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                                                 Rødovre, AKB, Ved Milestedet,  

        Byggeteknisk og økonomisk begrundet nedrivning 

 

Nedrivning med et andet formål – Totalrenovering 

 



Baggrund for reduktion 

Vedvarende tomgang 

Følgende skal være afprøvet / vurderet: 

 Ekstraordinære udlejningstiltag 

 Særlig driftsstøtte: 

 - Renoveringsstøtte 

 - Huslejestøtte, kapitaltilførsel mv.             Bolig Korsør, Motalavej Kvarteret, reduktion 

Hvis den vedvarende tomgang ikke kan afhjælpes kan der ansøges om  

nedrivning eller salg. 

 

”Hvis den almene afdeling er i så store økonomiske vanskeligheder, at det er umuligt 
at videreføre afdelingen, eller hvis der er tale om permanente 
udlejningsvanskeligheder, og hvis alle andre løsningsmuligheder har været overvejet 
og fundet udsigtsløse”. 

 



Baggrund for reduktion 

Særligt udsat boligområde – ghetto – skal være på MBBL´s liste 

Det bypolitiske argument. 

Åbne området mod den omgivende by 

Skabe sammenhæng og interaktion med den omgivende by 

 

 

 

 

 

 

 

Aarhus, Brabrand Bf., Toveshøj og Gellerup, 

reduktion 



Baggrund for reduktion 



Baggrund for reduktion 

Forudsætning: 

Enten vedvarende tomgang eller ghetto 

Helhedsplan (metodefrihed) – Ofte et overblik over kvarteret / byen 

Særlig driftsstøtte kan ikke løse problemet 

Boligorganisation, kommunen og LBF skal være enige 

MBBL skal godkende 

 

 

 

Suldrup – Skørping, Bs Nordjylland 

Salg 



Regler for reduktion, nedrivning og salg af almene boliger 

 
Regler, Almenboligloven (ABL):  
ABL § 20 - Kapitaltilførsel (BO dispositionsfond) 
ABL § 27 - Salg 
ABL § 28 - Nedrivning 
ABL § 91 - Renoveringsstøtteordningen 
ABL § 92 - Kapitaltilførsel (LBF deltagelse) 
ABL § 97 - Kapitaltilførsel (Kommunal deltagelse) 
 
Regulativ om indbetaling til Landsdispositionsfonden  
og nybyggerifonden: 
§ 21 – Provenuopgørelse og kapitalisering af de  
udamotiserede ydelser 
 
 
 
 
 
Se LBF vejledning af 27. januar 2015 => 
https://lbf.dk/stoette/salg/salg-af-afdelinger-eller-dele-af-disse/ 



Økonomi  for reduktion, nedrivning og salg 
Hel afdeling: 
Finansieres ved kapitaltilførsel – 1/5 ordningen 
- Ikke lån men tilskud ~ intet videreføres. Formegentlig mest små sager. 
 
§ 11. Landsbyggefonden kan i særlige tilfælde yde støtte i form af tilskud til nedrivning af en hel 
almen boligafdelings ejendom. Støtte kan ydes til afdelinger,  
- som har vedvarende høj boligledighed,  
- er mere end 25 år gamle (afleveringsdato) og  
- efter Landsbyggefondens vurdering ikke kan videreføres. 
  
§ 12. Støtten ydes i form af kapitaltilførsel til følgende udgifter: 
- Nedrivningsudgifter 
- Opsamlet underskud, herunder uerholdelige tilgodehavender, underfinansiering og særlige 
aktiviteter 
- Genhusningsudgifter 
- Anskaffelsessum mv./Indfrielse af lån 
 
Sammenlagt med afdeling der videreføres: 
Finansieres ved kapitaltilførsel – 1/5 ordningen og 
- renoveringsstøttesag: Nedrivning er en del af de støttede lån. 
- eller et ustøttet lån 

 
Fondens andel af kapitaltilførsler: 600 mio. kr. 2015 – 2018. 



Proces og godkendelse for reduktion, nedrivning og salg 

Boligorganisationen ansøger LBF via driftsstøtteportalen 
- Renoveringsstøttesag 
- Kapitaltilførsel 
- Salgssag – kan kun oprettes ved henvendelse til LBF 
 
Dokumenter: Ansøgningsskema, Helhedsplan, udlejningstiltag, vurdering 
af renovering / ombygning, vurdering af driftsstøtte, vurdering af salg. 
Brug LBF´s vejledning. 
 
 
Sagen drøftes / besigtiges med LBF og kommunen inden fremsendelse af 
ansøgning om salg / nedrivning til MBBL. 
- Kommunen godkender at ansøgning sendes til MBBL 
- LBF fremsender udtalelse til MBBL 
- MBBL godkender. 
- Provenuopgørelse sendes til LBF 
- Stamdate tilrettes 



 Eksempler på reduktion, nedrivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rødby, LAB, Kongeledet, reduktion 



 Eksempler på reduktion, nedrivning 

 Brønderslev, Bf PM, Finsensvej - reduktion 



 Eksempler på reduktion, nedrivning 

Als, Nordborg, Danbo, afd. 18 - Reduktion 



 Nedrivning med et andet formål – Totalrenovering 

 

Renoveringsstøtteordningen: 

- Støtteelementet – på den enkelte bygningsdel 

- Henlæggelsesarbejder / efterslæb støttes ikke 

- Ustøttede arbejder - betydelig egenfinansiering 

- Udførelsesmetode – entreprenørens tilbud 

- Fortætning ved nybyggeri 

 

 

 

Boligforeningen Vesterport, afd. 55, Byggeteknisk begrundet nedrivning.  



 Eksempler på totalrenovering 

Albertslund Syd, BoVest, AB og VA, Rækkehuse 

Ved skema A, VA (280): 

Støttet 258 mio. kr. 

Ustøttet 130 mio. kr. 

 

 

 

 

 

 

                Entreprenørens udførelsesmetode 

           Boligareal udvides 



Eksempler på totalrenovering 

Aarhus, Østjysk Boligadministration, Ryhaven  

Ved skema A (124): 

Støttet 90.000 mio. 

Ustøttet 72.000 mio. 

 

 

 

 

 

           Entreprenørens udførelsesmetode 

           Fortætning med U-boliger 



             Gellerup, reduktion 

SLUT 
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