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Proces for afgrænsning af boligområder 

Den 1. december træder den nye ghettodefinition i kraft og den nye ghettoliste 

offentliggøres. Samtidig udstedes en bekendtgørelse med en oversigt over bo-

ligområderne i form af matrikelafgrænsningerne pr. 1. dec. 2018 illustreret med 

matrikelkort. 

Med den nye ghettodefinition afgrænses boligområderne som fysisk sammen-

hængende matrikelnumre, som i 2010 var ejet af almene boligafdelinger og 

havde sammenlagt 1000 beboere. Der er med lovforslaget åbnet for, at ministe-

ren undtagelsesvis og på baggrund af anmodning herom kan ændre område-

grænserne. De hensyn for opdeling og udvidelse, der er besluttet fremgår af 

bilag 1.  

 

Proces for ændring af områdegrænser 

Ønsker en kommunalbestyrelse eller en boligorganisation at anmode om æn-

drede områdegrænser skal de sende en skriftlig ansøgning til ministeren. Mini-

steren vil på baggrund af en konkret vurdering af hensynene i bilag 1 samt ind-

dragelse af aftalekredsen afgøre om afgrænsningen kan ændres.  

Ansøgninger kan indsendes løbende og vil blive afgjort hurtigst muligt efter, at 

de er modtaget i ministeriet. 

Det skal fremgå af ansøgning om opdeling, hvordan nye områder afgrænses og 

ved anmodning om udvidelse, hvilke matrikler der ønskes inddraget. Ansøg-

ningen skal begrundes og der skal redegøres for, hvilke forandringer der for-

ventes som følge de ændrede områdegrænser, herunder hvordan nye matrikler 

ændrer på andelen af almene boliger inden for området.  

Data og nye afgrænsninger 

Boligområderne er i dag defineret ved de oprindelige områdeafgrænsninger og 

data for områderne er knyttet hertil. Såfremt afgrænsningen for et boligområde 

udvides, skal der bestilles ny data, hvilket vil forsinke sagsbehandlingstiden. 

Afhængigt af hvornår ansøgninger indkommer til ministeriet vil de nye bolig-

områder efter en afgørelse komme til at fremgå af bekendtgørelsen om af-

grænsningen af boligområder.   



 
 
 
 

Side 2/3 Bilag 1 

Udvidelse og opdeling af ghettoområder 

De matrikelnumre, som indgår i opgørelsen af beboersammensætningen, skal 

være de fysisk sammenhængende matrikelnumre, som i 2010 var ejet af almene 

boligafdelinger, og som i 2010 havde mindst 1.000 beboere. Med denne af-

grænsning er boligområderne de samme, som efter gældende regler indgår i 

opgørelsen af ghettolisten. Ved at tage udgangspunkt i 2010 medtages ikke-

almene boligformer, som er etableret i perioden fra 2010 til 2018 i opgørelsen. 

De eksisterende afgrænsninger af de udsatte boligområder viser i vid udstræk-

ning, hvor udfordringerne med parallelsamfund er til stede. Transport-, byg-

nings- og boligministeren skal dog undtagelsesvis og på baggrund af en konkret 

anmodning kunne godkende opdeling og udvidelse af eksisterende boligområ-

der. Der vil i transport-, bygnings- og boligministerens vurdering af opdeling 

eller udvidelse af et boligområde blive lagt vægt på nedenstående hensyn.  

Boligområder kan ikke opdeles eller udvides for at undgå forpligtigelser, der 

følger af at være udsat boligområde, ghettoområde eller hårdt ghettoområde. 

Opdelinger og udvidelser af boligområder skal ligge i forlængelse formålet om, 

at der ikke skal være ghettoer i 2030 og understøtte bekæmpelsen af parallel-

samfund.  

Opdeling af boligområder  

Ved opdeling af et boligområde i nye boligområder, skal mindst ét af boligom-

råderne ændre status i forhold til at være et udsat boligområde eller ghettoom-

råde set i relation til det oprindelige boligområde. Et eksisterende udsat bolig-

område kan altså ikke udelukkende opdeles i flere udsatte boligområder, lige-

som et eksisterende ghettoområde ikke kan opdeles udelukkende i flere ghetto-

områder. Såfremt der er samme type problemer i områder, skal der således 

laves en samlet plan for at imødegå disse.  

Opdeles et hårdt ghettoområde skal mindst ét af de nye boligområder fortsat 

være et hårdt ghettoområde, og vil således skulle leve op til de forpligtigelser, 

der gælder for et hårdt ghettoområde.  

Beboersammensætningen skal skabe grundlaget for opdelingen, således at de 

nye boligområder har en beboersammensætning, der adskiller sig væsentligt 

fra hinanden. Desuden skal de nye boligområder gruppere sig i adskilte og for-

skelligartede bebyggelser. 

Et af de nye boligområder skal have mindst 1.000 beboere efter opdelingen, og 

området optræder på enten listen over udsatte boligområder eller listen over 

ghettoområder. Det vil sige at eksisterende områder ikke kan opdeles, så ingen 

af de nye boligområder optræder på en af de to nævnte lister. 



 
 
 
 

Side 3/3 Der skal være en fysisk grund til opdeling af boligområdet, som f.eks. en større 

vej, der naturligt adskiller området. Der kan således ikke opdeles områder, der 

oplagt er placeret samlet. 

Det er ikke muligt at underopdele almene boligafdelinger (afdelinger pr. 1. ja-

nuar 2018). 

Udvidelse af boligområder  

En udvidelse med et nyt område forudsætter, at det oprindelige område ændrer 

karakter, som følge af udvidelsen. Det kan eksempelvis ske ved, at der opstår en 

ny naturlig sammenhæng i bydelen og tilgang af andre mennesker i boligområ-

det f.eks. til erhverv. 

Der skal være tale om matrikelnumre, som er beliggende i boligområdet eller 

matrikelnumre, som fysisk støder umiddelbart op til boligområdet.  

Der skal som udgangspunkt etableres nye private boliger eller erhverv på de 

matrikelnumre, der inddrages i boligområdet, og der skal etableres en ny og tæt 

fysisk sammenhæng med det oprindelige område. 

Udvides et hårdt ghettoområde vil boligområdet fortsat betegnes som et hårdt 

ghettoområde, og vil således skulle leve op til de forpligtigelser, der gælder for 

hårde ghettoområder. 

Et boligområde kan udvides med en almen afdeling beliggende på en tilstøden-

de matrikel og som har samme byggestil og opførelsesperiode og hvor beboer-

sammensætningen ikke afviger væsentligt fra det oprindelige boligområde.  

Det bemærkes, at der kun undtagelsesvist kan godkendes opdeling eller udvi-

delse af eksisterende boligområder. Såfremt det undtagelsesvist godkendes, at 

et boligområde opdeles eller udvides, vil denne nye opdeling i udgangspunktet 

være gældende frem til 2030 eller 10 år fra godkendelsen.   


