
Notat

Redegørelse for den kommunale anvisningsret ved genhusning til byfornyelse

Magistraten har på mødet den 22. januar 2018 anmodet om en redegørelse for, hvordan 
den kommunale anvisningsret håndteres i andre kommuner samt hvilke valgmuligheder 
kommunalbestyrelsen har i denne sag.

Genhusningspligt

Når en bolig skal fraflyttes, som følge af en byfornyelsesbeslutning, har kommunal-
bestyrelsen pligt til at anvise husstanden en anden bolig. Genhusningsforpligtelsen opfylder 
Frederiksberg Kommune ved brug af den kommunale anvisningsret. Anvisningsretten 
betyder, at private udlejere, skal stille hver 3. ledige bolig til rådighed for kommunen som 
erstatningsbolig. 

Den kommunale anvisningsret blev vedtaget i 2011 for at sikre, at byfornyelsen ikke bruger 
af den boligmasse, som hovedsageligt bruges af den kommunale sociale anvisningsret. Den 
kommunale sociale anvisningsret er kommunens pligt til at finde boliger til bl.a. husvilde.

Kommunalbestyrelsen har genhusningspligt for husstande i en ejendom med en 
byfornyelsesbeslutning, når deres bolig bliver ubeboelig i forbindelse med større 
ombygningsarbejder og/eller lejen stiger mere end 195 kr./m2 pr. år (2018 sats) som følge 
af byfornyelsen. 

I 2018 har 39 husstande ret til at få anvist en erstatningsbolig som følge af en 
byfornyelsesbeslutning. Dertil kommer husstande, der er tilbageflyttet i en byfornyet 
ejendom og fortsat har krav om at få tilbudt en erstatningsbolig indtil 2 år efter 
tilbageflytningen. 

Erstatningsboligen

Den anviste bolig skal ifølge byfornyelsesloven have enten et rum mere end antallet af 
husstandsmedlemmer eller samme rumantal som den tidligere bolig, med mindre denne 
var beboet af mere end 2 personer pr. beboelsesrum. Boligen skal have passende kvalitet, 
udstyr og beliggenhed. 

En husstand, som har krav på at få tilbudt en erstatningsbolig, har én gang ret til at afvise 
den tilbudte bolig og få anvist en anden erstatningsbolig i stedet. 

En husstand, der har fået anvist en erstatningsbolig, har i indtil 2 år ret til at fortryde og få 
anvist en anden erstatningsbolig. 

Anvisningsretten i Københavns Kommune

Der er få kommuner, der udfører byfornyelse af ejendomme i det omfang, som vi ser i 
hovedstadsområdet. Den eneste relevante kommune til sammenligning er Københavns 
Kommune, hvorfor der i det følgende er redegjort for genhusning i denne kommune.
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Københavns Kommune har en anvisningsordning, der både gælder for private udlejere og 
almene boligorganisationer i kommunen. Til sammenligning er det kun private udlejere, der 
forpligtes til at anvise boliger til byfornyelse i Frederiksberg Kommune. 

På Københavns Kommunes hjemmeside fremgår følgende beskrivelse om anvisningsretten:

Når der i forbindelse med byfornyelse i Københavns Kommune er behov for genhusning 
(midlertidig eller permanent) af beboere, er det nødvendigt med ejendomme, der stiller 
boliger til rådighed. Dette sker primært gennem anvisningsordningen.

Anvisningsordningen omfatter alle private udlejningsejendomme med mindst seks 
beboelseslejligheder, og gælder i de fleste områder af kommunen. Derudover gælder den 
for alle almene boligorganisationer i kommunen. I private udlejningsejendomme skal hver 
tredje ledige bolig anvises til genhusning.

Den praktiske administration af ordningen foregår i samarbejde med kommunens 
genhusningsrådgiver, således at de boliger, der stilles til rådighed for kommunen, 
øremærkes til genhusning (midlertidig og permanent) i forbindelse med byfornyelsen samt i 
de situationer, hvor beboere skal genhuses som følge af en beslutning om kondemnering af 
deres bolig.

Det er ikke alle lejligheder, der stilles til rådighed for anvisningsordningen, der vil blive 
brugt til genhusning. Hvis der ikke er behov for den anviste bolig, kan den udlejes af ejer. 

Begrundelsen herfor er, at det ved genhusning tilstræbes, at beboere genhuses i nærheden 
af deres hidtidige bolig, med mindre det af praktiske årsager ikke er muligt, eller de af eget 
ønske gerne vil flytte et andet sted hen. Beboerne har desuden selv mulighed for at finde 
en passende bolig i eller uden for København.

For de ejendomme der modtager byfornyelsesstøtte, kan kommunen bestemme, at indtil 
hver 4. ledige lejlighed kan anvendes til påtrængende boligsociale problemer. Denne 
anvisningsret gælder i indtil 5 år efter modtagelsen af støtte.

Genhusningsafdelingen hos Isaksen og Nomanni administrerer anvisningsordningen for 
både Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Genhusningsafdelingen har 
oplyst, at der ikke er forskel på, hvorledes anvisningsordningerne administreres i de 2 
kommuner. 

Valgmuligheder

Hvis ikke anvisningsretten fornys vil genhusningsopgaven skulle løses med egnede 
lejligheder på det frie marked i kommunen, i kommunens egen boligmasse eller i den 
almene boligsektor. Sidstnævnte vil dog forinden kræve en aktivering ved beslutning i 
kommunalbestyrelsen, jf. byfornyelsesloven § 64. 

Isaksen og Nomanni vurderer at markedslejen på det frie marked erfaringsmæssigt kan 
ligge på 15.000 -25.000 kr. pr måned for lejligheder i den relevante størrelse. Herved vil de 
kommunale omkostninger til indfasningsstøtte stige markant, da dette lejeniveau er 
væsentligt højere end det der kan opnås med den kommunale anvisningsret. 

Anvisning i den kommunale boligmasse vurderes i praksis ikke at være en realistisk 
mulighed. Det er uhyre sjældent ledige lejligheder har den fornødne størrelse, og der vil 
således ikke kunne anvises lejligheder, der lever op til kravene i byfornyelsesloven. 

De almene boligselskaber er i Frederiksberg Kommune kun forpligtet til at anvise boliger til 
sociale formål, herunder boligløse: 

- familier eller enlige med børn med helt særlige behov for støtte

- borgere med helt særlige behov for støtte fra Frederiksberg Kommune der bor i 
botilbud, på herberg eller på krisecenter
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- veteraner med helt særlige behov for støtte

- løsladte fra fængsler

- flygtninge  

Indenfor disse målgrupper foretages også en nærmere prioritering og visitation og det vil 
medføre yderligere vanskeligheder at opfylde disse boligsociale behov, hvis der også skal 
ske anvisning til genhusning indenfor den kommunale anvisning i almene boligselskaber.  

Ud over byfornyelseslovens krav om størrelse, kvalitet, udstyr og beliggenhed skal 
boligerne være ledige og klar til indflytning, når den pågældende genhusningsborger skal 
flytte ud i forhold til faserne i byggeriet på ejendommen. En forsinkelse af en udflytning kan 
være ganske bekostelig, idet byggearbejderne i ejendommen påvirkes af dette. 


