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Notat om den løbende opfølgning på godkendte udvik-

lingsplaner 

 

Om udviklingsplaner 

Formålet med en udviklingsplan er at reducere andelen af almene familieboliger i hårde ghet-

toområder til højst 40 pct. senest i 2030, jf. almenboliglovens § 168 a, stk. 1, eller § 168 b, 

stk. 1, med mindre Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har meddelt dispensation og god-

kendt et andet nedbringelsesmål. 

 

Udviklingsplanen skal redegøre for, hvordan andelen af almene familieboliger i området inden 

for en årrække og inden 2030 ved hjælp af afhændelse af boliger eller grunde, fortætning, er-

hvervslejemål, nedrivning og ommærkning af familieboliger og lignende vil være nedbragt til 

40 pct. eller det godkendte nedbringelsesmål. 

 

En udviklingsplan skal indeholde:  

 En beskrivelse af boligområdet 

 En beskrivelse af de planlagte initiativer 

 En beskrivelse af håndtering af genhusningsopgaver 

 En beskrivelse af organisering af udviklingsplanen gennemførelse 

 En tidsplan og milepæle 

 En skitse for, hvordan udviklingsplanen forventes finansieret 

 

Udviklingsplanerne vil blive målstyret, hvilket betyder, at Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen hen over årene nøje vil følge fremdriften af hver enkel udvik-

lingsplan ud fra en tidsplan og udviklingsplanen specifikke milepæle og slut-

mål. Der vil derfor i forbindelse med gennemgang og godkendelse af udvik-

lingsplanerne blive lagt stor vægt på, at milepælene er realistisk, specifikke 

og afspejler udviklingsplanens enkelte initiativer.  

 

Boligorganisationen/kommunen indsender: 

 hvert år en status for gennemførelsen af udviklingsplanen – vurderet i 

forhold til milepæle og mål 

 efter behov ansøgning om ændring af den godkendte udviklingsplan 

 løbende indberetninger hvis en godkendt fælles udviklingsplan ikke 

gennemføres i overensstemmelse med tidsplanen  
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 Der kan i en udviklingsplan ikke opstilles alternative scenarier, men en 

udviklingsplan kan efter behov løbende tilpasses, se nedenfor.  

 

Opfølgning på godkendte udviklingsplaner: Som led i Trafik-, Bygge- og Bolig-

styrelsen opfølgning af hver enkel udviklingsplan underretter boligorganisatio-

nen – via kommunalbestyrelsen - en gang årligt styrelsen om den aktuelle 

status for gennemførelse af planen. Redegørelsen skal være så konkret, at 

styrelsen kan vurdere fremdriften i forhold til de enkelte initiativer i en udvik-

lingsplan. Afvigelser, som er væsentlige i forhold til de godkendte milepæle og 

mål, skal være håndteret og godkendt af styrelsen forud for indsendelse af 

statusredegørelserne. 

 

Ansøgning om ændring af den godkendte udviklingsplan: Opstår der behov for 

at ændre en udviklingsplan på væsentlige punkter, skal boligorganisationen/ 

kommunalbestyrelsen så hurtigt som muligt ansøge Trafik-, Bygge- og Bolig-

styrelsen om en godkendelse af ændringerne – og hvis muligt i god tid inden 

ændringerne sættes i værk. Der kan f. eks. være tale om ændringer, der ved-

rører, tidsplanen, milepælene, mål og finansiering. 

 

Løbende indberetninger: Kommunalbestyrelsen indberetter løbende til Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsen, hvis en godkendt fælles udviklingsplan ikke gen-

nemføres i overensstemmelse med tidsplanen. Desuden indberetter en kom-

munalbestyrelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis kommunen medde-

ler påbud efter almenboliglovens § 168 b, stk. 2 og indsætter forretningsfører 

efter stk. 3.  

 

Nedenfor følger nogle eksempler: 

 

Eksempel 1: Det fremgår af en godkendt udviklingsplan, hvilke boliger i en af-

deling der skal nedrives, men efterfølgende viser der sig behov for at foretage 

tilpasninger og nedrive andre boliger, men det samme antal. I sådan en situa-

tion er der alene krav om orientere Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i forbin-

delse med den årlige statusrapport – så længe tidsplanen, milepælene og de 

greb der benyttes ikke ændres væsentligt. 

 

Eksempel 2: Det fremgår af en godkendt udviklingsplan, at man vil sælge bo-

liger i et pågældende år, men at dette udskydes af forskellige årsager må ud-

skydes til næste år. I sådan en situation er der krav om, at ændringen skal 

indberettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, så snart beslutningen er truf-

fet – her vil der normalt også være tale om behov for at ændre tidsplanen, og 

at opfyldelse af milepælene rykkes. 

 

Eksempel 3: Det fremgår af en godkendt udviklingsplan, at man vil sælge et 

vist antal boliger, men efterfølgende viser sig ikke muligt at finde en køber. 

Kommunen/ boligorganisationerne må derfor finde et alternativt initiativ for at 

nå nedbringelsesmålet. Det kan fx være at ommærke boligerne i stedet. Hvis 
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ændringen afstedkommer en forsinkelse i tidsplanen, skal dette indberettes, 

mens løsningen skal indgå i en ansøgning om at ændre udviklingsplanen. 

Dette kan selvfølgelig gøres samtidigt. 


