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Kære Lone Loklindt 

Tak for dine spørgsmål vedrørende ungdomsboliger.  

1) Hvor mange studieboliger der er beliggende på Frederiksberg? 

2) Hvor de er placeret?  

3) Hvordan udviklingen har været i fra 2015 og frem? 

4) Hvilke beliggenheder og omfanget af nybyggerier/ombyggerier, som har forvaltningen 
kendskab til? 

5) Kan alle, også unge på ungdomsuddannelser som fx EUD, bo i den slags boliger? 

Hermed svares der på spørgsmålene. 

1) Hvor mange studieboliger der er beliggende på Frederiksberg? 

2) Hvor de er placeret?  

Indledningsvist skal det bemærkes, at begrebet ungdomsboliger ikke er præcist defineret. 

Danmarks Statistik oplyser, at der i 2020 er i alt 1.894 kollegieboliger på Frederiksberg. Kollegier 
beskrives her som beboelse i forbindelse med uddannelsesformål.  

De boliger, som med sikkerhed kan karakteriseres som ungdomsboliger, er de almene ungdoms-
boliger opført med støtte efter almenboligloven og de private støttede ungdomsboliger. 

Landsbyggefondens stamdataregister beskriver (juni 2020), at der på Frederiksberg 454 ibrug-
tagne almene ungdomsboliger. De almene ungdomsboliger skal udlejes til unge under uddannelse 
eller andre unge med et særligt boligsocialt behov. 

I 2003–2007 var der en særlig lovgivningsmulighed for at opføre støttede private ungdomsboliger. 
Støtteordningen, der ikke længere er aktiv, blev etableret som et supplement til de almene ung-
domsboliger med henblik på at få private bygherrer ind på ungdomsboligmarkedet. Disse støttede 
ungdomsboliger skal ifølge loven, lejes ud til unge uddannelsessøgende herunder udvekslingsstu-
derende, og udlejningen skal ske gennem fælles anvisning til mindst 80 pct. af de ledige boliger 
pr. år. 

Private støttede ungdomsboliger 

Der er opført 194 private støttede ungdomsboliger fra 2003-2007 

 



 

 

• Falkonerkollegiet 114 ungdomsboliger 

• Hedorf Kollegiet 52 ungdomsboliger 

• Flintholm Kollegiet 28 ungdomsboliger 

Almene ungdomsboliger 

Fra 2000–2019 er der opført i alt 234 almene ungdomsboliger 

• 2013 FFB Flintholm Alle10, 40 almene ungdomsboliger 

• 2017 fsb, Engbakken (1-93), 124 almene ungdomsboliger 

• 2018 FFB Betty Nansens Allé 57-61, 29 almene ungdomsboliger 

• 2019 FFB VenligBolig Roskildevej 54 D-C, 41 almene ungdomsboliger 

Private ungdomsboliger 

I de senere år er der etableret et stort antal private boliger, der er egnede til studerende. Af Frede-
riksberg Kommunes oversigt over byggeprojekter for perioden 2015–2024 fremgår følgende pri-
vate byggerier, der er opført som ungdomsboliger: 

• 2015 Danasvej 2, 1 studiebolig 

• 2016 Borups alle 115-117, 2 studieboliger 

• 2016 Voddroffsvej 9C, 8 studieboliger 

• 2016 Guldborgvej 27, 1 studiebolig 

• 2016 H.C. Ørsteds Vej 63, 24 studieboliger 

• 2016 Vesterbrogade 202A-D, 4 studieboliger 

• 2017 Roskildevej 33, 47 studieboliger 

• 2017 Grundtvigs Sidevej, 55 studieboliger 

• 2017 Danasvej 30, 76 studieboliger 

• 2018 Nordens Plads 2 Domus Vista, 127 ungdomsboliger 

• 2018 Nimbusparken etape 3, 132 ungdomsboliger 

• 2018 Nimbusparken etape 2 a og b, 185 ungdomsboliger 

• 2018 Flintholm Kollegiet 2, Preben Kaas Vænge, 27 ungdomsboliger 

• 2018 Bernhard Bangs Allé 39, 30 ungdomsboliger 

• 2019 Mariendalsvej 55-57, 174 ungdomsboliger 

• 2019 Flintholm Kollegiet 2, Preben Kaas Vænge, 65 ungdomsboliger 

• 2019 H C Ørsteds Vej 65-69, 12 ungdomsboliger 



 

 

• 2019 Lundtoftegade 87, 35 ungdomsboliger 

• 2019 Nordre Fasanvej 176, 75 ungdomsboliger 

• 2019 Nordre Fasanvej 125A-127, 8 ungdomsboliger 

• 2020 Åboulevard 37, 11 ungdomsboliger 

• 2020 Finsensvej 84, 5 ungdomsboliger 

• 2021 C.F. Richs Vej 103, 225 ungdomsboliger 

1.292 private ungdomsboliger i alt i perioden 2015–2021 

3) Hvordan udviklingen har været i fra 2015 og frem? 

Fra 2015 og frem er etableret 194 almene ungdomsboliger og 1.276 private ungdomsboliger, i alt 
1.486 ungdomsboliger. 

4) Hvilke beliggenheder og omfanget af nybyggerier/ombyggerier, som har forvaltningen 
kendskab til? 

Forvaltningen har kendskab til følgende nybyggerier: 

• Finsensvej 15, 188 ungdomsboliger 

• Rolighedsvej, 740 ungdomsboliger 

I alt forventes 928 nye private ungdomsboliger frem mod 2024. 

5) Kan alle, også unge på ungdomsuddannelser som fx EUD, bo i den slags boliger? 

I de ungdomsboliger, hvor det kontrolleres, at det er studerende, der bor, kan alle under SU-beret-
tigede uddannelser bo, også unge på EUD.  

Kommunen kan dermed ikke regulere den enkelte bolig, men skride ind hvis bebyggelsens karak-
ter er i strid med det planlagte formål til f.eks. studieboliger. 

Med venlig hilsen 

Ulrik Winge 
By- kultur- og miljødirektør 


