
 

 

 

 

 
Dato 

J. nr.  

NOTAT 

 28. april 2020 

2020-1024 

Erstatningsbyggeri for solgte almene familieboliger 

De 10 kommuner med boligområder, som skal gennemføre en udviklingsplan, 

har indsendt oplysninger om omfanget af nybyggeri af almene familieboliger, 

som erstatning for de almene familieboliger, der nedlægges i forbindelse med 

realisering af udviklingsplaner.  

Kommunerne er ligeledes blevet bedt om at oplyse, om der forventes at være et 

provenu fra salg af almene familieboliger i de mest udsatte boligområder, som 

vil indgå i finansieringen af nye almene familieboliger andre steder i kommu-

nen. 

Alle udviklingsplaner er i opstartsfasen, hvilket betyder, at kommunernes viden 

om, hvorvidt, der vil være et provenu fra salg af de almene familieboliger i de 

fleste tilfælde er begrænset.  

Kommuner 

/aktiviteter 

Antal almene fami-

lieboliger, der plan-

lægges solgt? 

Antal almene familieboliger, der 

påtænkes etableret 

Forventes provenu at ind-

gå i nybyggeri? 

Ja + evt. beløb / Nej 

København 

Mjølnerparken  

259 almene boliger 

planlægges solgt, 

heraf 229 almene 

familieboliger og 30 

almene ungdoms-

boliger. 

Alle solgte boliger påtænkes er-

stattet af nye almene boliger i 

kommunen. Københavns Kom-

mune har med Budget 2020 af-

sat 52,2 mio. kr. i grundkapital-

midler til erstatningsboliger for 

de boliger, der bliver solgt. 

Ja. En del af provenuet kan 

indgå. Byggeriet udbydes 

blandt alle boligorganisati-

oner, dvs. realiseres ikke 

nødvendigvis af Bo-Vita.  

Kendes ej ud over estimat i 

ministeriets salgsanalyse. 

København 

Tingbjerg 

0 Der bygges ikke erstatningsboli-

ger 

- 

Høje Taastrup 

Taastrupgård  

0 228 Nej 



 
 
 
 

 

Side 2/3 Kommuner 

/aktiviteter 

Antal almene fami-

lieboliger, der plan-

lægges solgt? 

Antal almene familieboliger, der 

påtænkes etableret 

Forventes provenu at ind-

gå i nybyggeri? 

Ja + evt. beløb / Nej 

Høje Taastrup 

Gadehavegård 

75 225 Nej 

Holbæk 

Agervang 

88 (i afd. 123-0) 

 

Der er ikke planlagt erstatnings-

boliger, da nedrivning ikke ind-

går i udviklingsplan. Viser der sig 

et behov i udviklingsplansperio-

den udelukkes muligheden ikke. 

Ikke afklaret  

Slagelse 

Ringparken  

136 

 

0 

 

Ja, men omfang kendes ej. 

Slagelse  

Motalavej 

-  -  -  

Odense  

Vollsmose  

Ingen almene fami-

lieboliger planlæg-

ges solgt. 

Arealer søges solgt.  

 

1.000 nye almene familieboliger 

bygges udenfor Vollsmose 

Forventet provenu fra salg 

af arealer: Sokkel: 83.744 

etage m2. Forventet værdi 

67 mio. kr. Udvikling: 

42.056 etage m2. Forventet 

værdi 33,6 mio. kr.  

Provenuet der overføres til 

dispositionsfonden kan 

anvendes til byggeri. 

Esbjerg  

Stengårdsvej 

0 90 almene ungdomsboliger  Nej. Salg af jordstykke for-

ventes dog at indbringe 6 

mio. kr.  

Horsens 

Sundparken 

139 700 Eventuelt provenu vil blive 

anvendt i udviklingsarbej-

det for Sundparken. 

Kolding  

Skovvejen/ 

Skovparken 

35 Uafklaret. Til og med 2023 er der 

prioriteret ca. 37 mio. kr. i kom-

munen til i grundkapital, som 

der endnu ikke er givet tilsagn 

for. Herfor kan opføres ca. 

17.000 m2. Der er tillige reserve-

Uafklaret. 

Der forventes ikke prove-

nu. 



 
 
 
 

 

Side 3/3 Kommuner 

/aktiviteter 

Antal almene fami-

lieboliger, der plan-

lægges solgt? 

Antal almene familieboliger, der 

påtænkes etableret 

Forventes provenu at ind-

gå i nybyggeri? 

Ja + evt. beløb / Nej 

ret midler til opførelse af yderli-

gere ca. 100 almene boliger. 

Beløbene er ikke reserveret til 

erstatningsbyggeri, men udgør 

det samlede råderum til alment 

byggeri i de kommende år. 

Kolding  

Munkebo 

36 Identisk med redegørelse for 

Skovvparken/Skovvejen.  

 

Uafklaret 

Der forventes ikke provenu 

Vejle 

Finlandsparken 

0 0 - 

Aarhus 

Gellerup  

0 Der er indgået en aftale mellem 

Aarhus Kommune og BL’s 5. 

kreds om genhusning og nybyg-

geri. Der opføres derfor 918 nye 

almene familieboliger andetsteds 

i byen. Det svarer til antallet af 

boliger, som nedrives i de to om-

råder.  

Nej 

Aarhus 

Bispeparken 

0 Identisk med redegørelse for 

Gellerup/Toveshøj. 

Nej 

 


