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Genhusningsproblematik for Høje-Taastrup Kommune 

1. Problemstillingen 

Høje-Taastrup Kommunes nedrivninger i de hårde ghettoområder, 

Taastrupgård og Gadehavegård, giver udfordringer ift. hensigtsmæs-

sig genhusning af de berørte beboere, bl.a. da op mod halvdelen af 

kommunens almene boligmasse oplyses at være beliggende i udsatte 

boligområder. 

Problemstillingen relaterer sig desuden til kravet om udarbejdelse og 

efterlevelse af en fælles, subsidiært en kommunal, udviklingsplan for 

hårde ghettoområder, jf. almenboliglovens § 168 a og § 168 b. 

2. Gældende regler 

2.1. Opsigelse af lejer 

Når en almen boligejendom skal nedrives, kan boligorganisationen op-

sige lejer, jf. almenlejelovens § 85, stk. 1, nr. 1. 

Ved salg af ejendommen er der tilsvarende en adgang til at opsige 

almene lejere, når ejendommen er beliggende i et i udsat område, jf. 

§ 85, stk. 1, nr. 2. 

2.2. Pligt til at tilbyde erstatningsbolig 

2.2.1. Erstatningsboligens beliggenhed 

Boligorganisationen skal ved sin opsigelse af lejer som følge af ned-

rivning uden unødigt ophold tilbyde lejer en passende erstatningsbolig 

i samme kommune, jf. § 86, stk. 2, 2. pkt. Boligen kan dog være be-

liggende i en anden kommune, hvis lejeren er indforstået hermed, jf. 

§ 86, stk. 2, 5. pkt. Boligorganisationen kan anvende alle sine ledig-

blevne boliger til genhusning, medmindre boligen er omfattet af 

kommunal anvisningsret, jf. almenboliglovens § 59, stk. 1. 

Når der er tale om en opsigelse, der følger af salg af en ejendom be-

liggende i et hårdt ghettoområde og som led i en udviklingsplan, kan 

lejeren dog kun tilbydes en erstatningsbolig inden for samme bolig-

område, jf. § 86, stk. 1, 3. pkt. 
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2.2.2. Boligorganisationens omkostningsdækning 

Boligorganisationen skal endvidere i forbindelse med lejers flytning 

dække lejers rimelige og dokumenterede flytteudgifter, jf. § 86, stk. 

2, 6. pkt. 

Der er således tale om dækning af faktisk udgifter, og hvad, der gør 

udgiften rimelig i lovens forstand, beror på en nærmere, konkret vur-

dering af den enkelte situation. 

Det almene boligorganisationsnetværk, AlmenNet, udgav desuden i 

2015 en genhusningsvejledning, som sammenfatter medlemmernes 

erfaringer og bl.a. anviser konkrete og praktiske måder for boligorga-

nisationerne at håndtere genhusningsproblematikker på. F.eks. om-

handler kapitel 4.5 (side 38-39) den permanente genhusning og un-

der kapitel 4.7 (side 45-47) behandles begrebet ”rimelige og doku-

menterede flytteudgifter”. 

2.3. Krav til erstatningsbolig 

Boligen skal have en passende størrelse, beliggenhed og kvalitet og 

indeholdende passende udstyr, jf. § 86, stk. 2, 3. pkt. 

2.3.1. Passende størrelse 

Boligen har en passende størrelse, når den har et værelse mere end 

antallet af husstandsmedlemmer eller samme værelsesantal som den 

fraflyttede bolig, jf. § 86, stk. 2, 4. pkt. 

2.3.2. Boligorganisationens mulighed for at gøre en erstatningsbolig 

passende 

Det må antages, at boligorganisationen – hvor omstændighederne til-

siger det – kan anvende midler på erhvervelse af nødvendigt udstyr i 

genhusningsboligen, således at kravet om ”passende udstyr” opfyldes. 

2.4. Anden almen boligorganisations overtagelse af udlejers genhus-

ningsforpligtelse 

Boligorganisationen kan aftale med en anden almen boligorganisation, 

at lejer genhuses i en af deres boliger, jf. almenboliglovens § 51, stk. 

7, hvormed der gås uden om den anden almene boligorganisations 

venteliste. 

2.5. Kommunens overtagelse af udlejers genhusningsforpligtelse 

Kommunen kan aftale med boligorganisationen, at kommunen overta-

ger genhusningsforpligtelsen, jf. § 86, stk. 2, sidste pkt. 

Det vil dog fortsat være boligorganisationen, der skal afholde flytte-

omkostningerne, jf. § 86, stk. 2, 6. pkt. 
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2.6. Boligorganisationens samarbejde med kommunen 

Boligorganisationen og kommunen skal gennem etablering af samar-

bejde og indgåelse af aftaler arbejde for at realisere lovens formål og 

målsætninger, jf. almenboliglovens § 6 f, 1. pkt.  

Boligorganisationen og kommunen skal i nødvendigt omfang koordine-

re deres indsats i det enkelte boligområde med andre relevante par-

ter, jf. § 6 f, 2. pkt. 

3. Løsningsmodeller 

3.1. Genhusning i bolig i samme kommune 

Boligorganisationen kan her afsøge flere muligheder: 

a. Lejer kan tilbydes bolig et andet sted i boligorganisationen. 

b. Boligorganisationen kan søge at indgå aftale med andre bolig-

organisationer om, at lejer genhuses hos dem, jf. almenlejelo-

vens § 51, stk. 7. 

c. Boligorganisationen kan søge at indgå aftale med private udle-

jere om, at lejer genhuses i et af deres lejemål. 

3.2. Genhusning i bolig i andre kommuner 

Når genhusning søges uden for kommunegrænsen, kræver dette le-

jers accept, jf. § 86, stk. 2, 5. pkt. 

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen er af den opfattelse, at lejer konkret 

skal acceptere den eller de tilbudte boliger, og at lejer dermed ikke 

forudgående kan give et bindende tilsagn til mulig genhusning uden 

for kommunen med den betydning, at genhusningsforpligtelsen opfyl-

des, så snart en i øvrigt passende bolig tilbydes. 

3.3. Stimulering af frivillig fraflytning 

3.3.1. Kommunalt tilskud ifm. fraflytning 

Kommunen kan for at stimulere en frivillig fraflytning af en nærmere 

defineret personkreds give tilskud (udvidet flyttehjælp) efter følgende 

betingelser, jf. almenboliglovens § 63 c, stk. 1: 

• Tilflytningsboligen skal ligge inden for kommunegrænsen, jf. § 

63 c, stk. 2, 1. pkt. 

• De nærmere vilkår for flyttehjælpen skal offentliggøres, herun-

der betingelserne for at opnå hjælpen samt tilskuddets størrel-

se, jf. stk. 2, 2. pkt. 

• Flyttehjælpen skal udbetales til lejeren, jf. stk. 1. 

Den udvidede flyttehjælp (til dækning af flytte- og etableringsudgifter) 

er skattefri for lejeren, og kan udover at rumme beregnede flytteom-

kostninger f.eks. tillige omfatte tilskud til indskud og lejerens erhver-

velse af nyt, egnet inventar.  
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Der skal her være tale om et beregnet beløb, og der er dermed ikke 

tale om, at lejeren får refunderet afholdte, faktiske udgifter. 

Den udvidede flyttehjælp kan både stimulere genhusning i almene bo-

liger uden for de udsatte områder samt i boliger uden for den almene 

sektor i det hele taget. 

Det er endvidere muligt at målrette og afgrænse den støtteberettige-

de personkreds til f.eks. beboere med en årsindkomst under en vis 

størrelse eller beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet. 

3.3.2. Optagelse af nærmere afgrænset kreds af lejere på opryk-

ningsventeliste uden opkrævning af gebyr 

Boligorganisationen kan beslutte gebyrfrit at optage lejere under 65 år 

i en almen boligafdeling, der er en del af et hårdt ghettoområde, på 

oprykningsventelisten, således at de får fortrinsret til overtagelse af 

en anden ledig bolig i boligorganisationen, jf. udlejningsbekendtgørel-

sens § 2, stk. 2. Det kan navnlig have betydning ved genhusning som 

følge af et salg, hvor genhusningen ellers kun kan ske i det samme 

boligområde. 

Lejeren kan ikke modsætte sig optagelse på oprykningsventelisten, 

men er berettiget til at afslå at modtage et konkret tilbud om en an-

den bolig. 

3.4. Udnyttelse af den generelle kommunale anvisningsret 

Kommunen kan udnytte sin anvisningsret, jf. almenboliglovens § 59, 

stk. 1, til almene familieboliger beliggende uden for udsatte områder, 

således at i hvert fald hver fjerde ledige familiebolig potentielt kan an-

vendes til genhusning. Herudover kan kommunen prøve at indgå afta-

le med boligorganisationerne om udvidet anvisningsret, jf. almenbo-

liglovens § 59, stk. 2. 

Kommunen må så konkret selv vurdere, hvilken prioritet genhusnin-

gen har over for øvrige boligsociale opgaver. 

3.5. Fleksibel udlejning i afdelinger beliggende uden for udsatte bolig-

områder 

Kommunen kan søge at opnå aftale med relevante almene boligorga-

nisationer om, at ledige boliger i bestemte afdelinger uden for udsatte 

boligområder skal udlejes efter særlige kriterier, jf. almenboliglovens 

§ 60, stk. 1. 

Der kan aftales særlige kriterier for at tilgodese særlige grupper af 

boligsøgende; fx ældre eller handicappede boligsøgende, boligsøgende 

med lave indkomster, i beskæftigelse, skilsmisseramte, studerende - 

eller boligsøgende fra hårde ghettoområder. 

Sådanne aftalte fortrinsrettigheder kan gå forud for andre aftalte for-

trinsrettigheder fx ældre og personer med handicap. Der må ikke ske 
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diskrimination over for bestemte grupper begrundet i race, oprindelse 

m.v. 

Det fremgår af almenboliglovens § 60 b, stk. 1, at har kommunalbe-

styrelsen indgået en samlet aftale med boligorganisationer i kommu-

nen om anvisning efter § 59, stk. 2, om udlejning efter § 60, stk. 1, 

eller om annoncering efter § 60 a, stk. 1, der omfatter mere end 50 

pct. af kommunens almene familieboliger, kan kommunalbestyrelsen 

beslutte, at den aftalte anvendelse af de nævnte udlejningsinstrumen-

ter skal benyttes af samtlige boligorganisationer i kommunen, der ik-

ke er omfattet af aftalen. 

Transport-, bygnings- og boligministeren kan på baggrund af en kon-

kret ansøgning fra kommunalbestyrelsen tillade, at kommunalbesty-

relsen træffer beslutning efter stk. 1, uanset at den indgående aftale 

ikke omfatter mere end 50 pct. af kommunens almene familieboliger. 

Der kan ift. spørgsmålet om at nå frem til en frivillig aftale endvidere 

henvises til boligorganisationens og kommunens generelle pligt til at 

arbejde for at realisere lovens formål og målsætninger gennem sam-

arbejde og aftaleindgåelse, jf. almenboliglovens § 6 f, 1. pkt. 

3.6. Opførelse af nye almene familieboliger 

Genhusningsboliger kan tilvejebringes ved at opføre nye almene boli-

ger, som matcher lejernes behov. 

Selvom det er kommunens erfaring, at nyopførte almene boliger, som 

f.eks. Egeskovvænge, bliver for dyre til genhusning og derfor findes at 

have en minimal effekt på genhusningen, så vil det også for nyopførte 

boliger være muligt at søge at påvirke den naturlige tilstrømning.  

Hvis det er samme boligorganisation, som opfører boligerne, og som 

har genhusningsforpligtigelsen, kan den anvende de nye boliger til 

genhusning. Hvis det er en anden boligorganisation end den, der har 

genhusningsforpligtelsen, som opfører boligerne, kan genhusningen 

ske gennem kommunal anvendelse af anvisningsretten eller en mere 

vidtgående aftale med den pågældende boligorganisation. 


