
 

 

Kommunal anvisningsret til Permaopia.  
 
Faxe Kommune ønsker at udnytte anvisningsretten fuldt ud, således at vi bliver tilbudt hver 4. ledige 
bolig i Permatopia. 
 
Permatopias værdigrundlag og økonomi er fastlagt med udgangspunkt i, at beboerne bidrager til 
driften. Permatopia har derfor foreslået følgende tekst i aftalens punkt 11 om kommunal 
anvisningsret: 
 
”Faxe Kommune sikrer ved anvisningen, at borgerne er indforståede med at tilslutte sig 
bofællesskabets værdigrundlag.” 
 
Ifølge almenboligloven skal Faxe Kommune sikre, at anvisning sker på baggrund af en vurdering af 
den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, den boligsøgende anvises 
til.  
 
Faxe Kommune skal derfor tage højde for, at der kun anvises borgere til Permatopia, som har 
tilkendegivet, at de ønsker at tilslutte sig bofællesskabets værdigrundlag. I praksis kan Faxe 
Kommune gøre dette ved at udlevere materiale om Permatopia og bede borgeren om at 
tilkendegivet, om de er indforstået med Permatopias værdigrundlag.  
Denne proces skal håndteres indenfor 5 hverdage, da det er den frist vi har til at meddele 
boligorganisationen om, vi kan bruge boligen til anvisning. Hvis vi ikke overholder fristen, hæfter vi 
for huslejen indtil boligen bliver udlejet.  
 
Ifølge almenboligloven skal Faxe Kommune stille garanti for en anvist lejers eventuelle forpligtelser til 
istandsættelse ved fraflytning. Denne garanti omfatter ikke lejerens øvrige forpligtelser over for 
boligorganisationen som f.eks. lejerestancer eller betaling for ikke at have levet op til 
forpligtelserne i Permatopias værdigrundlag. Hvis vi ikke aftaler andet betyder reglerne om 
modregning, at boligorganisationen kan bestemme hvilke krav mod lejeren, de vil dække af 
indskuddet.  Derfor kan Faxe Kommune indirekte komme til at hæfte for, at en anvist borger ikke 
lever op til sine forpligtelser i Permatopias værdigrundlag.  
 
Både Sydkystens Boligselskab og Faxe Kommune har således en stor interesse i, at der ikke kan 
opstå tvivl om parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Faxe Kommunes udnyttelse 
af anvisningsretten. 
 
Dette bør præciseres i et bilag til aftalen. 
 
Faxe kommune har ikke tidligere haft anvisningsret til denne type af boliger og det er derfor 
vigtigt, at det er muligt løbende hurtigt at kunne tilpasse vilkårene på baggrund af de erfaringer 
vi gør os gennem samarbejdet med Sydkystens Boligselskab.   
 
Formålet med at præcisere aftalens punkt 11 i et bilag fremfor i selve aftalen er således at sikre, 
at der til enhver tid er de bedste vilkår for parternes samarbejde omkring udnyttelse af de anviste 
boliger. 
 
 


