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 Notat vedr. boligstøtte under genhusning 
 

Beboere bør bevare boligstøtte til deres oprindelige bolig under 

midlertidig genhusning for at bevare de tildelte ydelser under og efter 

genhusningen. 

 

Dette kan lade sig gøre når: 

 Beboeren kun melder midlertidig adresseændring 

 Beboeren stadig er tilmeldt folkeregisteret på sin oprindelige adresse 

 Beboeren løbende hvert halve år fornyer sin midlertidige 

adresseændring, således den er gældende under hele 

genhusningsperioden. 

 

KAB's genhusningskoordinatorer påminder beboerne hvert halve år om at 

forny deres midlertidige adresseændring. 

 

En midlertidig adresseændring kan maksimalt foretages for 6 måneder ad 

gangen. Der er ingen begrænsning på, hvor mange gange man kan forny 

en midlertidig adresseændring. 

 

Konsekvenser af adresseændring til folkeregisteret 

Hvis en beboer ændrer folkeregisteradresse under en midlertidig 

genhusning kan dette få betydning for: 

 Beboerindskudslån – når en beboer, der har modtaget 

beboerindskudslån flytter, skal boligorganisationen tilbagebetale 

beboerindskuddet til kommunen, og beboeren betale evt. restgæld 

 Areal - hvis den midlertidige bolig har større/mindre areal, kan det få 

indvirkning på boligstøttens størrelse 

 Arealdispensation – hvis beboeren har fået arealdispensation, kan 

vedkommende ikke tage dispensationen med til den nye bolig. 

Beboeren generhverver ikke dispensationen, hvis vedkommende 

senere flytter tilbage til den oprindelige bolig. 

 Forhøjet boligydelse til længst levende i for stor bolig – beboeren 

mister dette tilskud og vil ikke kunne opnå tilskuddet igen ved 

tilbageflytning. En bolig med en ny kontrakt betragtes som en 

nyindflytning, selvom der kan være tale om den oprindelige bolig. 
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Dermed er beboeren ikke blevet enke/ enkemand i boperioden, og 

derfor ikke berettiget til forhøjet boligydelse. 

 

En adresseændring i folkeregisteret betragtes som en permanent fra 

flytning. Hvis beboeren senere flytter tilbage og dermed flytter sin adresse 

tilbage, betragtes dette som en ny indflytning. Dette medfører en ny 

beregning af boligstøtte m.m. uden hensyn til den tidligere udbetalte 

støtte i boligen. 

Tab af boligstøtte pga. adresseændring 

Ændrer en beboer adresse til den midlertidige genhusningsbolig, skal 

beboeren kontakte UdbetalingDanmark hurtigst muligt. Oprindelig 

kontrakt og genhusningskontrakt skal fremsendes til UdbetalingDanmark. 

Adresseændringen bør ikke få betydning for beregning af boligstøtte til 

den oprindelige bolig, når beboeren kan dokumentere, at der er tale om 

midlertidig genhusning. 

Ændring / nedlæggelse af den oprindelige bolig 

I tilfælde, hvor boliger nedlægges f.eks. i forbindelse med sammenlægning 

af mindre boliger, kan en genhuset beboer ikke flytte tilbage til sin 

oprindelige bolig. I disse tilfælde betaler beboeren til sin oprindelige bolig 

indtil genhusningens ophør. Herefter vil beboeren indgår ny kontrakt og 

alle ydelser vil skulle fastsættes på ny, som ved en almindelig indflytning. 

Beboerindskud ved genhusning og tidsbegrænsede kontrakter 

Afregning af beboerindskud skal ske ved fraflytning, med mindre 

kommunen anerkender fraflytningen som midlertidig (jf. 

Boligstøttevejledningen pkt. 284). 

 

Afregning af beboerindskuddet skal ikke ske, hvis der er tale om en bolig; 

hvis beboere er midlertidigt genhusede og hvis boliger under 

genhusningen lejes ud på tidsbestemte kontrakter (jf. 

Boligstøttevejledningen pkt. 284). 

Opsigelse af beboere 

KAB har som praksis ikke at opsige beboere, der er midlertidigt genhuset. 

Proceduren er begrundet i, at en opsagt beboer ikke længere har 

beboerdemokratiske rettigheder, eller rettigheder til f.eks. bytte, fremleje 

m.m. af sin kontraktbolig. Disse rettigheder gælder ikke i en midlertidig 

genhusningsbolig. 

 


