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Nærmere belysning af genhusning af beboere i de 16 

hårde ghettoområder 

Fraflytningen fra de lidt over 18.000 almene familieboliger, som ligger 

i de 16 hårde ghettoområder, var i 2017 godt 2.200 boliger i alt, sva-

rende til en fraflytningsprocent på 12 pct. Forudsat at fraflytningen 

forbliver på dette niveau, men at gennemsnittet er sammensat af 

husstande, der flytter hyppigt og andre der flytter sjældent, vil i alt 

omkring 8.800 boliger blive fraflyttet i ghettoområderne frem til 2030. 

Dermed vil genhusningsbehovet, som følge af ”den almindelige” fra-

flytning, kunne reduceres.  

Set i sammenhæng med en eventuel fortætning af boligmassen i de 

16 områder gennem privat nybyggeri betyder det, at nogle områder 

kan nedbringe andelen af almene familieboliger, uden at der nødven-

digvis skal foretages opsigelser eller genhusninger uden for boligom-

rådet.  

Dog vil reduktionen i genhusningsbehovet i høj grad afhænge af de 

konkrete beboeres flyttemønstre samt udviklingsplanens indhold.  

 

1. Øget nybyggeri via fortætning i de 16 områder 

Udnyttelse af ledige arealer i de 16 boligområder til nybyggeri af ejer-

boliger og private lejeboliger vil nedbringe områdets andel af almene 

familieboliger og reducere behovet for genhusning. Højere bebyggel-

sesprocenter kan eventuelt medvirke til, at området får et mere ”by-

mæssigt” præg.  

Ledige arealer skal her forstås ”bredt”, idet det også bør overvejes, 

om der – med respekt for den bymæssige kontekst, bebyggelsen ind-

går i – er muligheder for at fortætte ved at bygge højere, herunder 

etablere tagboliger ovenpå de nuværende bygninger. 

Hvis der bygges flere private boliger vil det alt andet lige nedbringe 

behovet for genhusning af beboere i de almene familieboliger, da det 
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antal familieboliger, der kan være inden for en andel på 40 pct., for-

øges, når det samlede antal boliger i området forøges via et øget ny-

byggeri. Derfor kan flere blive boende, og genhusningsbehovet redu-

ceres. Private investorer og boligejere kan bidrage til at sikre en æn-

dret beboersammensætning i de hårde ghettoområder. 

I tabel 1 er opstillet scenarier for genhusningsbehovet ved et øget pri-

vat nybyggeri svarende til hhv. 20, 40 og 60 pct. nye boliger i hvert af 

de 16 områder. Andelen af almene familieboliger og dermed genhus-

ningsbehovet mindskes, når områderne fortættes gennem privat ny-

byggeri.  

Tabel 1: Det maksimale genhusningsbehov i de 16 hårde ghettoområ-

der ved alternative antagelser om omfanget af privat fortætningsbyg-

geri  

Områdenavn 
Antal 
boliger 

Tæt-
hed 

Genhus-
ningsbehov 
v/uændret 
antal boli-
ger 

Nyt genhus-
ningsbehov 
v/forøgelse 
på 20 pct.  

Nyt gen-
husnings-
behov 
v/forøgels
e på 40 
pct.  

Nyt gen-
husnings-
behov 
v/forøgelse 
på 60 pct.  

Mjølnerparken 559 1,05 335 291 246 201 
Ting-
bjerg/Utterslevhuse 2.336 0,47 1.402 1.215 1.028 841 

Tåstrupgård 934 0,60 560 486 411 336 

Gadehavegård 987 0,66 592 513 434 355 

Agervang 596 0,39 358 310 262 215 

Ringparken 868 0,57 521 451 382 312 

Motalavej 888 0,41 533 462 391 320 

Vollsmose 3.558 0,32 2.135 1.850 1.566 1.281 

Stengårdsvej 783 0,34 470 407 345 282 

Korskærparken 902 0,46 541 469 397 325 

Sundparken 577 0,50 346 300 254 208 

Munkebo 562 0,34 337 292 247 202 

Skovvejen/Skovparken 1.168 0,35 701 607 514 420 

Finlandsparken 529 0,41 317 275 233 190 

Bispehaven 880 0,67 528 458 387 317 
Gelleruppar-
ken/Toveshøj 2.250 0,37 1.350 1.170 990 810 

I alt 18.377 0,50 11.026 9.556 8.086 6.616 

Anm.: Tætheden er beregnet som områdets samlede beboelsesareal divideret med 
grundarealet. 
Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen baseret på Landbyggefondens huslejeregister. 

Af tabellens regneeksempler fremgår, at det maksimale genhusnings-

behov reduceres fra ca. 11.000 husstande til ca. 8.000 husstande, 

ved at fortætte boligområderne med 40 pct. flere private nybyggede 

boliger.  

Ved at bygge hhv. 20, 40 og 60 pct. nye private boliger reduceres 

genhusningsbehovet med hhv. ca. 1.400, 3.000 og 4.400 husstande. 

Denne reduktion kan lægges sammen med en reduktion i genhus-

ningsbehovet, som følge af ”den almindelige” fraflytning. 
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Tabellen er ikke udtryk for, at det nødvendigvis vil være en god ide at 

anvende fortætning i alle de 16 områder: Nogle områder har en rela-

tivt lav bebyggelsesprocent og vil derfor kunne fortættes meget, mens 

andre har en høj bebyggelsesprocent. Det vil være forskelligt fra om-

råde til område, hvordan det mest hensigtsmæssige mix af ”instru-

menterne” fortætning, salg, nedrivning og omdannelse af boligtyper 

vil være. 

 

2. Beboersammensætning 

Vil genhusning fra de 16 hårde ghettoområder skabe ”ghettoproble-

mer” i andre almene områder? 

Som tidligere nævnt, kan fortætning og ”almindelig” fraflytning redu-

cere behovet for genhusning – og dermed mindske en eventuel nega-

tiv virkning for andre områder.  

I de 16 hårde ghettoområder kan boliger med blandede ejerformer 

bidrage til at sikre en mere blandet beboersammensætning. Hvor lang 

tid områderne er om at ”komme af ghettolisten” afhænger i høj grad 

af områdets beboerkarakteristika i dag. 

Genhusningen af beboerne fra de 16 hårde ghettoområder vil i nogle 

kommuner skabe et pres på den øvrige almene sektor, blandt andet 

afhængigt af hvor stor en andel områderne udgør ift. kommunens 

samlede antal almene boliger. Høje Taastrup, Slagelse og Kolding 

kommune har den højeste andel af beboere i hårde ghettoområder ift. 

andelen af almene boliger i kommunen.  

Genhusningen kan bidrage til en mere skæv beboersammensætning i 

de afdelinger, hvortil genhusningen foregår. 

En genhusning af beboerne fra de hårde ghettoområder vil i de fleste 

tilfælde finde sted i andre almene boligområder i kommunen (eller al-

ternativt en anden kommune). Boligorganisationen kan søge at gen-

huse disse beboere i mere velfungerende almene boligområder, som 

ikke opfylder kriterierne for et udsat boligområde.  

Tabel 2 viser ghettokriterieværdierne for hele den almene sektor i 

Danmark og for de 16 hårde ghettoområder i gennemsnit. Det frem-

går, at den almene boligsektor som helhed ikke opfylder nogen af 

ghettokriterierne, hverken med eller uden de 55 udsatte områder, 

mens de 16 hårde ghettoområder opfylder 4 ud af 5 kriterier.  

Hvis beboere fra de 16 hårde ghettoområder derfor genhuses til ”det 

gennemsnitlige almene familieboligområde”, ligger dette område rela-

tivt langt fra kriteriernes grænseværdier. På makroplan vil det derfor 

ikke være noget problem at genhuse de maksimalt 11.000 husstande 

fra de hårde ghettoområder. Det kan dog ikke udelukkes, at der lokalt 



Side 4 (6) 

kan være risici for, at nogle områder, der i dag ligger på grænsen til 

at opfylde et antal af ghettokriterierne, vil komme i ”farezonen” for at 

komme på listen over hårde ghettoområder som følge heraf. 

Det fremgår af tabellen, at beboere i ejerboliger typisk har andre ka-

rakteristika end beboere i den almene sektor. Et mix af boliger anta-

ges derfor at kunne bidrage til en ændret beboersammensætning. Ka-

rakteristika for den gennemsnitlige boligejer ligger langt fra ghetto-

grænseværdierne. 

 

Tabel 2: Ghettokriterierne opgjort for forskellige boligsektorer.  

  

Antal bo-
liger 

 
 

1. jan 
2017 

Beboere 
Udenfor 

arb.marked 

E & I     

Dømte 

Kun  Gns. 

Ikke 
vestlig 

grundskole indkomst 

   
> 40 pct. 

> 50 
pct. 

> 2,2 
pct. 

> 60 pct. < 55 pct. 

Område 
1. jan  
2017 

2015-16 
1. jan 
2017 

2015-16 1. jan 2017 År 2015 

 
Ejerboligsektoren i alt 
 

1.400.556 3.298.246 7,6 3,6 0,3 16,5 115,2 

Den almene sektor i 
alt 1) 
 

492.332 978.591 34,4 24,7 1,4 50,4 69,5 

Den almene sektor i 
alt fratrukket de ud-
satte områder (55) 1) 
 

442.809 867.226 33,4 20,9 1,3 47,7 71,0 

De 55 udsatte områ-
der i alt 1) 

49.523 111.365 42,2 54,3 2,2 69,7 59,4 

 
De 16 hårde ghetto-
områder (vægtet 
gnsn.) i alt 

18.377 46.075 44,2 67,6 2,5 77,4 56,4 

1) Opgjort ekskl. almene ældre- og ungdomsboliger (TBSTs boligstatistiske 

database 2017) 

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen boligstatistiske database (antal boliger 

og beboere), samt udtræk fra Danmarks Statistiks forskerordning. 

 

3. Huslejen i de 16 områder sammenlignet med huslejen i an-

dre almene boliger i kommunen 

Tabel 3 viser huslejeniveauet i de 16 ghettoområder og huslejeni-

veauet i de almene boliger, som genhusningen antages at kunne ske 

til. Sidstnævnte er boliger, som ikke er på listen over udsatte områ-

der, og som alternativt ville være blevet udlejet via den eksterne ven-

teliste. Huslejen for genhusningsboligerne antages derfor at svare til 
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huslejen for boligerne udlejet via den eksterne venteliste med udlej-

ning i 2017.  

Idet antallet af udlejninger via den eksterne venteliste udgør et for-

holdsvis begrænset antal, kan huslejeniveauet være skævt. Derfor 

viser tabel 3 tillige det gennemsnitlige huslejeniveau for alle almene 

familieboliger i kommunen pr. 1. januar 2018.  

 

Tabel 3: Huslejeniveauet i de 16 hårde ghettoområder og den tilhø-

rende kommune 

16 Ghettoområder    

Almene boliger fratrukket ud-
satte områder. Udlejning 2017 
via ekstern venteliste 

Almene boliger fratrukket 
udsatte områder, hele be-
standen  

Områdenavn 

Antal 
familie. 
boliger  

Husleje 
(kr. pr. 
m2) Kommune 

Antal 
familie. 
boliger 

Husleje 
(kr. pr. 
m2) 

Diffe-
rence  

Antal 
familie. 
boliger 

Husleje 
(kr. pr. 
m2) 

Diffe-
rence  

Mjølnerparken 527 907 København 845 974 -67 43.452 893 14 
Ting-
bjerg/Utterslev
huse 2.303 860  845 974 -114 43.452 893 -33 

Tåstrupgård 926 917 Høje-Taastrup 67 984 -67 3.091 891 26 

Gadehavegård 985 928  67 984 -56 3.091 891 37 

Agervang 596 807 Holbæk 252 835 -28 5.403 850 -43 

Ringparken 868 665 Slagelse 541 808 -143 6.927 810 -145 

Motalavej 803 685  541 808 -123 6.927 810 -125 

Vollsmose 3.558 618 Odense 1.259 701 -83 15.886 682 -64 

Stengårdsvej 779 649 Esbjerg 1.126 701 -52 10.839 672 -23 

Korskærparken 902 744 Fredericia 739 748 -4 5.047 693 51 

Sundparken 520 659 Horsens 518 784 -125 4.539 765 -106 

Munkebo 610 679 Kolding 546 765 -86 5.755 748 -69 
Skovve-
jen/Skovparken 1.084 709  546 765 -56 5.755 748 -39 

Finlandsparken 529 634 Vejle 981 745 -111 7.729 739 -105 

Bispehaven 870 726 Aarhus 2.440 808 -82 34.534 782 -56 
Gelleruppar-
ken/Toveshøj 2.012 735  2.440 808 -73 34.534 782 -47 

Anm.: De udsatte boligområder indgår ikke i beregningen for huslejeniveauerne i er-
statningsboligerne, da genhusning ikke vil finde sted her. Kilde: Trafik-, Bygge- og Bo-
ligstyrelsen baseret på Landbyggefondens huslejeregister. 

 

Ved en sammenligning kan man se, at kvadratmeterhuslejen i de 16 

områder i gennemsnittet er lavere end i de øvrige almene familieboli-

ger i samme kommune (som ikke er på listen over udsatte områder). 

Forskellen på kommuneniveau er mindre, hvis man sammenligner 

med hele bestanden end hvis man sammenligner med boliger på den 

eksterne venteliste. Det kan skyldes, at flere af boligerne i bestanden 

er ældre og dermed har en lavere husleje, at kommunerne kun an-

vender de billigste boliger til anvisning, og at de billigste boliger 

sjældnere fraflyttes.  
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Der er relativt store forskelle i huslejeniveauet i Slagelse, Horsens og 

Vejle uanset sammenligningsgrundlaget. 

København har de største forskelle i huslejeniveauer mellem de to op-

gørelser. I Høje-Taastrup og Fredericia er den gennemsnitlige kva-

dratmeterhusleje i ghettoområderne højere end i andre almene boli-

ger, som ikke er et udsat område. 


