
 

Notat om aftaler vedr. udlejning af almene boliger 
 
Kommunal anvisningsret 
Faxe Kommune kan beslutte, at den almene boligorganisation skal stille indtil hver fjerde ledige 
almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale 
opgaver i kommunen. 
 
Det kan aftales, at der stilles færre boliger til rådighed end hver fjerde bolig. 
 
I Faxe Kommune drøftes behovet for anvisningsretten på de årlige styringsdialogmøder med den 
enkelte boligorganisation. Der lægges til grund, at Faxe Kommune skal råde over hver fjerde 
bolig. 
 
På styringsdialogmødet drøftes også eventuelle udfordringer i forbindelse med f.eks. 
beboersammensætningen, når Faxe Kommune udnytter sin anvisningsret. 
 
Lovgrundlag: 
§ 59 i lov nr. 1877 af 27. september 2021 om almene boliger. 
 
 
Aftale om fleksible udlejningsregler 
Faxe Kommune kan indgå en aftale med en almen boligorganisation om fleksible udlejningsregler, 
hvorefter de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. 
 
Formålet hermed er at give boligorganisationerne og kommunerne mulighed for at arbejde ud fra 
en generel strategi, der dels sikrer en fornuftig beboersammensætning og dels giver mulighed for at 
forebygge store udlejningsvanskeligheder. 
 
Ved indgåelse af aftalen skal der tages højde for hvordan ressourcesvage borgere, der ikke 
opfylder kriterierne for fleksibel udlejning, får dækket deres boligbehov. Det kan bl.a. gøres via 
aftaler om anvisningsret. 
 
Lovgrundlag 
§ 60 i lov nr. 1877 af 27. september 2021 om almene boliger. 
 
 
Udlejning efter venteliste 
Udlejning skal ske efter to forskellige ventelister - en almindelig venteliste og en oprykningsventeliste.  
Oprykningsventelisten giver fortrinsret til nuværende beboere, som ønsker en anden bolig i 
boligorganisationen.  
 
Når boligerne skal tilbydes først til nuværende beboere, sikrer man den mest hensigtsmæssige 
udnyttelse af boligorganisationens boliger. Et eksempel er, at man kan tilbyde ældre beboere, 
som bor i store boliger i en af de øverste etager at flytte ned i mindre boliger tættere ved jorden. 
Herved kan de pågældendes aktuelle boligbehov imødekommes, samtidig med at der frigives 
store boliger til husstande med børn 
 
Hvis en bolig ikke udlejes pga. anvisningsretten eller de fleksible udlejningsregler, skal den udlejes 
efter reglerne om ventelister. Dem der har stået længst tid på ventelisten, skal have tilbudt 
boligen først.  
 
Lovgrundlag : 
§ 51 i lov nr. 1877 af 27. september 2021 om almene boliger. 
Bekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009 om udlejning af almene boliger.  


