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Tabel 1. Kommunens eksisterende anvisningsmuligheder
 

Realiseret antal boliger  Antal boliger ifølge 
anvisningsaftaler

Tidshorisont
2018

Eksisterende anvisning 
(familieboliger)

19

Eksisterende anvisning 
(Ungdomsboliger)

20 per år i 2018-2020 2018-2020

9

Total 28

 
Tabel B.2. Realisering af supplerende anvisningsaftaler
 

Realiseret antal boliger  Antal boliger ifølge 
anvisningsaftaler, 

2016-2019

Tidshorisont
2018

A1.Ekstraordinær 
almen anvisning

56 2016-2018 11

A2. Frederiksberg 
boligfond

40 Medio 2015-medio 
2017

-

A3. Anvisningsaftaler 
med private ejere

30 2018-2021 9

A.4 Andet, inkl. 
almene 
ungdomsboliger 

16 2016-2019 *

Total 142  20
 * Anvisning til almene ungdomsboliger i 2018 fremgår af tabel 1. 
 
Tabel B.3. Byggeprojekter i kommunalt regi
 
Projekterne er gennemført og borgerne er flyttet ind.  
 
Tabel B.4. Måltal og forventet tidshorisont vedr. ”Et markant og styrket fokus på varige 
boligløsninger” 
 

 September 2018 Januar 2019
 Kapacitet 

(personer med 
og uden 

udveksling)

Indflytning 
(forventet)

Kapacitet 
(personer med 

og uden 
udveksling)

Indflytning 
(forventet)

V1. Ombygning af 
erhvervsejendom på C.F. 
Richsvej 103 (FFB)

57/27 Marts 2021 57/27 November 2020

V2. Udbud af 2 grunde: 
Sdr. Fasanvej 26 (FFB)
Falkoner Alle 118  (AAB)

38/24
36/18

-
Marts 2020

38/24
36/18

-
Marts 2020

V3. Salg og omdannelse 
af kommunale 
beboelsesejendomme

52 2021 52 2021

V4. VenligboligPlus, 
Roskildevej 54 (FFB)

79/41 November 2019 79/41 November 2019

V5. Ombygning af 
tidligere daginstitution til 

24/3 Januar 2020 24/3 Januar 2020
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almene boliger/Tartuhus 
(FFB)
Total 286/165  286/165  

 
I projekterne er blevet forudsat, at cirka halvdelen af kapaciteten i projekterne med de almene 
boligorganisationer bliver reserveret til 100% kommunal anvisning af flygtninge. For så vidt angår den anden 
halvdel af kapaciteten er det forudsat, at der udlejes til andre beboere eller fra ventelisten i den  almene 
boligorganisation, som er ansvarlig for det pågældende byggeri. Svarende til denne anden halvdel af 
kapaciteten aftales så en såkaldt udveksling/engangsanvisning af flygtninge til andre af den almene 
boligorganisations afdelinger i byen. 
 
Samlet set svarer denne udveksling/engangsanvisning til, at der generelt set kan anvises flygtninge 
svarende til den samlede kapacitet i projekterne.
 
Det forudsættes nedenfor uændret, at kommunen bevarer 100% kommunal anvisningsret til halvdelen af de 
nye boliger med henblik på tilvejebringelse af boliger til flygtninge. 


