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Se nedenstående svar jf. dine fremsendte punkter:  

1) Der er ikke ændret noget i forhold til reglerne i L 38 om håndteringen af 

restgæld i forbindelse med nedrivning og salg.  

2) Det er de almene familieboliger i 2010 som udgør beregningsgrundlaget 

(dvs. 100 pct.), da andelen af de almene familieboliger i 2010 skal reduce-

res til minimum 40 procent i 2030 ud af den samlede boligmasse i et hårdt 

ghettoområde.  

Har et hårdt ghettoområde eksempelvis 1.000 almene familieboliger i 2010 

kan andelen reduceres til 40 pct. ved at sælge, ommærke eller nedrive 600 

af de almene familieboliger i perioden frem til 2030. Alternativ kan reduk-

tionen for eksempel opnås ved at bygge 1.500 nye private boliger. 

Der kan også anvendes en kombination af ovenstående. Udgangspunktet 

for beregningen er således antallet af familieboliger i 2030 divideret med 

antallet af familieboliger i 2010 plus nybyggeri opført i perioden 2010-

2030, da der i lovgivningen er mulighed for at reducere andelen af almene 

familieboliger med nybyggeri.  

 

Hvis I har behov for yderligere eksempler, må I gerne uddybe, hvad det er I 

har brug for. Desuden kan jeg bekræfte, at det er op til kommuner og bolig-

organisationer i fællesskab at komme i mål med en udviklingsplan, som le-

ver op til nedbringelseskravet. 

3) Transport, - Bygnings- og Boligministeriet udarbejder på baggrund delafta-

len om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund, en ana-

lyse af salgspotentiale i de hårde ghettoområder. Analysen forventes fær-

diggjort primo 2019. Der skal dog uanset den nævnte analyse udarbejdes 

lokale salgsvurderinger som dokumentation for salgspotentialet i forbindel-

se med eventuelle dispensationsansøgninger.  

4) Vedr. ghettokriterierne har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet tidli-

gere udleveret et notat fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om data og op-

gørelsesmetode til de berørte kommuner. Notatet er vedlagt til orientering. 
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Hvis der er konkrete spørgsmål til notatet, skal I være velkommen til at 

vende tilbage.   

Med venlig hilsen 

Stine Klingenberg 
Kontorchef 


