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Anmodning om præciseringer vedr. udviklingsplaner for hårde 
ghettoområder
Kære Stine Klingenberg Madsen

KL er blevet opmærksomme på følgende tvivlsspørgsmål vedrørende 
kommunernes arbejde med udviklingsplanerne, som vi ønsker svar på:

- Hvilke regler gælder for håndtering af restgæld (fra fysiske 
helhedsplaner, eksempelvis) i forbindelse med nedrivning og salg 
i hårde ghettoområder?  

- Vedr. regnemetode i forhold til kravet om 40 % nedbringelse. Der 
er tvivl om, hvorvidt det er andelen af almene familieboliger i 
2010, der udgør de 100% som nedbringelsen til 40% almene 
familieboliger skal forholde sig til, eller om det er den samlede 
bygningsmasse i 2010, der udgør de 100%. Vil ministeriet 
præcisere, om det er op til boligselskaber og kommuner i 
fællesskab at definere, hvordan man kommer i mål med den 
overordnede målsætning? Og vil ministeriet give flere mulige 
eksempler på opgørelsesmetoder, der stemmer overens med 
lovens hensigt? 

- Til brug for dispensationsansøgninger (kriterie 4 i § 168 a, stk. 3) og 
de kommunale politiske behandlinger deraf, er det vigtigt for 
kommunerne at få vished om de lokale salgs- og markedsvilkår. Da 
ansøgningsdeadline er 1. februar 2019 er flere kommuner i tvivl om, 
hvorvidt de har tid til at vente på oplysninger fra ØIM´s salgs- og 
markedsanalyse, der forventes klar i løbet af januar måned. KL 
ønsker svar på, om kommunerne skal anvende ØIM´s kommende 
salgs- og markedsanalyse eller selv iværksætte en lokal vurdering 
fra en ejendomsmægler, der skal vurdere, hvorvidt salg kun kan ske 
med tab? 

- KL ønsker desuden en meget klar præcisering af, hvordan man 
udarbejder ghettolisten, således at alle kommuner og 
boligselskaber får mulighed for selv at regne sig frem til og 
løbende monitorere forholdene i landets boligområder – både 
dem der pt. er på regeringens ghettoliste og andre områder, der 
er i fare for at komme på listen. Denne viden er afgørende vigtig 
for kommunerne og boligselskabernes mulighed for at prioritere 
forebyggende indsatser. 

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis der er tvivl om vores 
forespørgsel.

Med venlig hilsen

Mette Jensen 
Kontorchef i Teknik og Miljø
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