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Notat om forslag fra Københavns og Aarhus kommuner om særlige udlej-

ningskriterier 

 

Københavns Kommune og Aarhus Kommune har rejst spørgsmål om udlejnings- 
og anvisningskriterier.  
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemgår de relevante udlejningskriterier i 
relation til spørgsmålene har endvidere bedt Justitsministeriet om en juridisk 
vurdering heraf.  

 

Forslag fra Københavns Kommune 

Københavns Kommune spørger ministeriet om, det vil være lovligt at anvende de 
følgende kriterier i forbindelse med udmøntning af § 60, stk. 4. 

Københavns Kommune ønsker at anvende 5 supplerende kriterier, som vil give 

fortrinsret til personer, som foruden at være i fuldtidsbeskæftigelse eller under 
uddannelse også: 

1. Ikke inden for de seneste 2 år har været på offentlig forsørgelse (gælder pe r-

soner mellem 18-64 år) 
2. Ikke inden for de seneste to er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbe n-

loven eller lov om euforiserende stoffer 

3. Har mere end grundskoleuddannelse (gælder for personer mellem 30-59 år) 
4. Har en gennemsnitlig bruttoindkomst på mindst 55 pct. af den gennemsnitli-

ge bruttoindkomst (gælder for personer mellem 15-64 år) 

5. Har mindst én forældre født i vestligt land og vestlig/dansk statsborgerskab 
 

Forslag fra Aarhus Kommune 

Aarhus Kommune spørger, hvilke muligheder kommunen har for at anvende 
ghettokriteriet - om andel ikke-vestlige beboere - ved brug af kommunal anvis-

ning, udlejningsredskaber m.v. 

 
1. Kan en kommune f. eks. ”skele” til andel beboere med ikke-vestlig herkomst, 

når den kommunale anvisningsret udnyttes? 

2. Kommunen kan efter § 63 c i lov om almene boliger betale flyttehjælp til ud-
valgte grupper i udvalgte afdelinger for at stimulere fraflytningen af mindre 

ressourcestærke beboere i problemramte afdelinger. Kan den berettigede 
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personkreds i den forbindelse være målrettet beboere af ikke-vestlig bag-

grund. F. eks. beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet og som samtidig 
har ikke-vestlig baggrund kan få flyttehjælp?" 

 

Almenboliglovens regler om fleksibel udlejning, kommunal anvisningsret og 
flyttehjælp 

  

Om fleksibel udlejning: 
I henhold til almenboliglovens § 60 kan en kommunalbestyrelsen og en almen 

boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal ud-

lejes efter særlige kriterier, således at bestemte grupper får fortrinsret til ledige 
boliger. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boli g-

organisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen.  

 
Ifølge nyaffattelsen af almenboliglovens § 60, stk. 4, skal boligorganisationer i 

udsatte boligområde anvise boliger efter særlige kriterier, herunder beskæfti-

gelses- og uddannelseskriterier. Det er således obligatorisk for boligorganisa-
tionerne at avende reglerne om fleksibel udlejning ved udlejning af ledige bo-

liger i udsatte boligområder og at give fortrinsret til personer med f. eks. fast 

tilknytning til arbejdsmarkedet, personer i lærlingeforløb eller personer under 
uddannelse. Udover beskæftigelses- og uddannelseskriterier kan kommunen 

fastsætte supplerende kriterier. Formålet er at styrke beboersammensætnin-

gen i udsatte boligområder. 

Kommunalbestyrelsen skal således beslutte den nærmere udformning af de kon-
krete anvisningskriterier. Der kan fastsættes anvisningskriterier, der nøje afspej-

ler de lokale forhold og behov i et område. Formålet er at styrke beboersammen-

sætningen i udsatte boligområder. 
 

Af ministeriets vejledning om fleksible udlejningsregler og beboermaksimum 

fremgår, at da de særlige udlejningskriterier bl.a. vil afhænge af lokale forhold, er 
der ikke bindinger med hensyn til, hvilke kriterier der kan aftales. Der må dog 

ikke ske diskrimination over for bestemte grupper begrundet i race, hudfarve, 

afstamning eller national eller etnisk oprindelse eller lignende, når der aftales 
udlejningskriterier, der giver fortrinsret for særlige grupper af boligsøgende.  

 

Af vejledningen fremgår endvidere, at særlige udlejningskriterier f. eks. kan være 
fortrinsret for pendlere med job i kommunen, tilflyttere med job i kommunen, 

ældre, unge studerende, skilsmisseramte eller særlige sociale grupper, herunder 

boligsøgende med handicaps m.v.  
 

Vejledningen gør desuden opmærksom på, at aftaler om fleksibel udlejning også 

kan omfatte ophævelse af fortrinsrettigheder for husstand med børn, eller hel 
eller delvis suspension af lejernes oprykningsret. 

 

Vejledningerne her vil også gælde for nyaffattelsen af almenboliglovens § 60 stk. 
4 og det er styrelsens vurdering, at Københavns Kommunes forslag til særlige 
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udlejningskriterier (kriterier 1-4) - om selvforsørgende og ikke-dømte boligsø-

gende, som har mere end en grundskoleuddannelse og desuden har gennemsnit-
lig bruttoindkomst på mindst 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst – 

falder inden for vejledningens rammer for fastsættelse af særlige kriterier, som 

giver fortrinsret for grupper af boligsøgende i forhold til ledige almene boliger.  
 

Om kommunal anvisningsret: 

Den almene boligorganisation skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse 
stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for kommunalbe-

styrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Kommu-

nens anvisning af ledige almene boliger sker på baggrund af en vurdering af den 
boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, den boligsø-

gende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet, jf. almenboliglovens § 59, 

stk. 1.  
 

Derudover kan en boligorganisation indgå aftale med kommunalbestyrelsen om 

f.eks. at stille flere eller bestemte ledige familieboliger til rådighed for kommu-
nalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen.  Her 

skal tages det samme hensyn til beboersammensætningen, jf. almenboliglovens 

§ 59, stk. 2. 
 

Om tilskud til dækning af flytteudgifter og etableringsudgifter 

Efter almenboliglovens § 63 c kan kommunalbestyrelsen tilbyde at yde tilskud til 
hel eller delvis dækning af flytteudgifter og udgifter til etablering i ny bolig til l e-

jere, som fraflytter en almen boligafdeling, hvor der er behov for at stimulere 

fraflytning. 
 

Det er en forudsætning for tilskuddet, at lejeren flytter til en anden bolig i kom-

munen. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør de nærmere vilkår for 
tilskuddet, herunder hvilke afdelinger eller dele af afdelinger, der er omfattet af 

muligheden for tilskud, den berettigede personkreds, tilskuddets størrelse base-

ret på gennemsnitlige rimelige flytte- og etableringsudgifter i kommunen og ud-
betaling af tilskuddet.  

 

Der gælder de samme krav til fastsættelse af kriterier vedr. den berettigede per-
sonkreds, som ovenfor anført. Der må således ikke ske diskrimination over for 

bestemte grupper begrundet i race, hudfarve, afstamning eller national eller e t-

nisk oprindelse eller lignende, men der kan fastsættes kriterier, der afgrænser 
den støtteberettigede personkreds af boligsøgende.   

 

Justitsministeriets vurdering af forslagene 
 

Forholdet til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: 

Efter artikel 14 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) skal 
nydelsen af de i konventionen anerkendte rettigheder og friheder sikres uden 

forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbe-
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visning, national eller social oprindelse, tilhørighed til et nationalt mindretal, 

formueforhold, fødsel eller andet forhold. Bestemmelsen i artikel 14 indeholder 
således et forbud mod usaglig forskelsbehandling, der efter Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstols praksis indebærer, at personer i sammenlignelige 

situationer som udgangspunkt skal behandles ens, og at forskelsbehandling kun 
er berettiget, hvis den har et legitimt formål og samtidig står i et rimeligt for-

hold til dette formål. 

Anvendelsesområdet for EMRK artikel 14 er begrænset derved, at bestemmelsen 

er accessorisk til konventionens øvrige bestemmelser. Det betyde r, at bestem-
melsen kun kan anvendes sammen med én eller flere af disse bestemmelser. Heri 

ligget intet krav om, at en anden rettighed skal være krænket, men derimod al e-

ne et krav om, at den foreliggende situation skal ligge inden for rettighedens an-
vendelsesområde (”ambit”). 

 

Domstolen indrømmer konventionsstaterne en vis skønsmargin ved vurderingen 
af, om og i hvilket omfang forskelsbehandling i ellers sammenlignelige situationer 

kan begrundes. Omfanget af denne skønsmargin varierer afhængigt af de næ r-

mere omstændigheder, emneområdet og baggrunden. Domstolen har bl.a. fast-
slået, at staterne – når det drejer sig om generel økonomisk politik og sam-

fundsmæssige forhold – må indrømmes en bred skønsmargin, jf. f.eks. dom af 12. 

april 2006, Stec m.fl. mod Storbritannien. Derimod kræves der meget vægtige 
grunde, for at Domstolen ville kunne anse forskelsbehandling alene på grundlag 

af nationalitet for forenelig med konventionen, jf. f.eks. dom af 16. september 

1996, Gaygusuz mod Østrig. I bl.a. dom af 24. maj 2017, Biao mod Danmark, har 
Domstolen endvidere fastslået, at ingen forskelsbehandling baseret alene eller i 

afgørende grad på en persons etniske oprindelse kan begrundes i et nutidigt de-

mokratisk samfund, og at der må anføres tvingende eller meget tungtvejende 
grunde for at begrunde indirekte forskelsbehandling på baggrund af etnisk op-

rindelse.  

 
Forslaget fra Københavns Kommune: 

Forslaget fra København Kommune går ud på, at en person alene kan få fortrins-

ret til at få anvist en bolig efter reglerne om fleksibel udlejning, hvis vedkom-
mende opfylder i alt fem supplerende kriterier. Vurderingen af forslaget er op-

delt i to, således at der foretages en vurdering af muligheden for at opstille krite-

rierne nr. 1 - 4 og en vurdering af muligheden for at opstille kriterie nr. 5. 
 

Menneskerettighedsdomstolen har i sagen Bah mod Storbritannien, dom af 27. 

september 2011, fundet, at spørgsmålet om adgangen til at blive prioriteret i 
forhold til en almen bolig i en situation, hvor klager og klagers søn stod til at blive 

hjemløse, påvirkede klagers familieliv og bolig og dermed faldt ind under EMRK 

artikel 8 med den konsekvens, at ordningen skulle vurderes efter EMRK artikel 
14. Der henvises til dommens præmis 40.  

 

Det er for alle fem supplerende kriterier vurderingen, at det er mest nærliggende 
at antage, at den foreslåede ordning, vil blive grebet af anvendelsesområdet for 



Side 5 (7) 

EMRK artikel 14 sammenholdt med EMRK artikel 8 (om retten til respekt for pri-

vat- og familielivet, sit hjem og sin korrespondance), jf. også Bah mod Storbritan-
nien, præmis 40.  

 

For så vidt angår kriterierne nr. 1 – 4 vil forslaget indebære forskelsbehandling på 
baggrund af modtagelse af sociale ydelser, kriminalitet, uddannelse og indkomst.  

 

For så vidt angår kriterie nr. 5 vil forslaget indebære forskelsbehandling på bag-
grund af statsborgerskab eller mellem grupper af danske statsborgere afhængigt 

af deres oprindelse.  

 
Som anført ovenfor er forskelsbehandling omfattet af EMRK artikel 14 ikke uden 

videre at betegne som diskriminatorisk og dermed i strid med bestemmelsen. 

EMRK artikel 14 stiller krav om, at forskelsbehandling skal være objektivt og sag-
ligt begrundet. I forbindelse med denne vurdering vil det derfor være afgørende, 

om der på et fagligt grundlag kan peges på saglige begrundelser for det påtænkte 

initiativ og på, at initiativet udgør et proportionalt middel til at forfølge dette 
formål. Det bemærkes endvidere, at det ifølge den oven for gengivne retspraksis 

fra Domstolen vil kræve meget vægtige grunde, hvis en forske lsbehandling på 

baggrund af nationalitet skal kunne begrundes.  
 

Det følger af lovforslag nr. 38, FT 2018-19, de almindelige bemærkninger pkt. 

2.6.2 (herefter lovforslaget), at den nærmere udformning af de konkrete anvi s-
ningskriterier sker med henblik på at styrke beboersammensætningen i udsatte 

boligområder. Af henvendelsen fra Københavns Kommune fremgår det derud-

over, at formålet er at hindre, at flere boligområder udpeges som udsatte eller 
kommer i kategorien ”hård ghetto”.  

 

Forslaget om supplerende kriterier nr. 1 – 4:  
Det antages, at sigtet med forslaget er at opnå en ændret beboersammensæt-

ning, således at andelen af beboere på offentlig forsørgelse, der har begået kri-

minalitet, med et lavere uddannelsesniveau og med en indkomst, som er et vist 
niveau under gennemsnittet, nedbringes, hvilket må anses for et sagligt formål.  

 

For så vidt angår proportionaliteten af indgrebet bemærkes det, at Domstolen i 
sagen Garib mod Nederlandene, dom af 6. november 2017, betonede, at den 

nederlandske ordning, som Domstolen i sagen vurderede, ikke tvang nogen til at 

forlade deres bolig eller fratog dem husly, jf. dommens præmis 144. Dette gør sig 
tilsvarende gældende med hensyn til den foreslåede ordning, som på den bag-

grund udgør et indgreb af forholdsvis begrænset intensitet.  

 
Der lægges endvidere vægt på, at en række af de supplerende kriterier nr. 1 - 4, 

som Københavns Kommune foreslår at fastsætte som særlige kriterier for fleksi-

bel udlejning, allerede anvendes i andre sammenhænge i almenboligloven. Der 
er således i dag efter reglerne i almenboliglovens § 59, stk. 6, mulighed for bl.a. 

at forskelsbehandle på baggrund af visse former for kriminalitet og nationalitet. 
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Der er også i dag mulighed for efter reglerne i almenboliglovens § 51 b, stk. 1, 

under nærmere omstændigheder at forskelsbehandle på baggrund af modtagel-
se af visse former for sociale ydelser. 

 

Endelig lægges der vægt på, at Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at for-
slaget om de fire opstillede kriterier er inden for rammerne af ministeriets ve j-

ledning om fleksible udlejningsregler og beboermaksimum.  

 
På den baggrund og som følge af den vide skønsmargin, som Domstolen ind-

rømmer medlemsstaterne, når det drejer sig om generel økonomisk politik og 

samfundsmæssige forhold, vurderes det, at de supplerende kriterier nr. 1 – 4 
ikke rejser spørgsmål i forhold til EMRK artikel 14 sammenholdt med EMRK arti-

kel 8.   

  
Forslaget om supplerende kriterie nr. 5: 

Det foreslås, at den persongruppe, som er bestemmende for, om et område de-

fineres som et ghettoområde, ikke kan få fortrinsret til en bolig i et udsat bolig-
område, med den konsekvens, at hvis der vedblivende er personer på ventel i-

sten, der opfylder de supplerende betingelser, og som derfor får fortrinsret, vil 

personen ikke kunne få anvist en bolig efter reglerne om fleksibel udlejning.  
 

Kriteriet om, at mindst én forælder er født i vestligt land og har vestligt/dansk 

statsborgerskab, har en sammenhæng med definitionen af et ghettoområde, jf. 
lovforslagets § 61 a, stk. 2. De supplerende kriterier, som Københavns Kommune 

foreslår at opstille, vedrører anvisning til almene boliger i udsatte boligområder. 

Det vurderes i forbindelse med anvisning til udsatte boligområder ikke at være 
sagligt at lægge vægt på de pågældende personers statsborgerskab eller deres 

oprindelse. Der kan endvidere ikke umiddelbart peges på sådanne grunde.  

 
Det vurderes derfor på det foreliggende grundlag, at det foreslåede femte sup-

plerende kriterie ikke vil kunne indføres inden for rammerne af EMRK artikel 14 

sammenholdt med EMRK artikel 8.   
 

Forslagene fra Aarhus Kommune: 

Aarhus Kommune spørger til kommunens mulighed for at påvirke ghettokriteriet 
om andel af ikkevestlige beboere ved brug af kommunal anvisning, fleksibel ud-

lejning, kombineret udlejning og flyttehjælp. 

 
I forhold til spørgsmålet om fleksibel udlejning henvises til vurderingen oven for 

om samme spørgsmål fra Københavns Kommune. Derudover henvises i forhold 

til spørgsmålet om kombineret udlejning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 
vurdering ovenfor.  

 

Det vurderes således, om det ved kommunal anvisning er muligt at lægge vægt 
på andelen af ikkevestlige beboere, og om kommunen kan målrette flyttehjælp 

til f.eks. ikkevestlige beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet.  
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Det vurderes på baggrund af Bah-sagen, gengivet ovenfor, at være mest nærlig-
gende at antage, at forslaget om kommunal anvisning og flyttehjælp vil blive gre-

bet af anvendelsesområdet for EMRK artikel 14 sammenholdt med EMRK artikel 

8 (om retten til respekt for privat- og familielivet, sit hjem og sin korrespondan-
ce). 

 

Forslagene vil indebære forskelsbehandling på baggrund af statsborgerskab eller 
mellem grupper af danske statsborgere afhængigt af deres oprindelse.  

 

EMRK artikel 14 stiller krav om, at forskelsbehandling skal være objektivt og sag-
ligt begrundet. I forbindelse med denne vurdering vil det derfor være afgørende, 

om der på et fagligt grundlag kan peges på saglige begrundelser for det påtænkte 

initiativ og på, at initiativet udgør et proportionalt middel til at forfølge dette 
formål. Det bemærkes endvidere, at det ifølge den oven for gengivne retspraksis 

fra Domstolen vil kræve meget vægtige grunde, hvis en forskelsbehandling på 

baggrund af nationalitet skal kunne begrundes.  
 

Det fremgår ikke af kommunens henvendelse, hvilke saglige formål, som forsla-

gene tænkes begrundet i, men begrundelsen for forslagene må antages at være 
hensynet til at undgå, at områderne vil blive karakteriseret som et ghettoområde 

og formålet om at styrke beboersammensætningen. Det vurderes ikke, at der 

herved vil være peget på sådanne vægtige grunde for forskelsbehandlingen, og 
der kan endvidere ikke umiddelbart peges på sådanne grunde.   

 

Det vurderes derfor på det foreliggende grundlag, at forslaget om kommunal an-
visning og flyttehjælp ikke vil kunne indføres inden for rammerne af EMRK artikel 

14 sammenholdt med EMRK artikel 8.  

 
 


