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Albertslund Syd Gårdhuse: 1001 boliger, 1.600 mio. kr

Albertslund Vest Gårdhuse:  458 boliger, 800 mio. kr

Galgebakken:  650 boliger, 435 mio. kr

Hyldespjældet:  380 boliger,  400 mio. kr

Blokland: 310 boliger,  300 mio. kr

Toften:  99 boliger, 80‐100 mio. kr

Solhusene:  172  boliger, 90‐110 mio. kr

Gillesager/Lindeager: 287 boliger, 100‐180 mio. kr.

Tranehaven: 312 boliger,  70 mio. kr.

Moserne: 560 boliger, 50‐150 mio. kr.

Brøndby Strand: 1.060 boliger, 500‐1.4000 mio kr.

De kommende store opgaver



BO-VEST’s projektmodel

1‐2 år 1½ år 1½‐3 år1‐2 år 1‐2 år



Værktøj til:
Standarder 
Skabeloner
Links 
Best practice eksempler



Hvilke finansieringsmuligheder 
er der i en renoveringssag?



Overblik over finansieringsmuligheder

• Boligorganisationen
– Dispositionsfond - bl.a. løbende 

ydelsesstøtte
– Arbejdskapital
– (Egen trækningsret)

• Afdelingen
– Henlæggelser
– Bortfald af eksisterende lån
– Optagelse af lån

• Kommunen/staten/fonde 
– Særlige puljer 



• Pligtmæssige bidrag 
(A- og G- indskud)

• Egen trækningsret

• Udamortiserede lån

• Særlig driftsstøtte
(Kapitaltilførsel, huslejestøtte, 
driftsstøttelån)

• Renoveringsstøtteordning  
(Ydelsesstøtte)

Overblik over finansieringsmuligheder
Støttede midler via Landsbyggefonden:



Boligforlig - rammer for renoveringsstøtte

• Renoveringsstøtte: 18 mia. kr. 2015-20
• Heraf min 2,4 mia. kr. til tilgængelighed
• Op til 0,350 mia. kr. til energi med lang levetid
• Infrastruktur særligt udsatte 0,960 mia. kr. 2015-20



Renoveringsstøtte 2007-2020
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Beboerbetaling og lån – grafisk
Ydelse, fastforrentet lån

1
0



Landsdispositionsfonden

• Faktiske indbetalinger til 
Landsdispositionsfonden 2006-
2020 i mio. kr. (fra udamorti-
serede lån)

• Ved anvendelse af midler til 
rådighed indtil 2020 – stadig kø 
på eksisterende, kendte sager 
på ca. 4 mia. 

• LBF likvid i 2032
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A indskud – afdelinger før 1963 
G indskud – afdelinger før 1970

Hvorfor vigtigt?

Landsdispositionsfond
(oprettet 1987)

Pligtmæssige bidrag
A + G indskud

Konti med egen trækningsret
(Administreres af LBF)

Indbetalinger Udbetalinger

Trækningsret
60%

40%

LBF administration

Fritagelse kan gives for G‐indskud –
kan anvendes som finansiering

Pligtmæssige bidrag



Bruges til:
• Om- og tilbygning
• Modernisering
• Miljøforbedrende foranstaltninger
• Særligt udgiftskrævende opretningsarbejder
• Brandsikring
• Byfornyelse og forbedringer af bygninger med socialt og kulturelle 

formål

• Dvs. renoveringstiltag - IKKE almindelig og planlagt vedligeholdelse

• Søges via selvbetjening på www.LBF.dk

Egen trækningsret



• Fordeling blandt afdelinger – bestemmes af organisationen 
• Kan disponere over kommende 5 års indbetalinger
• Kræver tilsagn fra LBF – før arbejder påbegyndes!

Der kan opnås støtte 
til 2/3 af arbejderne ‐
sidste 1/3 betales af 
beboere

Egen trækningsret



Indbetalinger Udbetalinger

Boligorganisationens
dispositionsfond

Udamortiserede lån
(frie midler) Landsdispositionsfond

Særlig driftsstøtte (Kapital‐
tilførsel/huslejestøtte mm.)

Renoveringsstøtteordning
(Ydelsesstøtte)2/3

1/3

LBF administration

Fritagelse kan gives for indbetaling til 
boligorganisationens dispositionsfond 
– kan anvendes som finansiering 

Hvad er vigtigt?

Udamortiserede lån



• Støtte til fysiske arbejder 

– 4 kategorier – opretning, tilgængelighed, 
sammenlægning, miljøarbejder 

– Helhedsplan skal udarbejdes
– Fremtidssikring skal være overvejet
– Ikke igangsat – nødværge OK
– Minimum 10% af bygningsværdi
– Behovsbestemt støtte

• Gives som ydelsesstøtte

• Beboerbetalingen: mindst 3,4% af lånets 
hovedstol. 

• For LBF – årsgns. af udbetalinger skal 
mindst være 3,4%

Renoveringsstøtteordning §91



Særlig driftsstøtte

Kapitaltilførsel (5-delsløsning)

• Til afdelinger med væsentlige 
økonomiske problemer 

• LBF betaler 2/5 – lån og tilskud
• Boligorganisationen 1/5 - tilskud
• Kommunen 1/5 - lån
• Realkreditinstitut 1/5 – lån

• Lån er rente- og afdragsfrie uden 
tidsbegrænsning – afdrages dog 
hvis afdelingens økonomi 
forbedres

• Til opsparede underskud eller som 
kapitaldepot til løbende under-
skudsfinansiering (årlige udbeta-
linger)



Kapitaltilførsel – et eksempel

• I afdeling Rabalderstræde renoveres for 10 mio. kr.
– Ved 7,2% i ydelsesprocent giver det 720.000 kr./årlig ydelse

• Kapitaldepotets størrelse
– Forudsætning: 3% årlig afkast i 30 år
– Ved fast afkast på 720.000 kr. skal depotet være 14,1 mio. kr.
– Dvs. oprettes år 1 med 1/5 til hver af parterne -2.820.000 kr.

• Bemærk – rentefølsomt!
– Hvis renten på afkast falder til 2%, så skal depotet være 16,1 mio. kr.

Særlig driftsstøtte - fortsat



Huslejestøtte
• Pulje på 232 mio. om året 2015-18
• Anvendes til at holde huslejen konkurrencedygtig
• Aftrappes over max. 15 år.

– År 1-4 – fuld støtte
– År 5 – evt. 15 – aftrappes med 9 kr./m2 om året

Driftsstøttelån
• Gives i forbindelse med huslejestøtte og/eller kapitaltilførselssager
• Aftrappes også med 9 kr./m2 årligt 
• Aftrapning begynder først efter huslejestøtten er aftrappet
• Kan IKKE søges – LBF peger på

Særlig driftsstøtte - fortsat



Reguleringskonto opsparing                                   Reguleringskonto opsparing                                   

• Både huslejestøtte og driftsstøttelån bliver udbetalt i begyndelsen af 
byggesagen og indbetales på reguleringskonto

LBF tilskud begynder. 
Udbetales løbende
LBF tilskud begynder. 
Udbetales løbende

Nye lån optages – nye 
ydelser skal betales
Nye lån optages – nye 
ydelser skal betales

Skema CSkema C

Reguleringskontomidler 
kan anvendes til prisstig‐
ninger, uforudsete udgifter, 
besparede arbejder

Reguleringskontomidler 
kan anvendes til prisstig‐
ninger, uforudsete udgifter, 
besparede arbejder

Skema BSkema B Byggeperiode/afleveringByggeperiode/aflevering

• Anvendelse af reguleringskontomidler skal der søges om!

Særlig driftsstøtte - fortsat

AnvendesAnvendes



• Anlægsbudget

• Opdelt i kolonner efter 
hvordan LBF støtter: 
– Støttet  (gr. 1): 
– Ustøttet (gr. 2):
– Private arbejder (gr. 3)

• Udgifterne op‐
delt i forskellige 
kategorier



• Finansiering 
og husleje

• Fastsættelse 
afhænger af 
gr. 1 og gr. 2 
arbejdernes 
størrelse –
ikke gr. 3 
(private)



Pligtmæssige bidrag
A + G indskud

Udamortiserede lån
(frie midler)

Konti med egen trækningsret
(Administreres af LBF)

Landsdispositionsfond
(oprettet 1987)

Indbetalinger Udbetalinger

Trækningsret

Særlig driftsstøtte, kapital‐
tilførsel,huslejebidrag mm.

Boligorganisationens
dispositionsfond

Renoveringsstøtteordning
(Ydelsesstøtte)

60%

40%

2/3

1/3

LBF administration

Ret kompliceret stof – ikke 
letlæselige udmeldinger

Landsbyggefondens midler - oversigt



Tak for ordet


