
Bilag 3: Spørgsmål og kommentarer fra orienteringsmødet for beboere i de kommunale beboelses-
ejendomme.

Der blev den 27. juni fra kl. 17-19 afholdt orienteringsmøde for beboerne i de kommunale beboel-
sesejendomme. Mødet blev afholdt på Søndermarkskolen. 

Alle beboere over 18 år blev inviteret pr. mail/brev, det vil sige ca. 960 personer, og ca. 120 perso-
ner deltog i mødet.

Fra kommunen deltog udvalgsformand Nikolaj Bøgh og By- og Miljødirektør Ulrik Winge, samt 
yderligere fem medarbejdere fra By- og Miljøområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkeds-
området. 

Programmet for mødet var følgende:
 Velkomst v. udvalgsformand Nikolaj Bøgh

 Baggrund for et eventuelt salg af beboelsesejendomme v. udvalgsformand Nikolaj Bøgh

 Information om de foreløbige undersøgelser og det kommende arbejde v. Vicedirektør Ing-

var Sejr Hansen

 Pause – spisning (sandwich) og mulighed for at stille spørgsmål til kommunens repræsen-

tanter i fire stationer: 

o Spørg til politisk baggrund (Udvalgsformand Nikolaj Bøgh og Direktør Ulrik Winge) 

o Spørg til de igangværende undersøgelser i forhold til lejelov, tilbudspligt osv. (Vice-

direktør Ingvar Sejr Hansen (BMO) og Chefkonsulent Maria Sørensen (BMO)), 

o Spørg til ejendommene (Teamkoordinator Sune Vinfeldt Svendsen (BMO))

o Spørg til social bæredygtighed, anvisning, boligsikring mv. (Vicedirektør Martin Ro-

ed (SSA) og Kontorchef Morten Stelling (SSA))

 Fælles opsamling på spørgsmål

Generelt udtrykte beboerne en stor bekymring for deres fremtidige boligforhold. Kommentarerne 
og spørgsmålene faldt indenfor følgende temaer:

1) Stigende huslejer for nuværende beboere
a. Et gennemgående tema var frygten for stigende huslejer ved et salg. Altså hvor me-

get kan en eventuel privat ejer lade huslejen stige, bl.a. med baggrund i forbed-
ringsarbejder. Konkret blev der bl.a. spurgt til om forbedringsarbejder kræver bebo-
ernes accept, og om en ejer fx kan lave elevator og altaner i alle opgange/boliger og 
derved hæve huslejen markant. 

i. Forvaltningen oplyste, at der er klare regler for hvordan den omkostningsba-
serede husleje i de pågældende ejendomme (på nær én) kan blive, men at 
det derudover kræver en konkret gennemgang af ejendommene og de nu-
værende huslejer/forbedringsniveau for at kunne svare på hvor meget hus-



lejerne eventuelt kan stige. Det vil blive undersøgt om der kan laves elevato-
rer og altaner uden beboernes accept, og i hvilket omfang udgifter til sådan-
ne konkrete forbedringer kan indgå i en eventuel lejestigning. 

b. Der blev spurgt til, om den i oplægget viste maksimalleje for lejelovs-boliger er inkl. 
udgifter til forbrug og vedligehold.

i. Det blev oplyst, at den viste maksimalhusleje (”det lejedes værdi”) er inkl. 
hensættelser til vedligehold men ekskl. forbrug. Den viste husleje er for gen-
nemrenoverede boliger. 

c. Flere beboere fremsatte et ønske om ”mindst muligt salg til private udlejere” for 
dermed at mindske eventuelle huslejestigninger.

2) Mulighed for køb af egen bolig
a. Flere beboere udtrykte interesse for at købe egen bolig, men var skeptiske i forhold 

til om det var muligt at samle nok beboere til et andelskøb (60%). Der blev derfor 
spurgt om der var mulighed for bare at købe sin egen bolig, eller om der var mulig-
hed for at kommunen stillede garanti for andelsforeningens lån?

i. Forvaltningen oplyste, at der er lovkrav om at hele ejendommen skal tilby-
des samlet til beboerne. 

ii. Forvaltningen oplyste, at det umiddelbart var vurderingen, at kommunen ik-
ke må stille garanti, men at dette vil blive undersøgt nærmere.

3) Fremtidige boligforhold ved et salg
a. Der blev spurgt til om der være mulighed for at flytte internt i boligselskabet, hvis 

den ejendom man bor i bliver solgt til et større boligselskab fx FFB/KAB?
i. Det var ikke muligt at give et konkret svar på dette. Det afhænger af, hvem 

en eventuel køber er – og hvilke regler der gælder i den pågældende fore-
ning.

b. Der blev spurgt om det er korrekt, at en eventuel køber kan ønske at bruge en af 
lejlighederne i ejendommen til eget brug, og dermed opsige en lejer?

i. Forvaltningen er ikke bekendt med denne regel, men undersøger det nær-
mere, og videreformidler svaret.

4) Vedligeholdelse af ejendommene
a. På mødet var der flere, som var interesserede i at høre om, hvordan vi har planlagt 

vedligeholdelsen på de konkrete ejendomme, samt hvordan vi sikrer kendskabet til 
ejendommenes tilstand. Herudover var der også flere spørgsmål til måden for hvor-
dan vi prioritere de enkelte vedligeholdelsesprojekter.

i. Overordnet svarede vi, at vores vedligeholdelsesplanlægning udspringer af 
konkrete bygningsbesigtigelser foretaget enten af interne eller eksterne råd-
givere. Fra disse besigtigelser beregnes alle drifts- og vedligeholdelsesaktivi-
teter som bør udføres inden for en 10 årige periode (Opgørelse af det tekni-
ske vedligeholdelsesbehov). Med udgangspunkt i det tekniske vedligeholdel-
sesbehov, udarbejdes de faktiske budgetter som ligger til grund for de arbej-
der der faktisk bliver udført. Prioritering af arbejder gøres ud fra flere para-
metre. Det første vi kigger på er arbejder som er underlagt lovpligtige tiltag 



eller arbejder som skal udføres for at eliminere risiko for personskade. Her-
efter prioriteres arbejder som hvis ikke udført, har stor risiko for at skabe 
følgeskader på tilstødende bygningsdele. I tredje række herefter forsøges at 
prioritere løbende vedligehold, div. almindelige vedligeholdelse som på sigt 
er med til at nedbringe og forebygge akut afhjælpende vedligeholdelse. I 
sidste række udføre vi forbedrende tiltag og/eller div. brugerønsker, så som 
forbedrede udearealer mv.

b. En række beboere kom med konkrete indmeldinger om skader og vedligeholdelses-
behov på de forskellige ejendomme. Flere af forholdende var kendte, og de som ik-
ke var, følger vi op på. Ligeledes havde flere beboere spørgsmål til konkrete klausu-
ler, opskrivnings/anvisningsregler mv. for deres ejendomme.

5) Generel kritik af at kommunen eventuelt sælger ejendommene og processen for dette
a. Der var en kritik af de oplysninger om vedligeholdelsesudgifter, der fremgår i sager-

ne om salg af beboelsesejendommene. Beboerne (og deres rådgiver) kunne ikke 
genkende de tal for vedligeholdelsesbehov, der var gengivet i de politiske sager, i 
forhold til de vedligeholdelsesbudgetter de løbende er blevet præsenteret for. 
Yderligere blev det påpeget, at GI-midlerne ikke indgik korrekt i opgørelserne og at 
den indtægt kommunen har fra ejendommene heller ikke indgår i opgørelserne.

i. Forvaltningen fortalte først og fremmest at grundlaget for opgørelserne er 
det samme, og hvis tallene ikke stemmer er der således tale om fejl – ikke et 
ønske om at vildlede. Det blev derfor aftalt, at beboernes rådgiver bliver in-
viteret til et møde, så tallene kan gennemgås i fællesskab og vi derved sikrer 
fælles forståelse for hvilke tal der anvendes i opgørelserne. 

b. Det blev kritiseret, at kommunen har ladet ejendommene forfalde, således at der 
nu er et vedligeholdelsesefterslæb, som ikke er budgetlagt. 

i. Udvalgsformanden og forvaltningen understregede at der altid foretages en 
grundig prioritering af kommunens begrænsede anlægsbudget med bag-
grund i de mange hensyn og formål der er for en kommune. 

c. Det blev påpeget, at der er mange tomme boliger i de kommunale ejendomme – og 
det blev ”foreslået” at kommunen med vilje lod boligerne stå tomme, fordi det i så 
fald bliver nemmere at sælge når der er færre beboere

i. Forvaltningen understregede at dette på ingen måde er tilfældet. Der mang-
ler boliger til anvisning i kommunen, og tomme boliger skyldes derfor enten 
at boligen renoveres eller skal renoveres, at den anvendes til korte genhus-
ninger, eller at en anvist borger har afvist at tage imod boligen og den derfor 
bliver tilbudt i ”flere runder”. En fjerde forklaring kan være fejlkommunika-
tion mellem kommunens afdelinger/ejendomsadministration, så lejligheder 
ikke klarmeldes med det samme – men absolut ikke at boligerne som en be-
vidst handling ikke anvendes.

d. En af beboerrepræsentanterne understregede vigtigheden af, at et salg af ejendom-
mene handler om mennesker – ikke mursten - og spurgte hvordan Frederiksberg 
Kommune samvittighedsfuldt kan sælges beboelsesejendommene?

i. Udvalgsformanden henviste til de mangle hensyn og målsætninger, der er i 
spil i forhold til et eventuelt salg.



6) Den videre proces for eventuelt salg af beboelsesejendommene
a. Det blev efterspurgt hvordan beboerne kan stille yderligere og mere præcise 

spørgsmål vedr. de forskellige temaer, som blev diskuteret ved de forskellige borde.
i. Det blev på mødet aftalt, at både det oplæg som blev vist, ligesom besvarel-

sen af de spørgsmål som blev stillet, vil blive videreformidlet til beboerne. 
b. Udover beboerne i beboelsesejendommene var der en lejer af et erhvervslejemål til 

stede, som spurgte om fremtidige forhold for erhvervslejemålene ved et eventuelt 
salg. 

i. De foreløbige undersøgelser har kun fokuseret på beboelseslejemålene, og 
forvaltningen lovede derfor at vende retur med konkret information om 
konsekvenser for erhvervslejemålene ved et eventuelt salg.

Endelig var der nogle kommentarer omkring sprogbruget omkring beboerne af beboelsesejendom-
mene. I dag anvises boligerne kun til borgere, der har flere udfordringer end boligmangel, og det 
har derfor været italesat at boligerne er til socialt udsatte. Beboerne påpegede imidlertid, at nogle 
af boligerne også anvendes til fysisk handicappede. Derudover har der været en bevægelse gen-
nem årene ift. hvilke borgere, der kan få en anvisningsbolig, og mange at de beboere, som har bo-
et i boligerne i mange år er derfor ikke udsatte borgere – men blot borgere, der på et tidspunkt 
har manglet en bolig.  


