
NOTAT 

 

 

 

 

 

 

Krav om billig husleje for studieboliger mv. 

 

1. Baggrund og formål 

 

I forbindelse med den politiske behandling af plangrundlaget for konkrete projekter for studie-

boliger har der været stillet spørgsmål til muligheden for at sikre en billig husleje for boligerne.  

 

Formålet med dette notat er at redegøre for, om det er muligt at stille et krav om en bestemt, 

lav husleje i lokalplaner eller udbygningsaftaler, alternativt om kravet kan stilles i en frivillig 

aftale med ejeren af studieboligerne. 

 

 

2. Konklusion  

 

Der er ikke er hjemmel i planloven til at stille krav til huslejens størrelse for studieboliger, 

hverken i en lokalplan eller i en udbygningsaftale. 

 

Der er heller ikke den fornødne hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til at foretage økono-

miske dispositioner for at stille krav om et bestemt huslejeniveau for studieboliger. 

 

 

3. Vurdering 

 

3.1. Planloven 

 

Planlovens formål er bl.a. at sikre, ”at alsidighed i boligsammensætningen fremmes gennem 

mulighed for planlægning for almene boliger i byerne”, jf. planlovens § 1, stk. 2, nr. 7. Krav til 

boligformer kan således i et vist omfang stilles gennem planloven.  

 

Hvis der stilles sådanne krav i en lokalplan, skal de dog også have hjemmel i lokalplankataloget 

i planlovens § 15, stk. 2. Det fremgår af katalogets nr. 9), at der kan fastsættes et krav om, 

at ”op til 25 pct. af boligmassen skal være almene boliger, jf. lov om almene boliger”. Bestem-

melsen giver således mulighed for at stille krav til boligformen for maksimalt en fjerdedel af 

boligmassen inden for et lokalplanområde. Denne hjemmel kan heller ikkebruges til at fast-

sætte krav til huslejens størrelse. Dette må i stedet håndteres gennem almenboligloven, som 

bestemmelsen også direkte henviser til.Muligheden for at stille krav om en vis andel af almene 

boliger er desuden en sjælden undtagelse til hovedreglen om, at planloven ikke kan regulere 

ejerforhold. 
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Der er heller ikke i de øvrige bestemmelser i lokalplankataloget hjemmel til at fastsætte krav 

til huslejens størrelse. 

 

Spørgsmålet om muligheden for at bruge udbygningsaftaler for at sikre billige boliger har lige-

ledes været rejst. Udbygningsaftaler er reguleret i planlovens §§ 21b og 21c, og kan bruges i 

tilfælde, hvor en grundejer ønsker ændrede eller udvidede byggemuligheder, en hurtigere byg-

gemodning eller infrastrukturanlæg af en særlig kvalitet. Udbygningsaftaler kan imidlertid kun 

regulere fysiske infrastrukturanlæg, jf. planlovens § 21b, stk.  3, og aftalerne kan derfor ikke 

bruges som redskab til at sikre billig husleje for studieboliger.  

 

Der er derfor ikke gennem planloven mulighed for at stille krav til huslejens størrelse.  

 

3.2. Frivillige aftaler i øvrigt 

 

Det kan overvejes, om kommunen lovligt kan indgå en frivillig aftale med en grundejer, hvor 

der stilles krav til huslejens størrelse. 

 

En sådan aftale vil utvivlsomt betyde, at kommunen skal yde noget til gengæld, hvis grundeje-

ren skulle ønske at forpligte sig til at holde huslejen på et bestemt, lavt niveau. Der vil således 

være tale om en økonomisk disposition fra kommunens side, som skal vurderes under kom-

munalfuldmagtsreglerne. 

 

Efter kommunalfuldmagtsreglerne har kommunen en generel forpligtelse til at handle økono-

misk forsvarligt i alle dispositioner. Det fremgår desuden af de kommunale tilsynsmyndigheders 

praksis, at en kommune ikke kan påtage sig opgaver i relation til boligforsyningen, medmindre 

der er lovhjemmel til dette. Kommunen kan således kun tilvejebringe boliger, herunder yde 

støtte til tilvejebringelse af boliger, til visse persongrupper med særlige behov, hvis kommunen 

i anden sammenhæng har særlige forpligtelser over for disse persongrupper. En kommune må 

desuden kun sælge sine ejendomme til markedspris, medmindre der ved nedslaget i markeds-

prisen varetages en saglig, kommunal interesse. 

 

Det kommunale tilsyn (Statsforvaltningen Hovedstaden) har tidligere på en forespørgsel fra 

Københavns Kommune udtalt sig om lovligheden af salget af en kommunal ejendom med vilkår 

om, at den månedlige husleje pr. bolig maksimalt måtte fastsættes til 5.000 kr. (Projekt 5x5).1  

 

Sammenfattende fandt Statsforvaltningen, at dette ikke var lovligt, idet kommunen i så fald 

ville sælge under markedspris uden samtidig at have en særlig forpligtelse over for de borgere, 

som kommunen ønskede at tilvejebringe boliger for. Sagen blev efterfølgende taget op af In-

denrigs- og Sundhedsministeriet, der erklærerede sig enig med Statsforvaltningen, jf. ministe-

riets udtalelse af 29. juni 2007.2 

 

Der er ikke særlige forpligtelser for Frederiksberg Kommune over for de borgere (studerende 

mv.), som studieboligerne forventes udlejet til, som kan begrunde, at kommunen varetager 

                                            
1 Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse af 10. januar 2007  
2 J.nr. 2007-21122/101-3 

https://www.statsforvaltningen.dk/Tilsynsafg%C3%B8relser/Files/VedhaeftetFil/12.pdf
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boligforsyningshensyn. Kommunen har derfor ikke hjemmel til at foretage økonomiske dispo-

sitioner, herunder ved at yde støtte til opførelsen eller at give nedslag i markedsprisen ved salg 

af ejendomme til studieboliger, for at stille krav om et bestemt huslejeniveau. Dette ville stride 

mod kommunalfuldmagtsreglerne.  

 

Der er i øvrigt heller ikke hjemmel til at ”tilbageholde” vedtagelsen af lokalplanen for at opnå 

et tilsagn om en bestemt husleje fra grundejer. Dette ville i så fald være magtfordrejning, da 

kommunen ville varetage et hensyn, der ikke er sagligt og relevant for afgørelser med hjemmel 

i planloven. 

 

***** 


