tilskud til almene boligafdelinger, hvor der er så væsent-
lige økonomiske problemer, at disse vil vanskeliggøre afdelingens vi-
dereførelse. Efter almenboliglovens § 96, stk. 1, kan Landsbyggefon-
den betinge sin ydelse af støtte i henhold til § 92, stk. 1, af, at kom-
munalbestyrelsen og boligorganisationen medvirker til løsning af den 
pågældende boligafdelings økonomiske problemer.

Efter almenboliglovens § 91, stk. 1, er der afsat en investeringsram-
me i Landsbyggefonden på op til 50 mio. kr. årligt i perioden 2021-
2026 til renoverings- og forbedringsarbejder med henblik på afhæn-
delse af boliger i boligafdelinger beliggende i et udsat boligområde, jf. 
almenboliglovens § 61 a, stk. 1.


