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174. Anvisningsretten for almene boliger i boligprojekt Permatopia.
Sagsnr: 03.02.13-K08-1-15 Sagsansvarlig: Dorrit Hemmingsen

Sagsfremstilling
Sagen er rejst i forlængelse af byrådsmødet den 10. september, hvor byrådet 
behandlede skema A for boligprojektet Permatopia.
Sagen vedrører spørgsmålet om fravigelse af anvisningsretten i forhold til det 
omtalte boligprojektet, hvilken tilkendegivelse er positiv, dog med forbehold 
for byrådets stillingtagen.

 
Byrådet har ved beslutning af 7. september 2011 delegeret kompetencen til 
at indgå aftaler om anvisningsret og fleksible udlejningsregler til 
administrationen. Behovet for at indgå aftaler er blevet en fast del af 
styringsdialogmøderne med de enkelte boligorganisationer. 

 
Da der er afgivet en foreløbig tilkendegivelse i sagen og der er tale om en 
ikke eksisterende afdeling fremsendes Sydkystens Boligselskabs anmodning til 
politisk behandling.

 
Sydkystens Boligselskab har anmodet Faxe Kommune om at indgå aftale om 
fleksible udlejningsregler i henhold til almenboliglovens § 60, hvorefter 
kommunalbestyrelsen og en almen boligorganisation kan indgå aftale om, at 
de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. 

 
Sydkystens Boligselskab har anmodet om, at beboere der har meldt sig ind i 
andelslandbruget eller skrevet sig op hertil får fortrinsret til de almene boliger.

 
De almene boliger i Karise opføres med henblik på, at de fremtidige beboere 
kan indgå på lige fod med de øvrige beboere i andelslandbruget, 
delebilordningen og fællesgården. 

 
Det er en forudsætning for det samlede projekts succes, at der fra start er en 
fælles interesse hos alle beboere for at indgå i andelslandbruget og 
fællesgården og at beboerne støtter mest muligt op om de fælles aktiviteter.

 
Der findes ikke andre af denne type almene boliger i Faxe Kommune. 

 
Det er svært at forudsige risikoen for udlejningsvanskeligheder i en ikke 
eksisterende boligafdeling. Ikke desto mindre har der ikke tidligere været 
efterspørgsel på almene boliger i Karise. Der er således en formodning om, at 
de beboere som ønsker at bo i de almene boliger i Karise Permatopia, ønsker 
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dette med udgangspunkt i de særlige muligheder, det giver familien at 
bosætte sig her.
Hvis det samlede projekt ikke bliver en succes pga. manglende opbakning 
fra beboerne i de almene boliger, er der således en risiko for, at afdelingen 
fremover får udlejningsvanskeligheder.

 
Som et led i godkendelsen af disse fleksible udlejningsregler, har Sydkystens 
Boligselskab anmodet om, at boligselskabet ikke skal stille boliger til rådighed 
for løsning af boligsociale formål. Dette betyder, at Faxe Kommune ved 
godkendelse af de fleksible udlejningsregler fraskriver sig muligheden for at 
udnytte anvisningsretten til op til hver 4. bolig. 

 
En sådan aftale med boligselskabet skal i henhold til gældende 
bestemmelser tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Aftalen 
kan tages op til revision inden udløbet af 4-års perioden, hvis Faxe Kommune 
og Sydkystens Boligselskab er enige herom. 

 
På det tidspunkt aftalen senest skal tages op til revision forventes de almene 
boliger at have været i brug i godt to år og der således er et reelt grundlag 
at vurdere evt. fremtidige aftaler om fleksible udlejningsregler og 
anvisningsret ud fra.

Lovgrundlag
Lov om almene boliger.

Økonomi

Ingen konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller
 

1. at Faxe Kommune indgår aftale med Sydkystens Boligselskab om 
udlejningsregler således, at beboere der har meldt sig ind i 
andelslandbruget eller skrevet sig op hertil får fortrinsret til de almene 
boliger andelslandbruget, og

2. at anvisningsretten frasiges, således at aftalerne revideres senest i 
efteråret 2019 som et led i styringsdialogen
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Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 184:

Økonomiudvalget anbefaler sagen overfor byrådet dog således, at 
indstillingens punkt 2 ændres: Sydkystens boligselskab har anvisningsretten 
ved førstegangsudlejningen til Permatopia. Fremadrettet kan Faxe Kommune 
anvende anvisningsretten til boligerne, såfremt de står ledige mere end 3 
måneder. Der gennemføres en politisk og administrativ evaluering i slutningen 
af 2019, som et led i styringsdialogen med boligforeningen.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen 
(V).

 
 

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
Martin Hillerup (Borgerlisten) stemmer imod, da han stadig synes, at projektet 
indeholder for mange almene boliger og at han mener, at kommunens 
frafald af anvisningsretten er forkert, i forhold til praksis over for andre almene 
boligforeninger i Faxe Kommune.
 
Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).
Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).
 
 

Bilag

 20150923 Notat Faxe Kom anvisningsret Permatopia.pdf
 Til Faxe Kommune - Notat om projektets uafhængighed af 
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 Til Faxe Kommune - Notat om opskrivning og boligtildeling.pdf
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