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Notat om den årlige opfølgning på godkendte udviklingsplaner 

for hårde ghettoområder 

 

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, med mindre 

Transport- og Boligministeriet har meddelt dispensation og godkendt et andet nedbringelses-

mål, jf. almenboliglovens § 168 a, stk. 3 og 4.  

 

Der er aktuelt 15 boligområder, der er opfylder kriterierne for hårde ghettoområder, og som er 

omfattet af kravet om at reducere andelen af almene boliger inden 2030. Ministeren har i 2019 

godkendt udviklingsplaner for disse boligområder. I udviklingsplanerne redegøres for, hvordan 

andelen af almene familieboliger i de hårde ghettoområder inden 2030 ved hjælp af afhæn-

delse af boliger eller grunde, fortætning, erhvervslejemål, nedrivning og ommærkning af fami-

lieboliger og lignende vil være nedbragt til 40 pct. eller det godkendte nedbringelsesmål. 

 

En udviklingsplan indeholder:  

• 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 bliver målstyret, hvilket betyder, at Trafik-, Bygge- og Bo-

ligstyrelsen hen over årene vil følge fremdriften af hver enkel udviklingsplan 

ud fra en procesplan og udviklingsplanens specifikke milepæle og slutmål.  

 

Opfølgning på udviklingsplaner 

Det følger af bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder, at 

boligorganisationen via kommunen: 

 

• Hvert år til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fremsender en status for 

gennemførelsen af udviklingsplanen – vurderet i forhold til opfyldelse 

af milepæle og mål.  



Side 2 (4) 

• Efter behov til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fremsender ansøgning 

om ændring af den godkendte udviklingsplan. 

• Løbende indberetter til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis en god-

kendt fælles udviklingsplan ikke gennemføres i overensstemmelse 

med tidsplanen. Desuden indberetter en kommunalbestyrelse til Tra-

fik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis kommunen meddeler påbud efter 

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

stk. 3.  

 

Den første årlige statusrapport skal være styrelsen i hænde senest den 1. ok-

tober 2020. 

 

Kommunalt tilsyn 

Ifølge § 15 i bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder fø-

rer kommunalbestyrelsen tilsyn med boligorganisationens gennemførelse af 

en godkendt udviklingsplan.  

 

Den årlige status for gennemførelse af godkendte udviklingsplaner 

Hvert år frem til 2030 underretter boligorganisationen – via kommunalbesty-

relsen - styrelsen om den aktuelle status for realiseringen af milepælene i ud-

viklingsplanen.  

 

Statusrapport skal være konkret, så styrelsen både kan vurdere fremdriften i 

udviklingsplanens enkelte initiativer, og om den fremadrettede tidsplan med 

tilhørende milepæle er realistisk, specifik og afspejler udviklingsplanens en-

kelte initiativer.  

 

Til brug for afrapporteringen har styrelsen udarbejdet en skabelon for status-

rapporten, som skal anvendes af kommunerne og boligorganisationerne. Ska-

belonen skal understøtte, at statusrapporterne indeholder de nødvendige op-

lysninger, samt at styrelsens vurdering af udviklingsplanerne kan ske på et 

ensartet grundlag. Skabelonen er vedlagt i bilag 1.  

 

Ved ministerens godkendelse af udviklingsplanerne blev der accepteret over-

ordnede bud på milepæle og tidsplaner. Dette skyldtes, at flere kommuner og 

boligorganisationer i foråret 2019 var i en tidlig fase af den 10-årige planlæg-

ningsproces og havde brug for råderum og mere tid til at detailplanlægge rea-

liseringen af nedbringelsen af almene familieboliger, herunder finansieringen 

heraf. Der er behov for, at kommuner og boligorganisationer i de årlige sta-

tusrapporter viser, at man er kommet videre med planlægningen af nedbrin-

gelsen af andelen af almene boliger, og at dette er afspejlet i mere detalje-

rede tidsplaner og planer for milepæle.   

 

Manglende realisering af en udviklingsplan 

Hvis gennemgangen af den årlige statusrapport viser, at realiseringen af ned-

bringelse af andelen af almene boliger i et boligområdet ikke følger milepæle 
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og tidsplan i den godkendte udviklingsplan, vil styrelsen umiddelbart herefter 

gå i dialog med kommunen og boligorganisationen. Dialogen har til formål at 

afdække årsagen til den manglende efterlevelse og søge at få etableret en af-

tale med parterne om et fremtidigt forløb, der vurderes at kunne sikre opfyl-

delse af nedbringelsesmålet inden 2030.  

 

Kommunalbestyrelsen kan om nødvendigt meddele boligorganisationen påbud 

efter lovens § 168 b, stk. 1, og om nødvendigt indsætte en forretningsfører, 

jf. lovens § 168 b, stk. 3. Kommunalbestyrelsens beslutninger om at meddele 

påbud skal indberettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

 

Boligministeren kan desuden efter en konkret vurdering påbyde en almen bo-

ligorganisation at afvikle boligafdelinger beliggende i et hård ghettoområde, 

jf. almenboliglovens § 168 b, stk. 1. Dette indebærer, at ministeren kan på-

byde afvikling af en boligafdeling, hvis boligorganisationen og kommunalbe-

styrelsen ikke gennemfører den godkendte udviklingsplan i overensstemmelse 

med planens milepæle og procesplan. 

 

Behov for ændring af en godkendt udviklingsplan 

Opstår der behov for at ændre en udviklingsplan på væsentlige punkter, skal 

boligorganisationen via kommunen snarest ansøge styrelsen om en godken-

delse af disse ændringer – og hvis muligt i god tid inden ændringerne sættes i 

værk. Denne ansøgning skal indeholde en saglig begrundelse for behovet for 

en ændring, ligesom den skal redegøre for de ændringer, der vurderes nød-

vendige. Der kan f. eks. være tale om ændringer, der vedrører, tidsplanen, 

milepælene, mål og finansiering. 

 

Ændringer, som har betydning for, at styrelsen kan vurdere efterlevelsen af 

udviklingsplanens milepæle og mål skal godkendes af styrelsen før indsen-

delse af den årlige statusrapport.  

 

Hvis det ikke er muligt at fremsende en ansøgning om ændring af den god-

kendte udviklingsplan og opnå styrelsens godkendelse af en sådan ansøgning 

inden fremsendelsen af den første årlige statusrapport, skal ændringer i for-

hold til den godkendte udviklingsplan fremgå af en særskilt ansøgning, som 

vedlægges statusrapporten.  

 

Styrelsen har udarbejdet en skabelon for ansøgning om ændring af en god-

kendt udviklingsplan, som skal anvendes. Skabelonen vedhæftes i bilag 1. 

 

Løbende indberetninger 

Hvis en udviklingsplan ikke gennemføres i overensstemmelse med tidsplanen, 

indsender kommunalbestyrelsen løbende indberetninger herom til styrelsen.   

De løbende indberetninger erstatter ikke behovet for at ansøge om ændring af 

en udviklingsplan. 
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Eksempler på forskellige typer af ændringer 

Nedenfor gives en række eksempler på forskellige typer af afvigelser, som 

ændrer realiseringen af en godkendt udviklingsplan:  

 

Eksempel 1 – indberetning i den årlige statusrapport: Det fremgår af en god-

kendt udviklingsplan, hvilke boliger i en afdeling der skal nedrives. Efterføl-

gende viser der sig behov for at foretage tilpasninger og nedrive andre boli-

ger, men det samme antal. I sådan en situation er der alene krav om orien-

tere styrelsen i forbindelse med den årlige statusrapport – så længe tidspla-

nen, milepælene og de redskaber, der benyttes, ikke ændres væsentligt.  

 

Eksempel 2 – ansøgning om ændring af udviklingsplan: Det fremgår af en 

godkendt udviklingsplan, at boliger skal sælges i det pågældende år, men det 

må efterfølgende af forskellige årsager udskydes til næste år. I sådan en situ-

ation er der krav om, at ændringen skal indberettes til styrelsen, så snart be-

slutningen er truffet – her vil der normalt være tale om behov for også at an-

søge om styrelsens godkendelse til at ændre tidsplanen i den godkendte ud-

viklingsplanen og at tilpasse milepælene. 

 

 Eksempel 3 – løbende indberetning og efterfølgende ansøgning om ændring 

af udviklingsplan: Det fremgår af en godkendt udviklingsplan, at et vist antal 

boliger skal sælges, men efterfølgende viser det sig ikke muligt at finde en 

køber. Kommunen/boligorganisationerne må derfor finde et alternativt tiltag 

for at nå nedbringelsesmålet. Det kan fx være ommærkning af boligerne i ste-

det. Hvis ændringen afstedkommer en forsinkelse i tidsplanen, skal dette ind-

berettes, mens løsningen skal indgå i en ansøgning om at ændre udviklings-

planen. Dette kan selvfølgelig gøres samtidigt. 

 

 


