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Dagens program
• Velkomst

v. Niklas Jarnit, BL – Danmarks Almene Boliger og Dennis M. Christensen, DAB
• Hovedpointer fra AlmenNet-projektet: Genhusning eller ej?
• v. Dennis M. Christensen, DAB og Alexander Udengaard, DAB
• Økonomisk entreprenørperspektiv
• v. Henning Torvik Markvart, KUBEN Management
• Pause
• Helbredsmæssige og sociale forhold i en genhusningssag
• v. Rikke Skovgaard Nielsen, BUILD og Sirid Bonderup, BUILD
• Pause
• Spørgsmål og debat 
• Tak for i dag!

Ny guide fra AlmenNet samler erfaringer om 
genhusning fra hele sektoren. 

I dag er fokus på, hvordan man kan skabe 
bedre og billigere genhusning. 
Vi dykker ned i de økonomiske, 

helbredsmæssige og sociale faktorer, som 
påvirker valget om genhusning. 

Alle materialer samlet på AlmenNet.dk

https://almennet.dk/projekter/almennet-udviklingsprojekter/genhusning-eller-ej/
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Projektets formål og hvad vi står på 
skuldrene af
Vejledning til genhusning
• A-Z om genhusning til praktikeren
• Fokus på jura, organisering og inddragelse

AlmenHæftet: 'Dine rettigheder ved genhusning’
• Viden til beboere om genhusning
• Værktøjer til at give beboerne de bedste 

muligheder for at træffe en kvalificeret 
beslutning om genhusning

Genhusning eller ej?
• Økonomi og dataanalyse
• Helbredsmæssige og sociale forhold
• Proces og budgetstyring
• Best practice



Hvem er vi?
Dennis M. Christensen Alexander Udengaard

• Leder og iværksætter af projektet.

• Erfaring med administration af almene 
boliger gennem 35 år.

• Udlejningschef i DAB de seneste 15 år.

• Ansvar for genhusningsopgaver i DAB 
gennem de seneste 10 år.

• Studentermedhjælper på projektet.

• Læser sidste år på HA(it.) –
Erhvervsøkonomi og informationsteknologi 
på CBS.

• Har haft en bred rolle på projektet. Og 
særligt stået for udførelsen af dataanalysen 
og best practice.



Hovedpointer fra AlmenNet-projektet: 
”Genhusning eller ej?”

Gå til vejledningen

https://almennet.dk/media/884933/genhusning-eller-ej-almenvejledning.pdf


Vi anbefaler

• Helbredsrisici, beboernes sundhed og sociale konsekvenser for beboerne skal altid 
prioriteres højest

• Genhus altid, hvis køkken og bad skal renoveres på samme tid

• God planlægning er en grundforudsætning

• Sørg for stærk integration mellem byggesag og genhusningssag

• Lær af kollegaernes erfaringer

• Genhusning bør ses som en naturlig del af større byggesager



Dataanalyse af genhusningssager
Datasæt
• 180 genhusningssager

• Baseret på tal fra skema C

Hvad er vi kommet frem til?

Kap. 1

• Det er nærmere undtagelsen, hvis en genhusningssag koster 
under 50.000 kroner end over.

• Når en renovering koster mere end 500.000 kroner er 
gennemsnittet på 63.000 kroner for en genhusning.

• Når en renovering koster mere end 1.000.000 kroner er 
gennemsnittet på 92.000 kroner for en genhusning.

• Genhusningsomkostningerne fylder meget: Består af et tocifret 
millionbeløb for 147 ud af 180 af sagerne.

• Genhusningsomkostningerne er ofte på mellem 6-9 procent af 
de samlede renoveringsomkostninger.

Gå til rapport

https://almennet.dk/media/884940/dataanalyse-af-genhusningssager-almenrapport-lav-oploesning.pdf


Dataanalyse af genhusningssager
To centrale begrænsninger... 

• Vi kender IKKE det faktiske antal genhusninger. 
Kun antal boliger til renovering.
ß Giver problemer, når der skal beregnes 
gennemsnit. Vi har her måtte gå andre veje.

• KUN Landsbyggefondens støttede udgifter. 
ß De faktiske renoverings- og 

genhusningsomkostninger kan være finansieret 
flere steder fra og dermed være højere.

1) Antagelse om fuld genhusning:

2) Afprøvelse ved stikprøve:
Billigste sager Dyreste sager

Genhusningsandel 26% 86%

Fuld genhusning 1 ud af 10 8 ud af 10



Koster det noget at genhuse?
Kan besparelser ved at genhuse kompensere for 
genhusningsomkostningerne? 

Kap. 2Caseundersøgelse i samarbejde med KUBEN Management 
A/S og NCC Danmark.

Resultat: Der er ganske store besparelser ved at genhuse

... Vi går senere mere i dybden med dette

Gå til rapporten

https://almennet.dk/media/884936/rapport-oekonomisk-entreprenoerperspektiv.pdf


Helbredsrisici

• Helbredsrisici, beboernes sundhed og sociale konsekvenser 
for beboerne skal altid prioriteres højest

• Genhus altid, hvis køkken og bad skal renoveres på samme 
tid

• God planlægning er en grundforudsætning

• Sørg for stærk integration mellem byggesag og genhusningssag

• Lær af kollegaernes erfaringer

• Genhusning bør ses som en naturlig del af større byggesager

Kap. 3

Gå til rapporten

https://almennet.dk/media/884937/valget-om-genhusning.pdf


Sundhed under renoveringssager

Kap. 3

Baseret på interviews med sundhedsfaglige personer, der har indblik i de faktorer, der kan 
påvirke os mennesker under byggerier. (Tre overlæger og én forsker)

At tage højde for helbredsrisici før renovering (1 af 2):

• Ingen tvivl om at farlige stoffer som bly, asbest og PCB kræver 
genhusning. ß Luftluser og afskærmninger kan for nogle stoffer bruges, men 
overvejelsen skal foretages med eksperter. Der var en del skepsis om dette i 
interviewene, da man aldrig kan forebygge mod 100% eksponering.

• At tage bestik af bebyggelsens opførelsesår. ß Hvilke stoffer kan man 
forvente at finde?

• Varighed af byggestøv og –støj. ß Jo længere tid, jo sværere er det at lade 
beboerne bo på byggepladsen, da der er større risiko for at udvikle sygdom.



Sundhed under renoveringssager

At tage højde for helbredsrisici før renovering (2 af 2):

• Prioriter og tag særlige hensyn til udsatte og sårbare grupper. ß Ældre, 
børn, kræftramte, kroniske syge, allergiker, psykisk sygdom m.fl.

• Fysisk og psykisk sygdom kan i et vist omfang sidestilles. ß En 
ombygning kan være ligeså traumatisk for en psykisk syg, som den kan være 
fysisk hård for en sygdomsramt krop.

• Se genhusningsbehovet fra et større perspektiv og tag en 
helhedsvurdering. ß Det kan blive omkostningsrigt at undlade genhusning. 
Forringelse af helbredet kan for den enkelte og samfundet være en 
omkostning.



Pointer om helbredsrisici fra BUILD

I samarbejde med BUILD er der dykket ned i eksisterende 
nationale og internationale viden om konsekvenserne ved 
genhusning eller ej. Formålet er at give et bedre grundlag til 
fremadrettet at træffe beslutninger om genhusning.

Kap. 3

... Vi går senere mere i dybden med dette

Gå til rapporten

https://almennet.dk/media/884937/valget-om-genhusning.pdf


Planlægning af genhusning

• Helbredsrisici, beboernes sundhed og sociale konsekvenser for 
beboerne skal altid prioriteres højest

• Genhus altid, hvis køkken og bad skal renoveres på samme tid

• God planlægning er en grundforudsætning

• Sørg for stærk integration mellem byggesag og 
genhusningssag

• Lær af kollegaernes erfaringer

• Genhusning bør ses som en naturlig del af større byggesager

Kap. 4

Vi anbefaler ...

Gå til hæftet

https://almennet.dk/media/884935/planlaegning-af-en-genhusningssag-almenhaefte.pdf


Planlægning af genhusning
• Straks når ordet genhusning nævnes, bør der overvejes en lang række af de detaljer, der

kræves for at få en genhusning gennemført.

• Skal man genhuse flere hundrede familier, kan behovet for en god planlægning ikke
overvurderes.

Derfor har vi udarbejdet en en pædagogisk og detaljeret planlægningsmodel 
opdelt i tre hovedfaser



Planlægning af genhusning

• Opstår så snart der 
overvejes genhusning.

• Indebærer en række af de 
opgaver, der skal tænkes 
igennem for at kunne 
gennemføre en 
genhusning.

Forberedelsesfasen Planlægningsfasen Gennemførelsesfasen

• Fasen detaljerer 
genhusningen.

• På dette tidspunkt er der 
orienteret om planen for 
genhusning. Her skal den 
lægges i fastere rammer, 
så der kan træffes 
beslutninger. 

• Her gennemføres den 
samlede 
genhusningsopgave ud fra 
den forrige fases 
planlægning.



Planlægning af genhusning
En budgetmodel til budgetberegning af genhusningssager. 

Budgetmodellen har også et forslag til typiske 
genhusningsudgifter og kan dermed også bruges som 
tjekliste, skabelon eller inspiration til egen budgetmodel.

• Detaljeret planlægningsmodel

• Planche over modellens faser 
og nøgleord

• Budgetmodel

Gå til hæftet

Gå til planche

Download budgetmodel

https://almennet.dk/media/884935/planlaegning-af-en-genhusningssag-almenhaefte.pdf
https://almennet.dk/media/884934/planche-planlaegningsproces.jpg
https://almennet.dk/media/884932/eksempel-paa-budgetmodel.xlsx


Kap. 5

Best practice

• Helbredsrisici, beboernes sundhed og sociale konsekvenser 
for beboerne skal altid prioriteres højest

• Genhus altid, hvis køkken og bad skal renoveres på samme 
tid

• God planlægning er en grundforudsætning

• Sørg for stærk integration mellem byggesag og 
genhusningssag

• Lær af kollegaernes erfaringer

• Genhusning bør ses som en naturlig del af større byggesager

Vi anbefaler ...

Gå til katalog

https://almennet.dk/media/884939/casekatalog-erfaringer-fra-22-genhusningssager.pdf


Best practice
• Vi har indsamlet og beskrevet 22 vidt forskellige genhusningssager.

• Hver sag er udformet ud fra interviews, tekstmateriale i forbindelse 
med renoveringen samt skema B eller skema C.

• Der er i hver sag lagt fokus på renoveringsgennemførelsen, håndtering 
af genhusning samt dertil erfaring og læring.

• Særligt er der lagt vægt på erfaringen og læringen for den enkelte 
sag. ß Både hvad der er gået godt og skidt.



Best practice
Nogle af de vigtigste pointer fra casene:



Økonomisk entreprenørperspektiv
Koster det noget at genhuse?

Kap. 2

Gå til rapporten

https://almennet.dk/media/884936/rapport-oekonomisk-entreprenoerperspektiv.pdf


Genhusning 
eller ej
Økonomisk 
entreprenørperspektiv



Optimale forhold 
for entreprenøren

24

• Beboerne er genhuset

• En hel boligblok tilgængelig fra start

• Kontinuerlig adgang til minimum 4 
opgange for at skabe flow i byggeriet



Casebeskrivelse

NRGi Præsentation / Version x.x / xx.xx.xxxx / Afdeling 25

Udgangspunktet er en case UDEN genhusning

• Entrepriseform: Hovedentreprise.
• Renoveringsomfang: Renovering af badeværelser, brugsvand- og varmeanlæg. 
• Antal boliger: 432 boliger, 15 boligblokke, 4 opgange pr. blok, 3 plan.
• Planlagt byggeperiode: 35  måneder.
• Byggeflow: 10 uger pr. opgang. Opstart ny opgang hver 14. dag.



Oprindelig kalkulation – uden 
genhusning

26

Beskrivelse Tilbudssum inkl. moms
Byggeplads 10.206.250 kr. 
Generelle omkostning 18.750.000 kr.
Håndværkerudgifter:

VVS-arbejder 34.625.000 kr.
Varme-arbejder 40.450.000 kr.
Tømrerarbejde 20.000.000 kr.
Malerarbejder 6.875.000 kr.
Murerarbejder / Nedbrydning 24.125.000 kr.
EL-arbejder 6.500.000 kr. 

Stipulerede ydelser 3.000.000 kr.

Samlet tilbudssum 164.531.250 kr.

380.860 kr. pr. bolig 



Fradrag – med genhusning

27

Beskrivelse Tilbudssum inkl. moms Fradrag inkl. moms
Byggeplads 10.206.250 kr. - 6.578.125 kr.
Generelle omkostning 18.750.000 kr. -1.875.000 kr.
Håndværkerudgifter:

VVS-arbejder 34.625.000 kr. -2.897.375 kr.
Varme-arbejder 40.450.000 kr. -1.525.625 kr.
Tømrerarbejde 20.000.000 kr. -4.025.000 kr.
Malerarbejder 6.875.000 kr. -918.750 kr.
Murerarbejder / Nedbrydning 24.125.000 kr. -2.775.000 kr.
EL-arbejder 6.500.000 kr. -668.750 kr.

Stipulerede ydelser 3.000.000 kr. 0 kr.

Samlet tilbudssum 164.531.250 kr. -21.263.625 kr.

380.860 kr. pr. bolig -49.221 kr. pr. bolig
Ca. 13 %



Væsentligste besparelser

26.09.2022 NRGi Præsentation / Version x.x / xx.xx.xxxx / Afdeling 28

• Tidsbesparelse, ca. 14. dage pr. blok eller 6 ud af 35 måneder i alt
• Byggepladsdrift, skurby, beboervelfærdsfaciliteter, opmagasinering
• Pladsmandskab
• Funktionærbemanding
• Reduceret byggeledelse

• ”Bøvlefaktor”

• Miljøhåndtering
• Støvvægge
• Miljøbokse 

• Ekskl. besparelser på tilsyn/rådgiver



Større omfang af 
renovering
• Mere “bøvl” hvis beboerne ikke genhuses
• Længere byggetid pr. bolig – større mulighed for besparelser ved

genhusning

29
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Øvrige omkostninger?
Fokus alene på entreprisen!? 

HUSK det menneskelige 
perspektiv.

Henning Torvik Markvart, Chefrådgiver
Kuben Management
hma@kubenman.dk, Mobil: 6029 6054

mailto:hma@kubenman.dk


Pause
Kl. 14:00 – 14:15

Vi ses igen kl. 14:15



Helbredsmæssige forhold i en 
genhusningssag
Helbredsrisici fra BUILD

Kap. 3

Gå til rapporten

https://almennet.dk/media/884937/valget-om-genhusning.pdf
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Seniorforsker Rikke Skovgaard Nielsen
Postdoc Sirid  Bonderup

Foto: © colourbox



28. sept. 2022BUILD AAU-CPH

Valget om genhusning
- hvad kan forskningen lære os om konsekvenserne?

> Baggrund for rapporten

> Sundhedsmæssige konsekvenser

> Sociale konsekvenser

> Sammenfatning: 
Hvad bør man tage højde for, når man vælger genhusning til/fra?

Foto: © colourbox



28. sept. 2022BUILD AAU-CPH

Lidt om os
> Rikke: seniorforsker, sociolog, ph.d.

> Forsker i udsatte boligområder, segregation, boligsociale 
helhedsplaner, social mix, mangfoldighed, tvungen 
fraflytning

> Projektleder på Evalueringsværktøj for LBF – coming soon…

> Sirid: postdoc forsker, ph.d.
> Forsker i sundt indeklima, drift af lejeboliger, samarbejde 

mellem lejere og driftspersonale, skimmelsvampeproblemer



BAGGRUNDEN FOR 
RAPPORTEN

Foto: © colourbox



28. sept. 2022BUILD Xxx

Hvad kan forskningen lære 
os om konsekvenserne?

> Omfattende renovering de kommende år
> Tvungen fraflytning grundet 

parallelsamfundspakken
> Beslutninger om genhusning vil kun blive 

flere
> Behov for indspark til grundlaget for at 

træffe sådanne beslutninger
> Gennemgang af hvad vi ved fra 

forskningen – og hvad vi ikke ved – som 
indspark

Foto: © colourbox



28. sept. 2022BUILD Xxx

Hvad kan forskningen lære 
os om konsekvenserne?
Tre grundlæggende årsager til genhusning:
1. Fordi renoveringerne er så omfattende, at beboerne ikke 

kan blive i boligerne under renoveringen
2. Fordi boliger sammenlægges eller ommærkes til andre 

boligtyper
3. Fordi boliger rives ned eller frasælges

Ad 1)  Ikke entydigt, hvornår renoveringerne er ‘så omfattende’, 
så hvad skal man overveje?
Ad 2 og 3) Når der ikke er et valg, hvad kan konsekvenserne så 
være af genhusning?

Rapportens formål: at give indspark til beslutning om 
genhusning og til genhusningsprocessen

Gå til rapporten

https://almennet.dk/media/884937/valget-om-genhusning.pdf


28. sept. 2022BUILD Xxx

Fremgangsmåde
-og eksisterende forskning fra 
BUILD

Litteraturgennemgang:
> Omfattende litteratursøgning
> Dansk og international litteratur
> Separat søgning for sundhed og sociale 

relationer – forskellige faglige felter
> Megen relevant forskning i BUILD/SBi’s arkiv
> Opsummering af litteratur i rapport

OBS: BUILD-anvisning på vej om hensyntagen 
til beboere under renoveringsprocessen



Vi har ikke svarene…

Foto: © colourbox



SUNDHEDSMÆSSIGE 
KONSEKVENSER

Foto: © colourbox



28. sept. 2022BUILD Xxx

…ved at blive eller 
ikke at blive genhuset

> Sundhedsfaglig litteratur: Primært genhusning fordi
boligen er sundhedsfarlig

Genhusning eller ikke genhusning?:

> Ingen genhusning mens renovering pågår

> Midlertidig genhusning mens renovering pågår

> Permanent genhusning
boligen nedrives, sælges fra, sammenlægges, ændrer 
funktion 

Foto: © colourbox



28. sept. 2022BUILD AAU-CPH



28. sept. 2022BUILD Xxx

Eksponeringer

> Farlige stoffer
Asbest
Skimmelsvampe
PCB
Bly
Gammel mineraluld
Afgasning

> Støv
> Temperatur og træk
> Støj 

Foto: © colourbox



28. sept. 2022BUILD Xxx

At bo på en 
byggeplads

En håndværker
> Befinder sig på byggepladsen i max 8 

timer/døgn
> Har adgang til professionelle 

værnemidler
> Omfattet af regler om arbejdsmiljø
> Tidsbegrænsninger på ophold under 

særligt farlige omstændigheder

Hvad med beboerne?

Foto: © colourbox



28. sept. 2022BUILD Xxx

Funktionelle mangler

Alle beboelsesrum skal:
> Beskytte mod fugtighed, kulde, varme og støj

> Lukke dagslys ind og tillade udluftning

> Kunne opvarmes og have tilfredsstillende 
indeklima

> Give adgang til WC, drikkevand og afløb for 
spildevand

Opfylder boligen disse krav under renovering?

Foto: © colourbox



28. sept. 2022BUILD Xxx

Udearealer, 
adgangsveje 
og risiko for uheld

> Beboerne færdes i større eller 
mindre grad på en byggeplads

> Bad og toilet i skurvogn
> Inddragelse af 

parkeringspladser og 
fællesarealer

Foto: © colourbox



28. sept. 2022BUILD Xxx

Stressfaktorer

> Individuelle - afhænger af personlighed, 
stedstilknytning, helbred mm

> Både ved genhusning og ved at blive i 
boligen under renovering

> Særligt hvis tidsplaner skrider eller der 
er mangel på kommunikation

> Stress kan medføre risiko for en række 
fysiske og psykiske sundhedsproblemer

Fotos: © colourbox



28. sept. 2022BUILD Xxx

Sundhedsrisiko for 
særlige grupper

Alle sundhedsrisici vi har nævnt indtil nu, kan 
påvirker i højere grad hvis:
> Beboere er hjemme hele dagen
> Der er sygdomme eller allergier i en husstand
> Beboere har mentale eller sociale 

udfordringer
> Beboere tilhører særligt sårbare grupper 

(børn, ældre, gravide mm)

Foto: © Sirid 
Bonderup



SOCIALE 
KONSEKVENSER

Foto: © colourbox



28. sept. 2022BUILD Xxx

…ved at blive eller 
ikke at blive genhuset

> Socialfaglig litteratur: Omhandler oftest permanent 
genhusning

Genhusning eller ikke genhusning?:

> Ingen genhusning mens renovering pågår

> Midlertidig genhusning mens renovering pågår

> Permanent genhusning
boligen nedrives, sælges fra, sammenlægges, ændrer 
funktion 

Foto: © colourbox



28. sept. 2022BUILD Xxx

Boligkvalitet

Boligkvalitet afgørende for tilfredshed med 
genhusning – bedre bolig, mere tilfreds
> OBS på forskel i boligkvalitet mellem DK og andre 

lande

Husleje afgørende: for stor stigning presser 
beboernes øvrige livsvilkår – og så er boligkvalitet 
mindre vigtig

For nogle er den oplevede ‘disruption’ større end for 
andre: for nogle en velkommen forandring, for andre 
et stort tab uanset boligkvalitet

Beboerinddragelse og genhusningsproces

‘Relocation nomadism’ – vil vi se det i DK?

Foto: © Sirid 
Bonderup



28. sept. 2022BUILD Xxx

Nabolaget

Forventning til nyt boligområde og genhusning samt 
holdning til renovering påvirker efterfølgende holdning 
til nyt boligområde
> Information afgørende!

Stedstilknytning påvirkes af genhusning – men meget 
individuelt hvordan; broget billede…
> Dog: også risiko for manglende stedstilknytning 

ved genhusning inden for samme område og ved 
langstrakt renovering

En samlet oplevelse for husstanden af om genhusning 
alt i alt har medført en forbedring

Foto: © Sirid 
Bonderup



28. sept. 2022BUILD Xxx

Sociale netværk

Broget billede…
> For nogle brydes relationer ikke
> For nogle brydes sociale relationer og nye opstår 

ikke nødvendigvis – udgør et tab for beboerne
> For andre brydes sociale relationer – og det er 

positivt

Forskel på de ældste og de yngste – og betydning for 
tvær-generationelle bånd

Betydningen af afstanden fra gammel til ny bolig

Igen: dem der er mere positivt stemt overfor 
genhusningen, er mere positive ift. betydning for 
deres sociale relationer

Foto: © colourbox



28. sept. 2022BUILD Xxx

Stigmatisering

Skisma: udfordringer må italesættes for at de kan 
adresseres – stigmatisering af udsatte boligområder

Ved permanent genhusning
> Kan man fraflytte stigmaet (men betyder ikke 

nødvendigvis at man er glad for at blive genhuset…)
> Kan stigmaet flytte med

Ved midlertidig genhusning: ved tilbageflytning kan 
stigmaet være vasket væk

Foto: © Sirid 
Bonderup



SAMMENFATNING

Foto: © colourbox



28. sept. 2022BUILD AAU-CPH

Overvejelser om sundhedsmæssige konsekvenser
Eksponeringsfaktorer: Hvilke farlige stoffer er der risiko for, at beboerne kan 
blive udsat for? I hvilken grad og i hvor lang tid? Kan man skærme beboerne fra stofferne?

Funktionelle mangler: Hvilke funktionelle mangler vil boligen have? I hvor lang tid 
og på hvilken årstid? Hvor let er tilgængeligheden til ydre faciliteter?

Risiko for fald og uheld: I hvor høj grad påvirkes adgangsveje? I hvor lang tid? 
Hvordan skabes bedst mulige adgangsveje? Ydes der hjælp med nedpakning og flytning?

Stressfaktorer: I hvilken grad betyder renoveringen dårlige boligforhold under 
renoveringen? Hvor meget kan beboerne inddrages og informeres samt gives 
valgmuligheder ift. genhusning? I hvilken grad og i hvor lang tid vil renoveringen medføre 
uvished, forstyrrelse af hverdagsliv, samt indskrænkelse af privatliv?
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Overvejelser om sociale konsekvenser
Boligkvalitet afgørende for tilfredshed med genhusning – forudsat at forhøjet husleje 
ikke presser beboernes øvrige livsvilkår

Forventningerne til nyt nabolag og holdning til genhusning har betydning for, 
om man er positiv omkring genhusningen
> Information afgørende forud for genhusning!

Sociale netværk brydes for nogle og ikke for andre ved genhusning, for nogle er 
bruddet positivt. Nye relationer opstår ikke nødvendigvis

Stigmatisering og omdømme
> kan mindskes ved fraflytning, fordi man får en ny, ikke-stigmatiseret ramme for ens liv
> kan risikere at flytte med til det nye område
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Så alt i alt…
> Der er ikke et facit – men der er mange relevante forhold at 

overveje/afveje
> Bedre mulighed for grænseværdier og lovgivningsmæssige krav for 

sundhedsmæssige end for sociale konsekvenser
> Nogle forhold er foranderlige over tid – kan give behov for at 

genoverveje
> Forskel på beboergrupper

> Behov for mere/bedre information
> Behov for mere genhusning?
> Behov for mere viden!

Gå til rapporten

https://almennet.dk/media/884937/valget-om-genhusning.pdf


Pause
Kl. 15:00 – 15:15

Vi ses igen kl. 15:15



Tid til spørgsmål og debat!



Spørgsmål til oplægsholdere?

Brug 2 min. med din sidemakker:

• Hvilke nye indsigter tager I med fra dagens oplæg?



Spørgsmål?

• Hvordan kan I arbejde med at styrke 
integration mellem byggesag og 
genhusningssag?

• Del gerne erfaringer som har styrket 
jeres genhusningsarbejde



Tak fordi i dag


