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KL og Bolig- og Planstyrelsen 
inviterer til: 

Webinar om mulighederne for at 
søge om puljer fra Fonden for 
blandede byer
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Velkomst v/ kontorchef i KL Karoline Amalie Steen og 
direktør i Bolig- og Planstyrelsen Sigmund Lubanski

Derfor afholder KL og Bolig- og Planstyrelsen webinaret:

• Vi ønsker at informere kommunerne om muligheden for at søge 
en række puljer fra boligaftalen Fonden for blandede byer

• Der ligger ansøgningsmateriale til puljerne klar på BPST´s
hjemmeside. Bekendtgørelser trådte i kraft 1.juli

• Formålet med puljerne: at bidrage til at skabe mere blandede 
byer ved fremme af billige almene boliger



3

Velkomst v/ kontorchef i KL Karoline Amalie Steen og 
direktør i Bolig- og Planstyrelsen Sigmund Lubanski

• Dagens program:

• Blanding af oplæg om puljer og spørgsmål fra kommunerne

• I vil informeres om, hvad I skal være særligt opmærksomme på, 
når I søger puljerne

• Vi skal gennem seks oplæg med oplægsholdere fra Bolig- og 
Planstyrelsen, Landsbyggefonden og Socialstyrelsen

• Tak til KL for at være vært. Tak til Socialstyrelsen og til 
Landbyggefonden for at deltage. God fornøjelse med webinaret
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Foto: Nikolaj Peter Rathmann

Pulje om bidrag til forbedringsarbejder 
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Pulje om bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med 
nye almene boliger 

• Formålet med puljen:

• Politisk ønske om flere billige boliger

• Det kan være vanskeligt at anskaffe byggegrunde

• Fortætning kan være en mulighed, men vil ofte medføre gener for 
beboerne

• Fortætningsbidrag skal tilskynde til beslutning om fortætning

• Fortætningsbidrag kan udgøre op til 150.000 kr. pr. bolig, der 
etableres ved fortætning
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Pulje om bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med 
nye almene boliger 

Opmærksomhedspunkter:

• Fortætningsbidrag ydes kun til eksisterende boliger

• Fortætningsbidrag ydes kun til forbedringer (fx nye badeværelser, 
nye køkkener, altaner, elevatorer m.v.) 

• Fortætning kan ske ved at udvide antallet af boliger i 
boligafdelingen eller ved at frasælge del af boligområde og 
etablere en ny boligafdeling

• Fortætningsbidrag kan ikke ydes til boligafdelinger i udsatte 
boligområder og forebyggelsesområder
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Pulje om bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med 
nye almene boliger

Nyttig information om sagsbehandling og administration:

• Afdelingsmødet skal vedtage forbedringer

• Ansøgning sendes til styrelsen, som træffer afgørelse efter den 
1.1. og flg. kvartaler

• Bolig- og Planstyrelsen lægger vægt på grundpriser, 
byggemuligheder, beliggenhed i forhold til bymidte og andelen af 
almene boliger
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Foto: Yangfan Xiao

Tilskud til nedsættelse af huslejen for 
almene boliger på småøerne
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Tilskud til etablering af almene boliger på småøerne, i de 4 
ø-kommuner og i Bornholms Regionskommune

Formål:

• Gøre det billigere at etablere nye almene boliger på de mindre 
øer - ved at reducere anskaffelsessummen for boliger med 
415.800 kr. pr. bolig (2022-priser)

• Der er behov for nye almene boliger på øerne for at imødekomme 
efterspørgslen efter gode og billige boliger på øerne

• Stimulere udviklingen på øerne og tiltrække nye tilflyttere

• Der er 2 puljer - 10 mio. kr. til småøerne og 10 mio. kr. til de 4 ø-
kommuner og Bornholms Regionskommuner
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Tilskud til etablering af almene boliger på småøerne 

Opmærksomhedspunkter:

• Ansøgningsperiode er fra 1. juli 2022 til 30. november 2026 eller 
så længe der er uforbrugte tilsagnsmidler

• Kommunalbestyrelsen og bygherren har på 
ansøgningstidspunktet indberettet byggeprojektet i BOSSINF-
STB på kladde, status 10

• Ansøgninger behandles ved udgangen af hvert kvartal, første 
gang til udgangen af 31. december 2022.

• Kommunalbestyrelsen skal senest 6 måneder efter, at tilsagn er 
givet have godkendt skema A i BOSSINF-STB.
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Tilskud til etablering af almene boliger på småøerne

Nyttig information om sagsbehandling:

• Første prioritet er ansøgninger om etablering af almene 
familieboliger

• Dernæst prioriteres ansøgninger fra øer med det laveste antal 
almene boliger i forhold til det samlede antal husstande.

• Dernæst prioriteres ansøgninger fra øer, hvor der er venteliste til 
ledige boliger, eller hvor der på anden måde kan dokumenteres 
efterspørgsel efter boliger

• I tilfælde af flere ansøgninger om etablering af almene boliger på 
samme ø vil der blive givet prioritet til den ansøgning, hvor der 
etableres flest almene familieboliger



Klik for at redigere undertiteltypografien i 
masteren

Spørgsmål?15 minutter til 
spørgsmål
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Foto: Kaiison

Særligt billige boliger
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To puljer vedr. særligt billige boliger

Formål:

• At øge antallet af boliger med en lav husleje til udsatte borgere

• Antallet af billige almene familieboliger har over en årrække været 
faldende, hvorimod antallet af borgere i hjemløshed har været 
stigende

• Puljerne tager afsæt i målet om at reducere antallet af borgere i 
hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed
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Midlertidigt tilskud til nedsættelse af huslejen i almene 
familieboliger

Opmærksomhedspunkter:

• Der afsættes 150 mio. kr. med 75 mio.kr. i 2022 og 2023

• BPST meddeler en tilsagnsramme til kommunen til brug for 
midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger

• 15.592 kr. pr. bolig årligt ydes fuldt ud i fire år, hvorefter tilskuddet 
aftrappes med lige store dele over fem år

• Boligerne skal udlejes til personer med akut boligbehov og lav 
betalingsevne, herunder personer i hjemløshed



16

Midlertidigt tilskud til nedsættelse af huslejen i almene 
familieboliger

Nyttig information om sagsbehandling 

• Skarp deadline for ansøgning den 30. september!

• Plan for bekæmpelse af hjemløshed

• Overordnet estimat på billige private udlejningsboliger

• Eftersendelse af aftaler med boligorganisationer
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Tilskud til etablering af særligt billige familieboliger

Opmærksomhedspunkter:

• Der afsættes i alt 900 mio. kr. i perioden 2022-2027

• Tilskuddet udgør 415.800 kr. per bolig (2022-prisniveau)

• Betingelser for tilskud:
• Bruttoareal på maks. 55 m2

• Må højst udgøre 20 pct. af boligerne i en afdeling

• Fuld kommunal anvisningsret til disse boliger

• Ansøgning kræver, at kommunen har udarbejdet en plan for bekæmpelse af hjemløshed

• Må ikke opføres i udsatte boligområder eller forebyggelsesområder
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Tilskud til etablering af særligt billige familieboliger

Nyttig information om sagsbehandling:

• Ansøgningen foretages via vores ansøgningsskema og 
registreres og administreres samtidig i BOSSINF-STB

• Løbende ansøgning i perioden 1. juli 2022 til 30. november 2027

• Indkomne ansøgninger behandles af BPST ved udgangen af 
hvert kvartal, første gang til udgangen af september 2022



Socialstyrelsen orienterer om 
plan for bekæmpelse af 
hjemløshed



Socialstyrelsen

Hjemløshedssituationen i kommunen

14.Septmber 2002
Socialstyrelsen orienterer om plan for bekæmpelse af hjemløshed
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Målgruppen af borgere i 
hjemløshed er mangfoldig.

Der er brug for, at denne 
mangfoldighed afspejles i: 
• Kommunens boligmasse 
• Kommunens indsats til 

borgere i hjemløshed



Socialstyrelsen

Organisering af hjemløshedsindsatsen

14.September 2002
Socialstyrelsen orienterer om plan for bekæmpelse af hjemløshed
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Borgere i hjemløshed kan være i 
berøring med mange forskellige 
afdelinger og tilbud i 
kommunen.

Organiseringen af indsatsen kan 
omfatte: 
• Strategier, samarbejdsaftaler, 

fællesmøder, kontaktpersoner 

mv.
• Et fælles mindset for indsatsen 

på tværs af fagområder



Socialstyrelsen

Indsatsen til at bekæmpe hjemløshed

14.september 2022
Socialstyrelsen orienterer om plan for bekæmpelse af hjemløshed
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Organisering af hjemløshedsindsatsen



Klik for at redigere undertiteltypografien i 
masteren

Spørgsmål?15 minutter til 
spørgsmål
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Foto: Steven Lasry

Omdannelse af ustøttede
beboelses- og erhvervs 
ejendomme
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Køb af ustøttede beboelsesejendomme og køb og 
ombygning af erhvervsejendomme til almene boliger

Formål:

”Støtte til etablering af almene boliger med henblik på at øge 
antallet af økonomisk tilgængelige boliger i større byer, hvor 
der måtte være særligt behov herfor.”

• 20 % lån til køb af privat beboelsesejendom (sideaktivitet)

• Tilskud til udgifter over maksimumbeløbet til køb og ombygning af 
erhvervsejendom. (Kræver også kommunalt støttetilsagn)
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Køb af ustøttede beboelsesejendomme og køb og 
ombygning af erhvervsejendomme til almene boliger

Støtterammer:

Beboelsesejendomme: 870 mio. kr. 2022-31

Erhvervsejendomme: 675 mio. kr. 2022-31

(Regional fordeling af midlerne)
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Køb af ustøttede beboelsesejendomme og køb og 
ombygning af erhvervsejendomme til almene boliger

Opmærksomhedspunkter:

• Ordningen har fokus på de større byer og de attraktive 
bydele, hvor der er mangel på betalelige boliger

• Støtte til beboelsesejendomme: Forudsætter, at 
boligorganisationen selv finansierer 80 pct. af værdien ved 
lånoptagelse, brug af dispositionsfonden m.v.

• Støtte til erhvervsejendomme: Forudsætter, at kommunen 
støtter udgifter op til maksimumbeløbet
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Køb af ustøttede beboelsesejendomme og køb og 
ombygning af erhvervsejendomme til almene boliger

Nyttig information om sagsbehandling og administration:

• Boligorganisationen står for forundersøgelser m.v. og 
dokumentation, herunder budget og lejeberegning,

• Kommunen skal vurdere, om betingelser/formål er opfyldt

• Landsbyggefonden kan vurdere ombygningsprojekter

• Ansøgningsperioder/puljens størrelse meddeles løbende på 

BPST´s hjemmeside



Klik for at redigere undertiteltypografien i 
masteren

Spørgsmål?15 minutter til 
spørgsmål



Landsbyggefonden orienterer om 
ansøgninger til puljer under 
Fonden for blandede byer

• Grundkøbslån
• Bæredygtige løsninger i alment nybyggeri og renoveringer
• Tilpasning af eksisterende almene boliger og boligområder til 

ældres behov



Grundkøbslån

Formål:
• I visse områder i landet er priserne på 

byggegrunde i dag så høje, at det udelukker 
byggeri af nye almene boliger. 

• Formålet med puljen er at øge antallet af 
billige almene boliger i områder med høje 
grundpriser. 

14. september 2022 31



Grundkøbslån

Ansøgninger:

• Samlet statslig ramme for perioden 2022- 2031 udgør 1.778 
mio. kr. (72 pct.)

• Kommunerne skal medfinansiere 28%, svarende til 691 mio. 
kr.

• Den samlede ramme til lån for 2022 udgør 37,1 mio.kr.

• Boligorganisationerne ansøger gennem 
selvbetjeningsløsning på lbf.dk

• Udgangspunktet er to årlige ansøgningsfrister hhv. den 1. 
februar og den 1. oktober

• Der hentes en række oplysninger fra BOSSINF-STB 

• Boligorganisationerne afgiver tro- og love-erklæring

14. september 2022 32



Grundkøbslån
Sagsbehandling af ansøgninger:

• De samlede grundudgifter muliggør ikke byggeri inden for 
maksimumsbeløbet.

• Kommunalbestyrelsens tilsagn om 28 pct. af samlet 
grundkøbslån.

• Boligledigheden i kommunen må ikke overstige 2 pct.

• Ansøgningen er i overensstemmelse med kravene til 
lokalplan.

• Indberetning på status 10 i BOSSINF-STB.

• Senest 6 måneder efter at Landsbyggefonden har givet 
tilsagn om grundkøbslån, skal kommunalbestyrelsen have 
godkendt skema A.

Fra status 30 sammentænkes processen for grundkøbs- og 
grundkapitallån.14. september 2022 33



Bæredygtige løsninger i alment nybyggeri og 
renoveringer
Formål:

• Formålet med puljen er at understøtte arbejdet med at 
udvikle og udbrede bæredygtige løsninger

• Puljemidlerne kan anvendes til udvikling, gennemførelse 
og erfaringsopsamling af forsøg med nye 
bygningsdesign, konstruktioner og brug af 
byggematerialer med et lavt klimaaftryk

• Midler fra puljen ydes til forsøgs- og 
demonstrationsprojekter.

• Puljens midler kan kombineres med andre af 
Landsbyggefondens støtteordninger.

14. september 2022 34



Bæredygtige løsninger i alment nybyggeri og 
renoveringer

I ansøgningen vægtes bl.a. at:

• Projektet er skalerbart med de høje relative miljø-
og klimagevinster.

• Der redegøres for effekten af projektet, der 
ansøges om midler til.

• Der i ansøgningen er opstillet en konkret og 
realistisk tidsplan for at projektets mål og 
succeskriterier opfyldes. 

• Der redegøres for at ansøger har viden og 
fagkompetencer.

• Der er en afklaret projektøkonomi og finansiering.
14. september 2022 35



Bæredygtige løsninger i alment nybyggeri og 
renoveringer

Sagsbehandling af ansøgninger:

• 1. runde på 40 mio. kr.  til ansøgninger er indkaldt

• Ansøgningen fremsendes som ny sag via 
driftsstøtteportalen/driftsstoette.lbf.dk. 

• Der gennemføres skema A, B og C i 
driftsstøtteplatformen og BOSSINF renovering 

• Ansøgningsfristen for 1. runde af støttemidler er 
15. oktober 2022.

• Læs mere i LBF Orienterer nr. 915 på www.lbf.dk

14. september 2022 36



Tilpasning af eksisterende almene boliger og 
boligområder til ældres behov
Formål:

• Formålet med puljen er at understøtte arbejdet med at udvikle 
og udbrede løsninger der, kan fremme gode trygge 
boligmiljøer for ældre med forskellige funktionsnedsættelser.

• Puljemidlerne kan anvendes til udvikling, gennemførelse og 
systematisk erfaringsopsamling af forsøg med nye typer 
boligtilpasninger og –indretninger og fællesskabsorienterede 
tiltag.

• Midler fra puljen ydes fortrinsvist til forsøgs- og 
demonstrationsprojekter vedrørende almene familieboliger 
samt ældreboliger. 

• Puljens midler kan kombineres med andre af 
Landsbyggefondens støtteordninger.

14. september 2022 37



Tilpasning af eksisterende almene boliger og 
boligområder til ældres behov

I ansøgningen vægtes bl.a. at:

• Projektet anviser løsninger der er nyskabende, har 
potentiale for bred anvendelse, og supplere allerede kendte 
tiltag.

• Der redegøres for effekten af projektet, der ansøges om 
midler til. 

• Der i ansøgningen er opstillet en konkret og realistisk 
tidsplan for at projektets mål og succeskriterier kan 
opfyldes. 

• Der redegøres for at ansøger har tilstrækkelig viden og 
fagkompetencer.

• Der er en afklaret projektøkonomi og finansiering. 
14. september 2022 38



Tilpasning af eksisterende almene boliger og 
boligområder til ældres behov

Sagsbehandling af ansøgninger:

• 1. runde på 20 mio. kr. til ansøgninger er indkaldt.

• Ansøgningen fremsendes som ny sag via 
driftsstøtteportalen/driftsstoette.lbf.dk. 

• Der gennemføres skema A, B og C i driftsstøtteplatformen 
og BOSSINF renovering 

• Ansøgningsfristen for 1. runde af støttemidler er 15. 
oktober 2022.

• Læs mere i LBF Orienterer nr. 915 på www.lbf.dk

14. september 2022 39



Landsbyggefonden
Studiestræde 50
1554 København V

Telefon 33 76 20 00
www.lbf.dk

14. September 2022 40

Kontakt

Lisbeth Frederiksen (Grundkøbslån)
Juridisk konsulent

Tlf.: 33 76 21 01
E-mail: lfr@lbf.dk

Iben Marie Lehm (Bæredygtighed)
Byggeteknisk Konsulent

Tlf.: 33 76 21 86 
E-mail: iml@lbf.dk

Mads Gudmand-Høyer (Ældres behov)
Byggeteknisk konsulent

Tlf.: 33 76 21 10
E-mail: mgh@lbf.dk



Klik for at redigere undertiteltypografien i 
masteren

Spørgsmål?15 minutter til 
spørgsmål
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Relevante links til bekendtgørelser og ansøgningsmateriale
• Pulje til etablering af særligt billige boliger 

https://bpst.dk/da/Bolig/Lister/Puljer/Puljer/2022/06/Pulje-for-
etablering-af-s%C3%A6rlige-billige-almene-familieboliger#

• Pulje til forbedringsarbejder ved fortætning 
https://bpst.dk/da/Bolig/Lister/Puljer/Puljer/2022/06/Pulje-
vedr%C3%B8rende-bidrag-til-forbedringsarbejder-ved-
fort%C3%A6tning-med-nye-almene-boliger#

• Pulje til nedsættelse af huslejen i almene familieboliger 
https://bpst.dk/da/Bolig/Lister/Puljer/Puljer/2022/06/Pulje-til-
midlertidigt-tilskud-til-neds%C3%A6ttelse-af-huslejen-i-almene-
familieboliger#
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Relevante links til bekendtgørelser

• Læs uddybende om puljen vedrørende køb af visse 
beboelsesejendomme og puljen vedr. køb og ombygning af 
ejendomme der ikke anvendes til beboelse

• https://bpst.dk/da/Bolig/Lister/Puljer/Puljer/2022/06/S%C3%A6rlig
-st%C3%B8tte-til-almene-boligorganisationers-k%C3%B8b-af-
ejendomme#hvordan-soeger-jeg-om-tilskud

• Læs om puljer som administreres af LBF 
(https://bpst.dk/da/Bolig/Lister/Puljer/Puljer/2022/06/%C3%98vrig
e-puljer-fra-Boligaftalen#hvor-meget-tilskud-kan-jeg-soege)
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Foto: Stefan Grage

Tak for i dag


