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Forord 

Denne rapport er frugten af et tæt samarbejde mellem Capacent A/S, EM-
CON A/S, KPMG og sbs om evalueringen af støttede private ungdomsboli-
ger. Evalueringen, der er gennemført for Velfærdsministeriet, er indledt i 
april 2006 og afsluttet i juni 2008. 

Ordningen om støttede private ungdomsboliger er oprindeligt etableret un-
der Økonomi og Erhvervsministeriet, hvor den lå i Erhvervs og Boligstyrel-
sen. Siden er ordningen videreført i regi af Socialministeriet og i dag i regi 
af Velfærdsministeriet. I denne rapport refereres til Velfærdsministeriet som 
opdragsgiver for ordningen og nærværende evaluering for hele perioden. 
Dette for ikke at komplicere rollefordelingen i ordningen unødigt. 

Rapporten er redigeret af partner Jesper Høegh (Capacent) og indeholder 
bidrag fra senior manager Merete Kjær Buchgreitz (KPMG), senior consul-
tant Jannie Noer (Capacent), partner Thomas Riisom (Capacent), bygherre-
rådgiver Gert Munksgaard Thorsøe (EMCON), arkitekt maa Bjørk Trøst 
Bigum (sbs), arkitekt maa Jonas Qvesel (sbs) og områdechef Henrik Zu-
schlag (sbs). 

Til at planlægge, gennemføre og dokumentere interview, spørgeskemaun-
dersøgelser og registreringer af byggerier har desuden medvirket senior 
consultant Thomas Andersen (Capacent), senior manager Morten Jensen 
(KPMG), manager Rene Milholt (KPMG), researcher Iben Rohde (Capa-
cent), researcher Mia Bøje (Capacent), researcher Line Lindø (Capacent), 
consultant Kasper Schmidt (Capacent) og diplomingeniør Morten Wind 
(EMCON). Hanne Kokholm (Capacent) og Britta Reimer (sbs) har fungeret 
som projektsekretærer.  

 

Capacent A/S | EMCON A/S | KPMG | sbs 
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Resume 

Formål 
Velfærdsministeriet, tidligere Socialministeriet, udbød i 2005 konsulent-
opgaven "Evaluering af støttede private ungdomsboliger". Evalueringen 
blev tilrettelagt, så resultaterne skulle kunne indgå i drøftelser om en even-
tuel forlængelse af ordningen efter dennes udløb ultimo 2007.  

Evalueringen sigter mod at afdække erfaringer med ordningen generelt; 
vurdere, om ordningen har ført til byggeri af "gode" ungdomsboliger; samt 
foretage en komparativ undersøgelse af de støttede private ungdomsboliger 
og ungdomsboliger opført som almene boliger. 

Dette resume søger at introducere læserne til de væsentligste pointer i rap-
porten, der er ganske omfattende. 

Kort om ordningen 
Fra 2003 til og med 2007 er der netto modtaget 50 ansøgninger om støtte til 
opførelse af private ungdomsboliger. Heraf er 32 godkendt og tildelt støtte 
(to ansøgninger er siden trukket tilbage). Den samlede støtte udgør 
741 mio.kr., svarende til, at 80% af ordningens samlede ramme er anvendt. 

De 30 godkendte byggerier repræsenterer 2.268 boliger, svarende til 65% af 
de 3.500 boliger, der var målet for ordningen. Der bygges altså lidt færre 
boliger procentvis i forhold til forbruget af tilsagnsrammen. 

Figuren nedenfor illustrerer sammenhængen mellem antal boliger og tildelte 
støttekroner – sammenholdt med målet om 3.500 boliger for den oprindelige 
ramme på 1 mia.kr.  
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Målsætningen for ordningen på 
3.500 boliger for den oprindelige 
ramme på 1 mia.kr. sammenholdt 
med de givne tilsagn på 
741 mio.kr. til opførelsen af 2.268 
boliger. Det ses, at målet ikke helt 
er nået, men der er delvis propor-
tionalitet mellem tilsagn og antal 
boliger. 
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Tilsagnene dækker over tilskudsprocenter på mellem 25 og 50% af forven-
tede anlægsomkostninger for byggerierne. De realiserede tilskudsprocenter 
ligger i intervallet 29 til 56% og svarer til et tilskud på mellem ca. 4 tkr. og 
op til over 9 tkr. pr. m² bruttoetageareal.  

Af de 30 byggerier, der har opnået tilsagn om støtte, er 15 byggerier færdig-
gjorte og indgår i evalueringen. Dertil indgår som sammenligningsgrundlag 
syv almene byggerier, der er opført i samme periode, og et privat byggeri 
opført uden støtte. 

Allerede ved støtteordningens start nedsatte Erhvervs- og Byggestyrelsen et 
bedømmelsesudvalg til at støtte styrelsen i vurderingen af de enkelte ansøg-
ningers byggetekniske kvalitet, vurderet ud fra overholdelse af normkrave-
ne. De tre udpegede medlemmer af udvalget er udnævnt på baggrund af den 
viden, de hver har både inden for ungdomsboliger og boligbyggeri i almin-
delighed. 

Udvalget har bedømt den bygningsmæssige kvalitet ud fra projekternes 
overholdelse af normkravene, som det har været udvalgets primære opgave 
at sikre. Herudover har udvalget ført tilsyn med projekternes overholdelse af 
arealkravet på maks. 50 m² pr. bolig. 

Udvalget har peget på, at normkravene ved en revision af loven bør opdate-
res i forhold til det nye bygningsreglement og dagens byggestandard i øv-
rigt. Konkret har udvalget peget på, at maksimumkravet på 50 m² ved om-
bygninger er uhensigtsmæssigt, og at der bør kunne gives dispensation i dis-
se tilfælde. 

Bedømmelsesudvalg 



 Velfærdsministeriet 
Evaluering af Støttede Private Ungdomsboliger 

 
 

 4 

Datagrundlaget i evalueringen 
I alt indgår 15 støttede private, syv almene og et privat byggeri i evaluerin-
gen. De støttede private udgør evalueringens primære fokus, mens de alme-
ne og det ene private udgør evalueringens komparative del. Afhængigt af 
byggeriernes fremdrift er de evalueret på forskellige målepunkter. Derfor er 
evalueringen baseret på følgende grundlag: 

• Kvalitetsregistrering af 14 støttede private, syv almene og et privat byg-
geri 

• Spørgeskema og interview med 15 støttede private og syv almene byg-
herrer 

• Interview med 14 af de 15 bygherrers økonomiansvarlige om anlægs-
økonomi 

• Spørgeskema og interview med ni støttede private og fem almene 
driftsherrer 

• Telefoninterview med seks forsinkede bygherrer 

• Telefoninterview med tre bygherrer, som ikke har modtaget tilsagn 

• Interview med en bygherre, der trods tilsagn har valgt ikke at modtage 
støtte 

• Interview med seks repræsentanter for indstillingsudvalgene, der til-
sammen repræsenterer otte kommuner 

• Ud af 1.082 støttede private og almene ungdomsboliger har beboere fra 
580 boliger besvaret spørgeskemaet. Ud af 296 private ungdomsboliger 
har beboere fra 77 boliger besvaret spørgeskemaet. 

• Interview med to medlemmer af bedømmelsesudvalget, der har vurderet 
alle ansøgningerne. 

Byggeriernes og boligernes kvalitet 
Byggerierne er evalueret ud fra forskellige perspektiver eller temaer. Det 
første tema omhandler byggeriernes og boligernes kvalitet. 

I vores vurderinger af byggeriernes og boligernes kvalitet skelnes mellem 
funktionel kvalitet, byggeteknisk kvalitet og arkitektonisk kvalitet. Definiti-
onerne er beskrevet mere uddybende i rapportens afsnit 4.2. Kvaliteten af 
byggerierne er vurderet udefra og ind, dvs. først byggeriets placering, der-
næst bebyggelsesplanen, bygningen, boligenheden og endelig boligens en-
kelte rum. Desuden har vi, hvor det er muligt, vurderet, om fastsatte norm-
krav synes at være overholdt. 

Blandt de 15 støttede private byggerier er det mest udbredte dispositions-
princip for bebyggelsesplan, at boligerne er samlet i én bygningskrop (f.eks. 
i en L-form eller U-form) med ét primært udendørs opholdsareal. Tilsvaren-
de er et flertal af byggerierne disponeret med ensidigt vendte boliger på hver 

Byggeriernes  
karakteristika 
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side af en korridor. Uanset det potentielt hensigtsmæssige for byg- og 
driftsherre i at vælge denne bebyggelsestype vurderes det at have negative 
konsekvenser for boligernes kvalitet og byggeriets interne adgangsforhold 
og sammenhæng. 

Ligeledes bedømmes belysning af udendørsarealer og parkeringsforhold 
ringe i mange byggerier. 

Af de 15 støttede private byggerier er de fem ombygninger af eksisterende 
ejendomme, og ti er nybyggerier.  

Hovedparten af byggerierne rummer både etrums- og torumsboliger. Alle 
byggerier har overholdt indretningskravet om handicapboliger. I et enkelt 
byggeri har det dog ikke været muligt at bese handicapboligerne fysisk un-
der registreringen. 

Overflader, materialevalg og nagelfast inventar er generelt meget ensartet 
og typisk for nutidens boligbyggeri – nybyggeri såvel som ombygninger.  

Af de 15 støttede private byggerier træder fem byggerier ud som værende af 
særlig høj kvalitet med hensyn til disponering af rum, areal, indretning og 
rumlige kvaliteter (materialevalg, lysindfald, visuel kontakt til omgivelser). 
Alle disse byggerier er gennemlyste boliger, dvs. der er vinduer til mini-
mum to sider. 

I alle støttede private byggerier er de enkelte rum udført i henhold til norm-
krav og fremstår principielt i orden. Der ses dog stor variation i bolig- og 
rumstørrelser fra sted til sted, hvilket eksempelvis indvirker på køkkenets 
størrelse og brugbarhed, der er et punkt, hvor store udsving ses.  

I enkelte ombygningsprojekter udgør den eksisterende ejendoms fysiske vo-
lumen grænser for boligens og rummenes størrelse, hvilket er forståeligt, 
men ikke desto mindre har negative konsekvenser for boligens samlede kva-
litet. Disse begrænsninger giver dog ikke anledning til at anbefale, at om-
bygninger af eksisterende bygninger, typisk erhvervsbygninger, til ung-
domsboliger ikke skal tillades, men blot at der bør indføres mere fleksible 
regler for disse ombygninger i forhold til normkravene. 

Det er det helt gennemgående overordnede indtryk, at de støttede private 
byggerier i arkitektonisk, funktionel og byggeteknisk henseende er af stan-
dardkvalitet. 

Det gælder for alle byggerierne, at der kun er få og begrænsede forhold, der 
har kunnet karakteriseres som værende af særlig høj eller særlig lav kvalitet. 

Kvaliteten er i øvrigt meget tæt på den kvalitet, der er registreret i de syv 
almene referencebyggerier. På alle betydende punkter har standarden og 
kvaliteten i de to typer ungdomsboliger været meget tæt på hinanden. 

Arkitektonisk, funktionel 
og byggeteknisk kvalitet 
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At standarden svarer til det almene, er på sin vis forventeligt, idet der netop 
er taget udgangspunkt i kvadratmeterpriserne for alment byggeri ved udmå-
lingen af den maksimale støtte pr. m². 

Den sammenlignelige kvalitet i forhold til de almene byggerier er til trods 
for, at de almene ikke overholder, og heller ikke skal overholde, de samme 
normkrav som de støttede private. 

Det må karakteriseres som positivt, at kvaliteten af de støttede private ung-
domsboliger har den standard, der er konstateret, og at bygherrerne ikke har 
bygget byggerier, der kvalitetsmæssigt ligger under standard for at opnå en 
lavere byggesum.  

Det kan dog også konstateres, at normkravene i visse situationer ikke er op-
fyldt. Ud af de 43 normkrav er der 16 normkrav, som ikke opfyldes ved alle 
byggerierne. 

Opfyldelsen af de 43 normkrav for 
de støttede private byggerier 
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At normkravene i visse situationer ikke er opfyldt, indikerer manglende 
myndighedstilsyn på dette område.  

Det ene registrerede privatfinansierede byggeri har en klart højere standard 
og kvalitet på næsten alle punkter. Byggeriet er et prestigebyggeri, både ar-
kitektonisk og kvalitativt, hvilket også har kunnet konstateres på alle punk-
ter. Der er dog også løsninger i dette byggeri, som er kontroversielle i for-
hold til, hvordan flertallet af ungdomsboligerne er opført, nemlig at der ale-
ne er fælleskøkkener. En løsning, der i forhold til en umiddelbar kvalitets-
bedømmelse vil trække i negativ retning, og en løsning, som beboerne i eva-
lueringens fokusgrupper ikke umiddelbart finder attraktiv. 

Byggeprocessen og støtteordningen – fra 
bygherrernes perspektiv 
I rapportens del 3 sættes fokus på hele forløbet i byggeprojekterne, fra det 
første initiativ og ansøgning om tilskud til selve processen og kontakten 
med kommunen. 

Normkrav 
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Beskrivelse og vurdering af byggeprocessen behandler helt overvejende 
delkonklusioner vedrørende evalueringen af den private støtteordning. 

Muligheden for at bygge støttede ungdomsboliger har tiltrukket forskellige 
typer af bygherrer:  

• Selvejende institutioner og fonde (fire af 15), heraf to bygherrer, der i 
forvejen driver kollegier eller ungdomsboligbyggeri 

• Projektudviklere og/eller totalentreprenører (syv af 15) 

• Ejendomsbesiddere (fire af 11). 

I 11 ud af 15 byggerier er bygherrer og driftsherrer identiske.  

Bygherrerne udtrykker generelt stor tilfredshed med støtteordningen og un-
derstreger især den lette administration af skema 123. Enkelte bygherrer op-
fatter decideret administrationen af skema 123 for "ren luksus" i forhold til 
den almene støtteordning (skema ABC). Ikke overraskende får ordningens 
overordnede intentioner om opførelse af flere ungdomsboliger ros med på 
vejen.  

Alle bygherrer anfører, at støttetilsagnet har været 100% afgørende for byg-
geriernes realisering. 

Bygherrerne er helt overvejende tilfredse med kommunernes administration 
af ordningen. Det generelle billede er, at samarbejdet med kommunerne er 
forløbet tilfredsstillende med sædvanlig – og relativ begrænset – dialog ved-
rørende myndighedskrav og byggetilladelse. Samtidig bemærkes det, at 
bygherrerne ikke har oplevet et særligt kommunalt tilsyn med støtteordnin-
gen og de tilhørende byggetekniske lovkrav og/eller normkrav. Tilsvarende 
tilkendegiver bygherrerne tilfredshed med Velfærdsministeriets administra-
tion af ordningen. 

Bygherrernes samarbejde med rådgivere og entreprenører har karakter af 
samarbejde på "sædvanligt niveau" og er generelt forløbet i en positiv ånd. 
Det kan i den sammenhæng konstateres, at mange af byggeopgaverne er 
gennemført i samarbejde med tidligere samarbejdspartnere.  

Rammerne omkring samarbejdet mellem bygherrer og rådgivere/entrepre-
nører har i øvrigt været karakteriseret ved, at bygherrerne har anvendt deres 
foretrukne entrepriseformer. Der er i den sammenhæng ikke konstateret sær-
lige tendenser i retning af bestemte entrepriseformer. Der er således anvendt 
både totalentrepriser, hovedentrepriser, stor- og fagentrepriser. 

Tilsvarende er samarbejdet mellem disse parter foregået på helt traditionelle 
vilkår uden nogen nævneværdig involvering af partneringelementer og/eller 
andre innovative og/eller udviklende samarbejdstiltag. Byggeopgaverne er 
langt hen ad vejen gennemført som "business as usual". Generelt er der dog 
en vis tilbøjelighed til, at entreprenøren involveres tidligt i processen som en 
naturlig konsekvens af bygherrens behov for at fastlåse de økonomiske 
rammer så tidligt som muligt i procesforløbet. 

Generel tilfredshed 

Proces og samarbejde 
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De sædvanlige aftalegrundlag (ABR 89, AB 92 og/eller ABT 93) har været 
anvendt i alle tilfælde. 

Normkravene finder overvejende accept ud fra en betragtning om, at en støt-
teordning må og skal medføre krav til støttemodtager. Normkravene betrag-
tes generelt som værende fornuftige og rimelige, dog unødigt detaljerede på 
nogle få områder. 

Mest kritik møder arealkravet (lovkravet) på 50 m². Bygherrerne tilkende-
giver generelt, at dette krav er for restriktivt, og at kravet hindrer fremtidig 
fleksibilitet og anvendelsesmuligheder. Der udtrykkes generelt et ønske om, 
at der blødes op på kravene til arealdisponering.  

Flere bygherrer tilkendegiver, at normkravene er med til at sikre et vist kva-
litetsniveau. Enkelte bygherrer oplever normkravene positivt i relation til 
"programmering" af byggeriet, da prædefinerede udfaldskrav begrænser 
bygherrens omkostninger til kravspecifikation (byggeprogram).  

Manglende overholdelse af arealkrav er i øvrigt den primære årsag til afslag 
på skema 1. 

Det er bygherrernes generelle tilbagemelding, at støtteordningen (admini-
strationen heraf) ikke har givet anledning til forsinkelser af projektforløbene 
set i forhold til andre og sammenlignelige byggerier. Varigheder for projek-
tering og udførelse er generelt på samme niveau som varighederne for pro-
jektering og udførelse af tilsvarende byggeopgaver. 

Årsager til forsinkelser er først og fremmest begrundet med de seneste års 
udvikling i markedssituationen – dvs. kraftigt stigende priser og mangel på 
kvalificeret arbejdskraft. Flere bygherrer har på den baggrund været nødsa-
get til at gennemføre flere udbud, før "prisen var hjemme".  

Der er generelt arbejdet med traditionel overordnet faseopdeling af projekte-
ringsforløbet, herunder har skema 123 defineret en række naturlige milpæle. 

Driftsherrerne har i de fleste tilfælde kun været involveret på et meget over-
ordnet niveau og har generelt ikke deltaget aktivt i formuleringen af de spe-
cifikke krav til byggeriet. Dette skyldes bl.a., at flere af byggerierne først er 
solgt, efter at kravspecifikationen er udarbejdet. 

Normkravene indeholder en række bestemmelser, som har til formål at op-
timere byggerierne i forhold til drift og vedligehold, men de private bygher-
rer vurderes herudover ikke at have særlige incitamenter for yderligere op-
timering af projektets totaløkonomi. Således en antydning af, at de private 
bygherrer har mere fokus på overholdelse af anlægsøkonomien end på initi-
al investering i løsninger, som på det lange sigt giver mere driftsoptimale 
byggerier. Årsagen hertil kan muligvis findes i det forhold, at flere af de 
private bygherrer overvejer og/eller gennemfører salg af byggeriet inden 
idriftsættelse.  

Norm- og lovkrav 

Tid 

Økonomi og drift 
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Bygherrernes egen vurdering af byggeriernes kvalitet afspejler et kvalitets-
niveau "på det jævne" med kun få afstikkere i opadgående retning. Generelt 
anfører de private bygherrer, at kvaliteten er på niveau med alment byggeri. 
Bygherrerne opfatter gennemgående byggerierne som gode referencer – dog 
uden at være prangende på nogen måde. 

Bygherrerne udtrykker generelt, at traditionelle målsætninger vedrørende 
tid, økonomi og kvalitet er nogenlunde indfriet – altså et niveau på det jæv-
ne.  

Der er generelt ikke ofret megen tid på drøftelse og afstemning af fælles mål 
og forventninger mellem bygherrer, rådgivere og entreprenører. Dette er of-
test begrundet med tidligere samarbejdsrelationer og heraf følgende fælles 
billeder af forventninger til samarbejde og kvalitet. 

Byggeprocessen – fra kommunernes perspektiv 
Del 3 omkring byggeprocessen omfatter endvidere en beskrivelse af bygge-
processen set fra kommunernes perspektiv. 

Kommunerne har ud over det sædvanlige byggetilsyn og godkendelses-
proceduren i forhold til bygge- og planlovgivningen ansvar for, om norm-
kravene er opfyldt, og skal tilse, om byggerierne er gennemført i overens-
stemmelse med vejledningen. 

Kommunerne har kun i enkelte tilfælde fastlagt en praksis for ordningens 
administration. Vi finder, at det må tilskrives dels ordningens beskedne an-
tal sager – eksempelvis sammenlignet med antallet af almindelige bygge-
sager – dels at kommunerne reelt har forholdt sig passivt til ordningen. Der 
har ingen orientering af politikere været, der har intet særligt tilsyn som føl-
ge af normkravene været, og det har ikke været tilset, om bygherrerne har 
overholdt udbudsregler. 

Generelt udtrykker kommunerne tilfredshed med de administrative krav, og 
bl.a. har disse bemærket, at indberetningerne i BOSSINF er enkle. Dog har 
flere kommuner måttet hastegodkende ansøgninger fra bygherrer op til Vel-
færdsministeriets ansøgningsfrist, som følge af at bygherrer har undervurde-
ret kommunernes almindelige sagsbehandlingstid. 

Kommunernes distance til ordningen kommer også til udtryk ved, at flere af 
dem, uden at orientere bygherrer eller ministeriet herom, finder, at byggeri-
ernes placering i forhold til uddannelsesinstitutioner eller centrale faciliteter 
er for uhensigtsmæssig. Der er derfor eksempler på støttede byggerier, hvor 
der enten er udlejningsproblemer, eller hvor det ventes, at de støttede byg-
gerier vil resultere i udlejningsproblemer i almene ungdomsboliger. Yderli-
gere tilkendegiver flere kommuner, at der samlet set er for mange ungdoms-
boliger. 

Kvalitet 

Mål og forventninger 

Kommunal praksis 

En vis distance til  
ordningen 
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Kommunerne har oplyst, at der ikke i forbindelse med ordningen har været 
problemer i forhold til de almene boligselskaber, heller ikke omkring den 
fælles anvisning. 

Der udtrykkes fra flere kommuner ønske om en større indflydelse i ansøg-
ningsfasen. Dette bl.a. for efterfølgende bedre at kunne sikre tilsyn med 
byggerierne. 

Byggeriernes økonomi 
I rapportens del 4 beskrives byggeriernes anlægs-, drifts- og totaløkonomi. 
Definitioner og metode til at sikre et ensartet sammenligningsgrundlag er 
uddybet i rapportens kapitel 14. 

Anlægsøkonomien beskrives først. 

De private bygherrer har opnået et tilskud pr. m² på mellem 29% og 56% af 
de faktiske anlægsomkostninger. Tilskudsbeløbet er fastlagt inden byggeri-
ets opstart. 

Den generelle tendens er, at den faktiske tilskudsgrad enten er på niveau 
eller mindre end tilskudsgraden på ansøgningstidspunktet, idet de faktiske 
anlægsomkostninger ikke overraskende er blevet højere end forventet.  

Der er forskel på, hvor mange boliger der er bygget pr. 1 mio. tilskudskrone. 
Der er ikke nogen tendens til, at der er bygget flest boliger pr. 1 mio. til-
skudskrone i enten hovedstaden eller provinsen. Boligerne i provinsen 
rummer flere m² end boligerne i hovedstaden. To hovedstadsbyggerier af-
viger markant ved, at der er opnået 4,6 og 4,8 boliger, dog med få m². 

For de almene ungdomsboliger er tendensen i hovedstaden, at boligstørrel-
sen her er lidt større end ved de støttede private, mens den gennemsnitlige 
boligstørrelse for de almene og støttede private er på samme niveau i pro-
vinsen. 

De samlede anlægsomkostninger pr. bolig varierer ganske meget fra ca. 
490 tkr. til ca. 936 tkr. pr. bolig. Geografi kan ikke alene forklare disse for-
skelle. Variationen afspejler delvist forskel i boligernes størrelse. Anlægs-
omkostningerne pr. m² svinger mellem 12 tkr. og 22 tkr. I de tilfælde, hvor 
bygherren samtidig med ungdomsboligen har bygget andre bygninger, er 
der en tendens til, at stordriftsfordelen har givet sig udslag i lavere anlægs-
omkostninger pr. bolig, mens ombygningsbyggeri er dyrere end nybyggeri. 

Sammenligningen med de almene ungdomsboliger viser, at anlægsomkost-
ningerne for de støttede private byggerier ligger på niveau med de almene, 
bortset fra to støttede private ombygningsbyggerier (et hovedstadsbyggeri 
og et provinsbyggeri), der har været dyrere. 

Fordelingen af anlægsomkostningerne på grund, håndværksudgifter og om-
kostninger viser, at grundprisen har en væsentlig indflydelse på byggerier-

Anlægsøkonomi 

Tilskudsgrad viser til-
skud pr. m² i forhold til 
anlægsomkostningen pr. 
m² 
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nes samlede omkostninger. Grundens andel af anlægsomkostningerne i pro-
vinsen ligger generelt på et lavere niveau end i hovedstaden. 

For de almene er billedet ikke det samme. Grundens andel af anlægsom-
kostningerne er generelt på samme niveau i provinsen som i hovedstaden. 

Evalueringen af driftsøkonomien er begrænset af, at hovedparten af bygge-
rierne på evalueringstidspunktet kun har været i drift i et enkelt kalenderår, 
hvorfor usikkerheden på data er stor. 

Ved analyse af driftsøkonomien for ungdomsboligerne har vi i første om-
gang vurderet nettoindtjeningen for den enkelte ejendom udtrykt ved af-
kastprocenten.  

Afkastprocenten ligger for såvel de støttede private som de almene ung-
domsboliger på mellem 3,0 og 4,5. 

Der er ikke væsentlig forskel på, om beliggenheden for de støttede private 
ungdomsboliger er hovedstaden eller provinsen. 

Der er ikke nogen klar tendens til, at de støttede private ungdomsboliger ge-
nererer et væsentlig højere afkast end de almene ungdomsboliger. 

Afkastet på enkelte ejendomme er markant højere end på de resterende 
ejendomme, hvilket skyldes en kombination af lavere anlægsomkostninger 
(anskaffelsessum) og opnåelse af et stort tilskud (høj tilskudsgrad), men og-
så lave driftsomkostninger. 

Modregnes tilskuddet i anskaffelsessummen for de støttede private ung-
domsboliger, genererer de fleste ejendomme et afkast på mellem 4% og 6%. 
Umiddelbart vurderes det opnåede afkast at ligge over afkastprocenten for 
andre typer af udlejningsejendomme i perioden.  

Den foretagne analyse giver ikke grundlag for endegyldigt at konkludere, 
hvorvidt afkastprocenten for ungdomsboliger ligger på et højere niveau i 
provinsen end i hovedstaden. Typisk er afkastkravet til ejendomme belig-
gende i provinsen højere end for hovedstadsområdet 

Huslejeindtægten blandt de støttede private er lidt højere i hovedstaden end 
i provinsen. Der er ikke en væsentlig forskel på huslejeindtægten pr. m² 
mellem støttede private og almene ungdomsboliger beliggende i hovedsta-
den. I provinsen synes tendensen at være, at huslejeindtægten pr. m² ligger 
lidt over niveauet for de støttede private, men samlet set er der ikke betyde-
lig forskel mellem de støttede private og de almene ungdomsboliger. 

Analysen af overskudsgraden viser nogle høje overskudsgrader, sammen-
lignet med andre brancher, hvilket skyldes, at finansieringsomkostninger, 
der udgør væsentlige driftsposter i ungdomsboligerne, ikke er fratrukket 
driftsresultatet ved beregningen af overskudsgraden.  

Driftsøkonomi 

Afkastprocenten viser 
driftsoverskuddet (netto-
indtjeningen) i procent af 
byggeriets anskaffelses-
sum 

Overskudsgraden viser 
driftsoverskuddet i  
procent af de samlede 
huslejeindtægter 
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For at kunne analysere den reelle indtjening for ungdomsboligerne har vi for 
samtlige ungdomsboliger fratrukket finansieringsomkostningerne i driftsre-
sultaterne, modregnet tilskud i anskaffelsessummen for de støttede private 
ungdomsboliger og derefter beregnet nøgletallet overskudsgrad på ny. Fi-
nansieringsomkostningerne er beregnet på basis af et ensartet finansierings-
grundlag (40% egenkapital og 60% lånefinansieret kapital med forrentning 
på 5% p.a.). Overskudsgraden herefter svinger mellem -7,2 og 53,8%. Det 
store udsving i overskudsgraden efter finansieringsomkostninger kan forkla-
res ved, at niveauet for de fratrukne finansieringsomkostninger afhænger af 
anskaffelsessummens størrelse. Der er en tendens til, at de ungdomsboliger, 
der har en lav anskaffelsessum pr. m², ligeledes er dem, der genererer den 
højeste overskudsgrad efter finansieringsomkostninger. Det er et resultat af, 
at finansieringsomkostningerne er så afgørende for indtjeningen. 

For de fleste ejendomme ses da en positiv overskudsgrad, der giver en for-
rentning af egenkapitalandelen på de 40%. Med den usikkerhed, der ligger i, 
at analysen for de fleste ungdomsboliger i undersøgelsen kun omfatter ét 
driftsår, så er der alligevel en antydning af, at de private investorer kan tjene 
penge på udlejning af støttede private ungdomsboliger. 

Der er ikke et ensartet niveau for driftsomkostningerne inkl. administrati-
onsomkostninger pr. m² for de støttede private ungdomsboliger, som svinger 
mellem 164 kr. og 421 kr. pr. m². Flere af ejendommene med de højere 
driftsomkostninger pr. m² er beliggende i hovedstaden, hvor omkostnings-
niveauet sammenlignet med provinsen generelt er højere. Herudover har det 
en indvirkning, at ikke alle de støttede private ungdomsboliger er pålignet 
ejendomsskat, jf. kapitel 16. Omfanget af boliger pr. ejendom har også en 
betydning, idet få boliger pr. ejendom medfører højere administrative om-
kostninger pr. m², mens en driftsherre, der ejer en portefølje af ejendomme, 
kan reducere den enkelte ejendoms andel af driftsomkostningerne. 

Af de ejendomme, der indgår i undersøgelsen, fremgår det, at de gennem-
snitlige driftsomkostninger i de almene boliger ligger 12% højere end i de 
støttede private. De almene ungdomsboliger har højere driftsomkostninger 
pr. m² end de støttede private. Driftsomkostningerne pr. m² ekskl. admini-
stration for de almene ungdomsboliger ligger på et ensartet niveau i mod-
sætning til driftsomkostningerne for de støttede private ungdomsboliger. 

Ved sammenholdelse af de gennemsnitlige driftsomkostninger pr. m² er det 
vores vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er væsentlig forskel i 
omkostningsbasen mellem private investorer og almene boligorganisationer, 
og at vi ikke på nuværende tidspunkt kan konkludere, at den løbende drift 
før finansieringsomkostninger af de almene ungdomsboliger er væsentlig 
dyrere end af de støttede private.  

I forhold til byggeriernes totaløkonomi er der en tendens til, at de ungdoms-
boliger, der har en lav anskaffelsessum pr. m², genererer den højeste over-
skudsgrad efter finansieringsomkostninger. Det understreger, at niveauet for 
finansieringsomkostningerne har en væsentlig indflydelse på indtjeningen.  

Totaløkonomi for de  
støttede private  
ungdomsboliger 
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Der vurderes ikke at være en sammenhæng mellem størrelsen af anlægs-
omkostninger og huslejeindtægter. 

Datagrundlaget til vurdering af sammenhængen mellem niveauet for an-
lægsomkostninger pr. m² og vedligeholdelsesomkostninger pr. m² er ikke 
tilstrækkeligt til at kunne konkludere ud fra. 

Beboerne 
I rapportens del 5 vurderes byggerierne fra et beboerperspektiv. 

Beboernes vurdering af og ønsker til ungdomsboligerne bygger på en spør-
geskemaundersøgelsen sendt til alle beboerne i de byggerier, der har været i 
brug i mindst ni måneder. Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med fem 
fokusgruppeinterview. 

56% af beboerne i de støttede private ungdomsboliger er tilfredse med 
udenomsarealerne, og 76% er tilfredse med egen bolig samlet set. Dette 
dækker over en væsentlig variation byggerierne imellem, og en række kon-
krete forhold ved byggeriet og boligen har vist sig at kunne bidrage med at 
forklare denne variation. I forhold til udenomsarealerne har arealernes ud-
formning og indretning stor betydning, mens huslejen, udformning og ind-
retning samt boligens størrelse har stor betydning for beboernes vurdering af 
boligen. Samtidig er det væsentligt for beboerne, at byggeriet understøtter 
de daglige behov og gøremål, og funktionaliteten i byggeriet er for mange 
beboere vigtigere end arkitektonisk nytænkning. 

Til sammenligning er en mindre andel af beboerne i de almene ungdoms-
boliger tilfredse med udenomsarealet, mens en større andel er tilfreds med 
egen bolig. 

Fokusgruppeinterviewene viste, at udenomsarealet ikke er helt så afgørende 
for beboerne som egen bolig, når de skal vurdere, om ungdomsboligen er en 
god ungdomsbolig. Udenomsarealet prioriteres væsentligt lavere end boli-
gens indendørsforhold. 

Beboernes oplevelse af bad og køkken indgår også i analysen, der viser, at 
størstedelen af beboerne er tilfredse med begge faciliteter. 69% af beboerne 
i de støttede private ungdomsboliger har adgang til både fælleskøkken og 
eget køkken, mens kun 1% kun har adgang til eget køkken. Dette i modsæt-
ning til de almene ungdomsboliger, hvor eget køkken er den mest udbredte 
køkkenform. Her har 58% adgang til eget køkken og 8% adgang til både 
eget køkken og fælleskøkken. Til trods for, at langt de fleste beboere i de 
støttede private ungdomsboliger har både eget køkken og fælleskøkken, 
bruger 89% af de beboere, der har begge muligheder, eget køkken som det 
primære køkken. Det skyldes primært, at de har mest lyst til at lave mad i 
eget køkken, og i et vist omfang, at udformning og indretning af fælleskøk-
kenet er uhensigtsmæssig. 

Udenomsarealer og egen 
bolig generelt set 

Bad og køkken 
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Beboerne har forskellige ønsker til det sociale liv. Det generelle billede er 
dog, at det at kunne være sig selv for de fleste er vigtigere end socialt sam-
vær. Men de vil samtidig gerne have muligheden for at kunne indgå i socialt 
samvær. I den forbindelse ønsker flere et opholdsrum end et fælleskøkken. I 
tilknytning til dette opholdsrum skal der være toiletfaciliteter, og der måtte 
gerne være tilbud, man kan samles om. 

I forlængelse heraf er det forskelligt, hvor ofte beboerne bruger fællesrum-
mene. Den røde figur til venstre angiver frekvensen i de støttede private 
ungdomsboliger. Den grå figur til højre angiver frekvensen i de almene 
ungdomsboliger. 

Aldrig
26%

Sjældnere
28%

Nogle  gange om 
måneden

19%

En eller flere gange 
ugentligt

27%

En eller flere gange 
ugentligt

15%

Nogle  gange om 
måneden

15%

Sjældnere
31%

Aldrig
39%

 
 

 

 

Som figuren viser, anvender 73% af beboerne fællesrummet nogle gange 
om måneden eller mindre. En tendens, der er endnu mere udbredt i de alme-
ne ungdomsboliger, hvor 85% bruger fællesrummene nogle gange om må-
neden eller mindre. Dette forklares med, at beboerne har forskellige ønsker 
til det sociale liv, at der ikke i alle ungdomsboliger er et interessefællesskab 
og en kultur, der understøtter brugen af fællesrum, at fællesrummene er 
uhensigtsmæssige som udgangspunkt for socialt samvær, og/eller at beboer-
ne givetvis har adgang til forskellige typer af fællesrum. I forhold til sidst-
nævnte er det f.eks. afgørende for frekvensen, hvorvidt man har adgang til 
fælleskøkken eller ej. 

Undersøgelsen har også sat fokus på beboernes oplevelse af indeklimaet 
samt støj og gener. Indeklima er et element, som beboerne finder afgørende 
for, om en ungdomsbolig er en "god ungdomsbolig". Flere oplever dog støj 
og gener samt utilfredshed med indeklimaet. Bl.a. er 35% utilfredse med 
muligheden for at udlufte i boligen, mens 49% oplever gener på grund af 

Hvor ofte anvender beboerne 
fællesrummene. Den røde cirkel 
angiver fordelingen for de støt-
tede private byggerier, og den 
grå cirkel angiver fordelingen 
ved de almene byggerier. 

Det sociale samvær 

Indeklima, støj og gener 
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støj fra andre beboere og andres mulighed for at kigge ind. Andelen af be-
boere, der oplever gener, er væsentlig større i de støttede private ungdoms-
boliger end i de almene ungdomsboliger. 

Videre viser spørgeskemaundersøgelsen, at 58% af beboerne i de støttede 
private ungdomsboliger har haft behov for at klage over et eller flere forhold 
ved byggeriet eller deres bolig. I de almene ungdomsboliger er tallet 45%. 
Som figuren nedenfor viser, er det særligt indendørsforholdene, som bebo-
erne har haft behov for at klage over. Beboerne har bl.a. klaget over kva-
dratmeterprisen, at byggeriet ikke var indflytningsklart, at der er utætte døre 
og vinduer, og at der er fugt i pulterrum. 

Andel af de beboere, der har 
svaret på spørgeskemaet, som 
har haft behov for at klage 
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Del 5 omkring beboerne afsluttes med en kort afsnit omkring den demogra-
fiske udvikling. Udviklingen i ungdomsårgange indikerer, at efterspørgslen 
efter boliger, der størrelsesmæssigt, beliggenhedsmæssigt og ikke mindst 
prismæssigt henvender sig til unge førstegangsboligsøgende, vil stige mar-
kant i de kommende år. Dette set i sammenhæng med, at mange mindre lej-
ligheder, ikke mindst i København, i den samme periode er blevet nedlagt 
og slået sammen til større familieboliger, giver et pres mod boliger af den 
type, unge efterspørger. 

Tværgående temaer 
I rapportens afsluttende del kigges på tværs af de indsamlede data med hen-
blik på at belyse eventuelle tværgående sammenhænge. Denne analyse om-
handler alene de støttede private ungdomsboliger. 

I denne tværgående analyse indgår byggeriets kvalitet som en væsentlig pa-
rameter. Bl.a. ses på sammenhængen mellem byggeriets kvalitet og organi-
sering/økonomi/beboertilfredshed. For at kunne foretage disse vurderinger 
har vi fundet det nødvendigt at opstille en samlet kvalitetsvurdering af de 
enkelte byggerier. Vurderingen bygger på den karaktergivning, der er fore-
taget af de enkelte byggeriers byggetekniske, funktionelle og arkitektoniske 
kvaliteter. Karakteren for den samlede kvalitetsvurdering er udtryk for en 
simpel addition af karakteren for hver af ovenstående delelementer. Vurde-
ringen går fra 0-6, hvor 6 er den bedste vurdering.  
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Ni ud af de 15 projekter har fået vurderingen 4. Ingen har fået vurdering 5 
eller 6, mens et byggeri har vurderingen 1, og et byggeri har vurderingen 2. 
Det betyder, at vurderingen af sammenhænge, hvor byggeriets kvalitet ind-
går, er behæftet med en vis usikkerhed, da spredningen af byggerierne er lil-
le. 

Organisering, økonomi og kvalitet 
Først ses på sammenhængen mellem organiseringen af byggeprojekterne, 
økonomien og byggeriernes kvalitet. Det er her vurderet, om der er sam-
menhæng mellem byggeriernes kvalitet og entrepriseformen, mellem entre-
priseformen og niveauet af opfyldte normkrav og mellem anlægsomkost-
ningerne og byggeriernes kvalitet. Analysen indikerer ikke nogen klare 
sammenhænge mellem disse forhold. 

Konkurrenceelement 
Der er foretaget en vurdering af, hvorvidt det i Lov om støttede private ung-
domsboliger indbyggede konkurrenceelement har haft en reel indflydelse på 
ansøgernes adfærd og ansøgningsstrategi.  

Konkurrenceelementet er vurderet på baggrund af de maksimale tilskudsbe-
løb i kr./m², som, jf. støtteordningen, udgør mellem 8.500 og 6.500 kr./m² 
(2003-priser) afhængigt af projekternes geografiske placering. Tilskuddet er 
størst for projekter i Storkøbenhavn og lavest for projekter i provinsen. Vur-
deringen er udelukkende foretaget på baggrund af data for 2003 og 2004, 
hvor hovedparten af byggerierne i evalueringen har opnået tilsagn, jf. ne-
denstående figur. 

2003

3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000

10.000

H - 102 H - 104 P - 103 P-101

Kr
.

2004

3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000

10.000
11.000

H - 112 H - 118 H - 111 P - 117 P - 113 P - 106 P - 119 P - 110 P - 115 Ø - 116

Kr
.

2003

3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000

10.000

H - 102 H - 104 P - 103 P-101

Kr
.

2003

3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000

10.000

H - 102 H - 104 P - 103 P-101

Kr
.

2004

3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000

10.000
11.000

H - 112 H - 118 H - 111 P - 117 P - 113 P - 106 P - 119 P - 110 P - 115 Ø - 116

Kr
.

2004

3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000

10.000
11.000

H - 112 H - 118 H - 111 P - 117 P - 113 P - 106 P - 119 P - 110 P - 115 Ø - 116

Kr
.

 

Ansøgte tilskudsbeløb i kr./m² vs. 
maksimale tilskudsbeløb i i kr./m² 

Hovedstad

Provins

Støttede private Almene
Samlet

 

Tilskud set i forhold til 
det maksimale tilskuds-
beløb i kr./m² 

Hovedstaden Hovedstaden Provinsen Provinsen Øvrige 
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Hypotesen er, at såfremt de private bygherrer ikke havde oplevet og/eller 
ageret direkte på det indbyggede konkurrenceelement, ville de ansøgte til-
skudsbeløb generelt ligge tæt på de maksimale tilskudsbeløb på ansøgnings-
tidspunktet. 

Af ovenstående figurer kan følgende udledes: 

• I 2003 har tre ud af fire ansøgere ansøgt om det maksimale tilskuds-
beløb. 

• I 2004 har fem ud af ti bygherrer ansøgt om tilskud tæt på det maksima-
le tilskudsbeløb. 

• Set samlet for 2003, 2004 (og 2005) har i alt ti ud af 15 bygherrer an-
søgt om det maksimale tilskudsbeløb eller om tilskud, der ligger tæt på 
de maksimale tilskudsbeløb (ca. 5% under de maksimale tilskudsbeløb). 

• Set samlet for 2003, 2004 (og 2005) har i alt fem ud af 15 bygherrer ik-
ke ansøgt om det maksimale tilskudsbeløb. De ansøgte tilskudsbeløb 
udgør mellem 40 og 80% af de maksimale støttebeløb. 

Der tegner sig således et billede, hvor to tredjedele af bygherrerne har an-
søgt om det fulde tilskudsbeløb eller tæt på det fulde tilskudsbeløb. Et bille-
de, der ikke giver indtryk af, at bygherrerne har ageret specielt konkurren-
cebetonet. 

Den sidste tredjedel af bygherrerne har ansøgt om tilskudsbeløb, der ligger 
mellem 40 og 80% under de maksimale tilskudsbeløb. Dette kunne opfattes 
som et udtryk for, at disse bygherrer har ageret konkurrencebetonet. 

Ovenstående giver ikke et entydigt billede af konkurrenceelementets gen-
nemslagskraft hos de private bygherrer, men antyder dog, at en række af 
bygherrerne har ageret konkurrencebetonet. Ovenstående differentierede 
billede bekræftes af bygherreudsagn, og det er vores forsigtige konklusion, 
at lovens intentioner om konkurrence er delvist tilgodeset. 

Beboertilfredshed set i forhold til byggeriernes kvalitet og udformning 
Afslutningsvis sættes fokus på beboernes tilfredshed. Denne analyse indike-
rer, at der forventeligt er en vis positiv sammenhæng mellem byggeriets 
kvalitet og beboernes tilfredshed med boligen og byggeriet samlet set, men 
at der samtidig ikke synes at være nogen sammenhæng mellem antal opfyld-
te normkrav, der er direkte relevante for beboerne, og beboernes tilfredshed. 

Videre er det vurderet, om det har betydning for beboernes tilfredshed, 
hvorvidt byggeriet er nybyggeri, ombygning/renovering eller en kombinati-
on af disse to. Her viser analysen, at der er en større tilfredshed blandt bebo-
erne i de nybyggede ungdomsboliger end blandt beboerne i de ombygge-
de/renoverede ungdomsboliger. I de nybyggede ungdomsboliger er tilfreds-
heden med egen bolig og med udenomsarealerne større end i de ombygge-
de/renoverede byggerier, men samtidig har en større andel af beboerne i de 
nybyggede ungdomsboliger haft behov for at klage.  

Bygningstype og model 

For og imod 
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Også byggeriets bygningsmodel har betydning for beboernes samlede til-
fredshed. Ved altangangsmodellen er andelen af tilfredse beboere størst, 
mens andelen af utilfredse beboere er størst i korridormodellen. I fokus-
gruppeinterviewet vurderede mange, at korridormodellen fremstår uperson-
lig og mørk. Deltagerne havde forskellige ønsker til, hvilken model de helst 
ville bo i, men størstedelen foretrak klyngehusmodellen eller opgangsmo-
dellen.  

Afslutningsvis bemærkes det, at der er sammenhæng mellem beboernes til-
fredshed med huslejeniveauet og den faktiske starthusleje. Huslejen er ikke 
overraskende en vigtig parameter for beboerne, og i fokusgruppeinterview-
ene nævner flere, at huslejen skal stå i forhold til størrelsen på SU'en. Der er 
en svag, men uklar sammenhæng mellem byggeriernes kvalitet og starthus-
lejen. 

Anbefalinger 
Evalueringens analyse og resultater giver anledning til en række konkrete 
anbefalinger.  

Der gives dels nogle administrative, dels nogle byggetekniske anbefalinger 
til overvejelse ved sammensætning af fremtidige støtteordninger. 

I forbindelse med evalueringen er der konstateret uklarheder i det admini-
strative ansvar mellem kommunerne og staten, og det foreslås, at admini-
strationen af støtteordningen i fremtiden placeres i kommunerne, uden at det 
landsdækkende konkurrenceelement i den nuværende ordning fjernes. 

Med det formål at skabe større konkurrence og mere gennemsigtighed på 
ungdomsboligmarkedet bør der åbnes for, at også almene boligorganisatio-
ner bliver en del af ordningen. I forhold til gennemsigtigheden på ungdoms-
boligmarkedet vil det være af betydning, at der er tale om en fælles ordning 
for de to typer af bygherrer. For at sikre den lige konkurrence mellem priva-
te bygherrer og almene bygherrer i en fælles støttemodel skal indbygges re-
guleringsfaktorer i ordningen, der udligner forskelle mellem disse.  

På baggrund af de gevinster, der har kunnet konstateres ved salg af ung-
domsboligerne, anbefales det, at der i en kommende ordning indarbejdes en 
sikring af, at tilskud i en nærmere fastsat årrække ikke kan kapitaliseres af 
ejer ved salg. 

Det kunne yderligere overvejes først at fastfryse tilsagnsbeløbet på skema 2-
tidspunktet, hvor økonomien er mere fastlagt. Det bør dog fastholdes, at til-
sagn gives på et tidspunkt svarende til det hidtidige for at sikre de private 
bygherrers medvirken. 

I det omfang der i fremtidige ordninger også påregnes evaluering af ordnin-
gens effekt og succeskriterier, bør evalueringsparametrene sikres fra ord-
ningens start. Samtidig vil evalueringen med fordel kunne tilrettelægges, 
sådan at byggerierne kan følges fra start til slut. 

Administrative  
anbefalinger 
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I forhold til de byggetekniske krav til ungdomsboligen anbefales det, at dis-
se formuleres på en sådan måde, at der åbnes op for byggeri af mere fleksib-
le boliger, hvor der både er mulighed for at bo privat og udnytte fællesfacili-
teter. 

Det gælder for nogle af normkravene, at disse er identiske eller næsten iden-
tiske med det tidligere BR 95, hvorunder hovedparten af byggerierne er op-
ført. Det synes uhensigtsmæssigt, og det anbefales derfor, at normkravene 
renses for disse sammenfald i forhold til det nye bygningsreglement, og at et 
eventuelt fremtidigt størrelseskrav til boligerne indskrives i normkravene. 

Derudover anbefales det alene at arbejde med en maksimal huslejestørrelse 
og ikke maksimere boligstørrelsen. 

Frem for alene at have størrelsen på tilskuddet som konkurrenceparameter 
anbefales det at udvide konkurrenceparametrene til også at omfatte norm-
krav for boligernes standard, så disse i højere grad gøres til genstand for in-
novativ udvikling gennem konkurrence. Dette forslag skal kombineres med 
det ovenstående forslag om mere fleksible boligstørrelser og regulering i 
forhold til et overordnet huslejeniveau. 

Ungdomsboligbyggeri i fremtiden 
Ud over ovenstående anbefalinger giver analysens resultater anledning til 
nogle perspektiverende overvejelser omkring ungdomsboligbyggeri i frem-
tiden. Der er tale om overordnede betragtninger, der tager udgangspunkt i 
behov blandt hovedkategorierne af interessenter omkring ungdomsboliger: 
1) Beboerne, 2) bygherrerne og 3) samfundet generelt. Blandt disse skal der 
foretages balancerede hensyn, hvor der både kan være tale om sammenfal-
dende og modstridende hensyn. 

Historisk er kollegiebyggerier erstattet af ungdomsboligbyggerier med mere 
individuel komfort. Denne tendens forventes at fortsætte i årene fremover. 
Dvs. ungdomsboliger bør løbende søges udviklet gennem innovation og 
bedre ressourceudnyttelse i anlægs- og vedligeholdelsesprocesserne.  

Gennem fokusgruppeinterview med beboere i ungdomsboligerne er der 
konstateret forskelligartede boligpræferencer. Nogle prioriterer at kunne le-
ve privat (minilejligheder); andre lægger vægt på, at der er gode sociale 
rammer. Nogle betaler gerne lidt ekstra for at bo tæt på bylivet og uddannel-
sesinstitutionen; andre vil hellere have en lidt billigere bolig uden for byen, 
så længe den offentlige transport er o.k. Nogle prioriterer at kunne leve to i 
en bolig; andre ønsker en bolig for sig selv. Endelig ændres beboernes be-
hov over tid. Muligheder for at kunne skifte mellem forskellige typer boli-
ger inden for samme byggeri kan reducere ud- og indflytningen og dermed 
bidrage til at styrke de sociale netværk i byggeriet. 

Ideelt set bør der således opføres mere differentierede byggerier, hvilket 
man f.eks. kunne understøtte ved at opstille udvælgelseskriterier, der giver 
rum for variation og nytænkning, i stedet for ensrettende normkrav. 

Beboerne – flere og mere 
differentierede behov 

Byggetekniske  
anbefalinger 
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En privat bygherre har behov for at minimere risiko og maksimere den øko-
nomiske gevinst. Sidstnævnte kan stå i modsætning til beboerne og samfun-
dets interesser, hvorimod ønsket om en risikominimering ofte ikke vil være 
et modsætningsforhold.  

Ud over sædvanlige risici ved at gennemføre et byggeri og udleje eller sæl-
ge dette, så har private bygherrer, der vil bygge støttede private ungdomsbo-
liger, to andre centrale risici: 

• I ansøgnings- og dokumentationsfasen kan man risikere afslag. Dvs. de 
administrative byrder bør i denne fase være så lave som muligt. Dette 
opleves af bygherrerne langt hen ad vejen opnået i den evaluerede ord-
ning. 

• Tomme lejemål er et andet større risikoelement. Viser det sig vanskeligt 
at udleje ungdomsboligerne, kan det give økonomiske tab. For at kunne 
imødegå en langvarig periode med tomme lejemål vil en bygherre have 
interesse i, at boligerne kan udlejes til andre formål. Det kræver imidler-
tid, at de er bygget på en måde, så de fleksibelt kan omdannes til andre 
formål, f.eks. sammenlægge lejligheder, omdanne fællesarealer etc. Her 
er det således betydningsfuldt, at normkravene ikke hindrer en bygherre 
i at tænke i fleksible løsninger.  

Økonomien i et byggeri (omkostningerne) påvirkes af normkravene til byg-
geriet. Med specifikke normkrav fratages bygherrer muligheden for at ud-
vikle alternative løsninger, der enten er billigere i anlæg eller vedligehold 
eller simpelthen er mere attraktive for beboerne. Det er således ønskeligt, at 
krav til byggerierne i højere grad får karakter af funktionskrav/- ønsker frem 
for egentlige anvisninger. Sidstnævnte vil det generelle bygningsreglement 
langt hen ad vejen adressere. 

Endelig kan det overvejes, hvorvidt interessen for at investere i ungdoms-
boligbyggeri kan fremmes ved at gøre det til "forældreinvesteringer" i form 
af anpartsprojekter, hvor anvisningsretten delvist overdrages til forældre-
ne/investorerne. De juridiske og skattemæssige forudsætninger er ikke 
nærmere behandlet. 

Samfundets generelle interesser omfatter flere forhold. Gennem denne eva-
luering er der identificeret følgende opmærksomhedspunkter, der kan indgå 
i forhold til at støtte fremtidens ungdomsboligbyggeri:  

• Muligheden for kortsigtet spekulation for offentlige midler bør undgås. 
Enten gennem regelsæt og/eller løbende overvågning, f.eks. gennem 
udvidede indberetningspligter for bygherrer. 

• Konkurrencen skal stimuleres mest muligt. Her kan prioritering/udvæl-
gelse gøres mindre afhængig af en støttepuljes størrelse og i højere grad 
benytte en relativ prioritering blandt projektansøgninger. De dårligste 
fravælges, selv om der er uafsatte støttemidler til rådighed. 

• Innovation i byggeriet kan stimuleres ved at nedprioritere normkrav, der 
repræsenterer anvisninger og i højere grad introducerer funktionsønsker, 
der kan indgå som konkurrenceelementer i bedømmelsesgrundlaget. 

Bygherrer – tillade mere 
fleksible byggerier 

Samfundet generelt – 
stimulere konkurrence og 
innovation samt forebyg-
ge kortsigtet spekulation 
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• Kommunerne kan med fordel i højere grad involveres i processen. Det 
vil f.eks. kunne kvalificere beslutninger om beliggenhed m.v. samt un-
derstøtte en højere grad af involvering i en opfølgning på byggeriet. 

Samlet set kan nøgleord som konkurrence, individualitet og fleksibilitet bi-
drage til gode ungdomsboliger i fremtiden. 
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DEL 1 
BAGGRUND 
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1. Lov om støttede private 
ungdomsboliger 

I dette kapitel gennemgås loven om støttede private ungdomsboliger. Først 
gives et historisk overblik over byggeriet af ungdomsboliger gennem tider-
ne, herunder hvilke former byggeriet er sket under. Dernæst beskrives den 
aktuelle tilskudsordnings baggrund og tilblivelse i Folketinget i forhold til 
lovforslaget og behandlingen heraf, og der gives en summarisk gennemgang 
af den høring, der fulgte forud for vedtagelsen. Endelig beskrives det, hvor-
dan ordningen har været administreret i praksis. Reglerne for ungdomsboli-
ger opført efter lov om almene boliger gennemgås afslutningsvis kort, da 
disse anvendes som referencemodeller i evalueringen. 

1.1 Ungdomsboliger før og nu 
Gennem tiderne er der bygget ungdomsboliger på forskellig vis.  

Begrebet ungdomsbolig blev først anvendt fra tiden efter 2. verdenskrig. 
Tidligere blev anvendt udtrykket kollegium, der betegnede en fælles bolig 
for unge under uddannelse. 

Det mest kendte og prestigefyldte kollegium er utvivlsomt Regensen i Kø-
benhavn, om end det ikke er det ældste; det er Valkendorf Kollegium. Re-
gensen blev oprindeligt opført af Christian 4. i 1618. 

Siden blev opført en række andre kollegier primært af forskellige filantropi-
ske fonde og sponsorer, oftest rettet mod særlige studieretninger på Køben-
havns Universitet.  

Kollegier var forbeholdt studerende på højere læreanstalter, og i takt med at 
antallet af studerende blev større, øgedes presset på kollegierne. Det blev 
mere og mere almindeligt, at studerende boede på herberger og private væ-

Kollegier 
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relser i byerne. En boligform, som tidligere var forbeholdt unge, der ikke 
var under uddannelse, og som ikke boede hjemme. 

De ældre kollegier har nu kun mindre betydning for ungdomsboligmarkedet 
og har i øvrigt i slutningen af sidste århundrede måttet indgå forskellige for-
mer for samarbejde for at sikre den fortsatte vedligeholdelse og drift. 

I løbet af første halvdel af det 20. århundrede blev der under forskellige 
ejerformer opført kollegier med tilknytning til landets højere uddannelsesin-
stitutioner. Der var ikke fra centralt hold i staten fokus på at bidrage til op-
førelse af kollegier og ungdomsboliger.  

I 30'erne havde den stigende boligmangel resulteret i et huslejestop. Først 
efter besættelsen, hvor boligmangelen var et politisk og samfundsmæssigt 
problem, blev opmærksomheden rettet mod, hvordan staten kunne afhjælpe 
boligmangelen. 

Situationen efter besættelsen førte både til lovgivning om offentlig støtte til 
boligbyggeri og senere i 1947 til dannelsen af Boligministeriet. I boligbyg-
geriloven fra 1946 var indeholdt opførelsen af statsstøttede boliger for unge 
under uddannelse, omfattende kollegier eller ungdomsboliger. 

Ungdomsboliger blev i en årrække herefter opført som såkaldte supple-
mentsrum til familieboliger. Hensigten var, at den unge boede i nærheden af 
sin familie i en bolig uden egentlige faciliteter; køkken og toilet fandtes i 
familieboligen. Disse boliger er senere i stort omfang blevet sammenlagt til 
større egentlige ungdomsboliger med tidssvarende faciliteter. 

Samtidig blev der i løbet af 50'erne og 60'erne opført en række store kolle-
giebyggerier, helt efter samme model, som man samtidig opførte de store 
almene byggerier efter. 

I 60'erne opstod i sammenhæng med ungdomsoprøret en ny boligform, kol-
lektivet eller bofællesskabet, typisk indrettet i større villaer enten i byen el-
ler på landet. Boligformen var både et udtryk for fællesskabstanken i ung-
domsoprøret, men også udtryk for en reaktion mod vanskeligheder ved at 
skaffe attraktive ungdomsboliger. 

I løbet af 70'erne opstod der en politisk bevægelse, der havde til hensigt at 
sikre ungdomsboliger, ikke kun til uddannelsessøgende, men også til unge i 
ikke-boglige uddannelser og på arbejdsmarkedet i øvrigt. Bevægelsen fik 
navnet UNGBO med basis i boligselskaberne og fungerer den dag i dag som 
formidler af ungdomsboliger med base i Boligselskabernes Landsforening. 

I starten af 1980'erne blev ungdomsboliglovgivningen afgørende revideret. 
En revision, der bl.a. hvilede på erfaringer med de store kollegiebyggerier 
fra 60'erne og 70'erne. 

Revisionen indebar, at ungdomsboliger skulle opføres som en del af det al-
mene boligbyggeri, integreret med almindelige familieboliger og ældreboli-

Supplementsrum 

Kollektiver 

Almene byggerier 
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ger. Dette princip har været det bærende siden da og er først alvorligt blevet 
udfordret ved lov om statsstøtte til opførelse af private ungdomsboliger. 

Ungdomsboligerne blev både indrettet i bestående bygninger, f.eks. nedlag-
te fabriksbygninger, og ved at opsplitte store lejligheder i alment byggeri, 
som ikke kunne udlejes. 

Boligerne skulle indrettes med eget toilet og bad og kunne indrettes med 
kogeniche. Alternativt skulle boligerne indrettes med fælleskøkkener for 
hver 15 boliger. 

Fra midten af 90'erne er en ny type "ungdomsbolig" blevet stadig mere al-
mindelig – det såkaldte forældrekøb af ejerlejlighed, som udlejes til en søn 
eller datter, eventuelt udlejet til flere, der bor sammen. Forældrekøbene er 
dels et resultat af vanskeligheder ved at sikre tilstrækkeligt med ungdoms-
boliger i centrene af de store uddannelsesbyer, ikke mindst i København, 
dels et resultat af billige lånemuligheder gennem nye lånetyper og stærkt 
stigende priser på ejerlejligheder og huse, der har muliggjort belåning på 
gunstige vilkår. Også andelsboliger fungerer i et vist omfang som sådanne 
forældrekøb. 

1.2 Lovens baggrund og tilblivelse 
Lov om støttede private ungdomsboliger blev fremsat den 6. november 
2002 af økonomi- og erhvervsministeren. Ministeren fremhævede i frem-
sættelsestalen, at hensigten med lovforslaget er at imødegå overefterspørgs-
len efter boliger til unge under uddannelse og medvirke til at sikre en hold-
bar boligsituation for denne gruppe på længere sigt. Man ønskede yderligere 
at sikre udvekslingsstuderendes mulighed for at få en bolig. 

Lovforslaget var en del af den boligaftale, der i oktober 2002 blev indgået 
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, det Radikale Ven-
stre og Kristeligt Folkeparti. Boligforliget sigtede mod at skabe en bedre ba-
lance på boligmarkedet gennem en flerårig indsats for at skaffe flere boliger 
til unge, til handicappede, udlejningsboliger, almene boliger og ældreboli-
ger. Målet med aftalen var at sikre etableringen af 20.000 nye boliger årligt. 

Specielt på ungdomsboligmarkedet har det været meget synligt ved studie-
start, at der mangler boliger til unge uddannelsessøgende. Dette forhold 
skyldtes, at der i mange år ikke var bygget tilstrækkeligt med ungdomsboli-
ger, samtidig med at tilgangen af nye unge studerende havde været stigende. 
Denne tendens var især klar i hovedstadsområdet, men var også gældende i 
andre dele af landet. 

Forud for lovforslaget var den kommunale grundkapital til almene boliger 
nedsat, som forventedes at give et ekstra byggeri af bl.a. ungdomsboliger i 
årene fremefter. Herudover var sket en lempelse af beskatningen af værel-
sesudlejning for at gøre det mere attraktivt for private at leje værelser ud. 
Endelig blev der samtidig med lovforslaget om de støttede private ung-
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domsboliger fremsat lovforslag om mulighed for at ommærke små almene 
familieboliger til ungdomsboliger. 

Disse initiativer skønnedes imidlertid ikke at være nok, hvorfor man yderli-
gere ønskede at tilføre flere ungdomsboliger gennem den nye støtteordning. 

Støtteordningen blev etableret som et alternativ og supplement til de almene 
ungdomsboliger med henblik på at få private bygherrer ind på ungdomsbo-
ligmarkedet. 

Ved forslagets fremsættelse skønnedes det, at støtteordningen ville medføre 
i alt 3.500 private ungdomsboliger i den femårige støtteperiode. 

De overordnede principper for etablering af boligerne var følgende:  

• De på finansloven afsatte midler på oprindelig 1 mia.kr. skal gå til etab-
lering af boliger i områder med stor koncentration af større uddannel-
sesinstitutioner, herunder i særlig grad i hovedstadsområdet. 

• Målgruppen er unge uddannelsessøgende, herunder udvekslingsstude-
rende. 

• Initiativet skal aktivere en ny kreds bestående af private bygherrer. Ini-
tiativet er således et supplement til kommunale tilsagn til etablering af 
almene ungdomsboliger. 

• Udmøntningen af ordningen skal rumme et væsentligt element af kon-
kurrence for at opnå flest mulige boliger pr. tilskudskrone. 

• Boligerne etableres med et rent statsligt tilskud, dvs. uden kommunal 
medfinansiering. 

Ved fremsættelsen af lovforslaget blev følgende hovedelementer ved ud-
møntningen af loven fremhævet:  

• Der skal i privat regi skabes konkurrence i forbindelse med fordeling af 
tilskuddet, så der etableres flest mulige boliger pr. tilskudskrone. Puljen 
fordeles derfor fra centralt hold efter en ansøgning, hvorpå der kan 
sammenlignes på tværs af projekterne med hensyn til kvalitet, beliggen-
hed og husleje. 

• Finansieringsmæssigt stilles der ingen krav til bygherren, som selv frit 
vælger den finansieringsform, denne synes er mest hensigtsmæssig. Det 
var imidlertid et væsentligt hensyn, at tilskuddet skulle ligge under de 
ca. 55% af anskaffelsessummen, som er tilskuddet til almene ungdoms-
boliger. Tilskuddet blev derfor maksimeret til halvdelen af den gennem-
snitlige anskaffelsessum for en almen ungdomsbolig, i 2002 ca. 
275.000 kr. 

• Boligerne er omfattet af den private lejelov. Støttetildelingen bliver dog 
hæftet op på en startleje, der bliver en del af tilsagnet, og som siden ale-
ne kan reguleres med nettoprisindekset. Udgangspunktet ved fastsættel-
se af startlejen er lejen i tilsvarende almene ungdomsboliger. 
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• Bygherrerne skal sikres en forrentning, der giver et incitament til at 
bygge. Dette kræver et afkast, der efter skat er konkurrencedygtigt med 
alternative placeringsmuligheder. Det blev vurderet, at en støtteandel, 
der lå lidt lavere end for almene ungdomsboliger, ville være attraktivt 
for et tilstrækkeligt antal bygherrer. 

• Det skal sikres ved udlejningen, at boligerne udlejes til uddannelses-
søgende. Anvisningen for størsteparten af boligerne skal derfor foregå 
gennem den fælles anvisning, som også de almene boliger udlejes gen-
nem. 

• Udbudsreglerne for statsstøttet byggeri gælder. Risikoen eller gevinsten 
ved udbuddet påhviler bygherren. 

• Det var et væsentligt hensyn for at få processen til at forløbe rationelt, at 
kommunerne blev inddraget på et tidligt tidspunkt i beslutningsproces-
sen. Kommunerne skal derfor, inden ansøgningen behandles af støtte-
myndigheden, udtale sig om projektets planmæssige og byggemyndig-
hedsmæssige status. I denne forbindelse blev også åbnet for, at kommu-
nerne fik mulighed for at stille særlige krav til projektet, enten som 
planmyndighed eller som grundsælger. Det var dog et klart hensyn, at 
kommunernes samlede tilsyn skulle ligge på et væsentligt lavere niveau 
end for alment byggeri. 

• Endelig blev det på lovgivningstidspunktet fastlagt, at tilskuddet skulle 
være skattefrit. 

Den politiske behandling af lovforslaget bar tydeligt præg af, at forslaget 
var en del af boligforliget, som et flertal bestående af regeringen og fire støt-
tepartier stod bag. 

Grænsen på 50 m² som maksimum for boligerne blev af flere betragtet som 
værende for rigid og gav anledning til nogen debat. Grænsen var kopieret 
fra reglerne om almene ungdomsboliger og blev fastholdt i den endeligt 
vedtagne lov. 

Det blev fra Enhedslisten fremhævet, at det var unødvendigt at sætte en ny 
lov i verden for at bygge ungdomsboliger. Det ville være enklere at tilføre 
de samme midler til øget byggeri af almene ungdomsboliger, hvor man hav-
de et afprøvet regelsæt i forvejen. Yderligere blev det fremhævet, at loven 
var socialt skæv, idet f.eks. pensionskassemedlemmers børn ville få fortrins-
ret til en del af boligerne.  

Lovforslaget blev som tidligere nævnt fremsat sammen med et forslag om at 
fremme ommærkning af små almene boliger under 50 m² til ungdomsboli-
ger. Dette forslag var et yderligere tiltag med henblik på at skabe flere ung-
domsboliger, primært blandt små almene boliger i København. København 
har i forvejen mange små boliger, knap 140.000 et- og toværelsesboliger. 
Københavns Kommune håber at ommærke 2.200 af disse over de kommen-
de ti år (kilde: Københavns Kommunes 8. kontor, maj 2006). 

Folketingets behandling 
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Lovforslaget var i høring i starten af november 2002. Høringsparter var stør-
re kommuner, kommunale foreninger, boligselskaber, byggeriets parter, ud-
lejere og lejerorganisationer. 

I høringsperioden indkom der godt 20 høringssvar. Høringssvarene havde 
generelt en positiv holdning over for lovforslaget og behovet for at bygge 
flere ungdomsboliger.  

Der fremkom dog også, som nævnt nedenfor, en række kritikpunkter i sva-
rene.  

Kommunernes Landsforening ønskede en kommunal anvisningsret til boli-
gerne på samme måde, som kommunerne har for de almene boliger. 

Flere af høringssvarene fandt, at boligerne skulle være for alle unge og ikke 
kun for unge under uddannelse. Både Ungdomsboligrådet, Københavns 
Kommune, Lejernes Landsorganisation og Boligselskabernes Landsforening 
havde denne holdning. 

Økonomi- og erhvervsministeren kommenterede herpå, at formålet med lo-
ven særligt var at tilgodese de unge uddannelsessøgende, hvorfor man ikke 
ønskede at ændre hverken på anvisningsreglerne eller på, hvilken gruppe af 
unge loven sigtede mod. 

Kommunernes Landsforening anbefalede yderligere, at kommunerne blev 
inddraget i overvejelser om kortlægning af behovet, i udformningen af tilde-
lingskriterierne, og at kommunerne fik mulighed for at stille kvalitetskrav til 
byggerierne. 

I Erhvervsministeriets høringsnotat blev det hertil anført, at kommunerne 
inddrages nærmere i forbindelse med udformningen af bekendtgørelse og 
vejledning. 

Københavns Kommune ønskede, at tildelingskriterierne blev tilrettelagt, så 
man lagde vægt på kommuner med en relativ mindre andel af boliger under 
50 m². Herudover ønskede kommunen, at man fik mulighed for at ommærke 
og ombygge private mindre lejligheder på et og to værelser, som Køben-
havn har knap 10.000 af. 

Hertil blev det i høringsnotatet nævnt, at puljen ikke ville blive fordelt på de 
enkelte kommuner, men generelt inden for kommuner i hovedstadsområdet.  

Mindsteenheden på 20 boliger gav anledning til høringssvar i forskellige 
retninger. Fra administratorside fandt man, at mindstekravet skulle sættes op 
for at få administrerbare enheder; fra byggeriets parter fandt man, bl.a. af 
hensyn til kommunerne i provinsen, at mindstekravet skulle sættes ned. 

I høringsnotatet blev det fastholdt, at man ønskede at bevare mindstekravet 
af hensyn til en effektiv udnyttelse af bevillingsrammen. 
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Et par af høringssvarene fra byggeriets parter fremførte også, at maksimum-
grænsen på 50 m² skulle gøres mere fleksibel af hensyn til ombygninger. 

Dette ønske blev ikke nærmere kommenteret i høringsnotatet. 

Lejernes Landsorganisation anførte, at man ikke kunne acceptere, at lejelo-
vens regler blev liberaliseret, som tilfældet var i loven, og at 20-års-reglen 
for fri lejefastsættelse blev taget ud af loven. 

I høringsnotatet blev det fremhævet, at det var væsentligt for investorernes 
interesse i at bygge under ordningen, at der på sigt skete en frigørelse af le-
jefastsættelsesreglerne. 

Boligselskabernes Landsforening ønskede, at også almene boligselskaber 
skulle kunne bygge efter loven. 

I høringsnotatet blev der henvist til, at de almene boligselskaber kan bygge 
efter almenboligloven og derfor ikke har et behov for at kunne bygge efter 
denne lov. 

Endelig blev der fra finanssektoren og flere pensionskasser tilført forskelli-
ge kommentarer af meget teknisk karakter omkring skattefritagelsen m.v. 

Loven blev sendt tilbage til behandling i Folketinget med få ændringsforslag 
af teknisk karakter og vedtaget 17. december 2002 til ikrafttræden i 2003. 

1.3 Ordningen i praksis 
Støtteordningen er som tidligere nævnt vedtaget i 2002 med første støttean-
søgningsrunde i 2003. Ordningen lå oprindeligt under økonomi- og er-
hvervsministeren og var administrativt placeret i Erhvervs- og Byggestyrel-
sen. Støtteordningen blev ved regeringsrokaden i 2004 flyttet sammen med 
det øvrige støttede boligbyggeri til velfærdsministeren. 

Loven er af Erhvervs- og Byggestyrelsen fulgt op med en bekendtgørelse af 
8. maj 2003 og senere med en mere praktisk betonet vejledning, der beskri-
ver ansøgningsprocedure m.v. for ansøger. 

Der er hvert år fra statens side annonceret i landsdækkende dagblade og ud-
valgte fagblade om fristen for årets ansøgning. Herudover har først Er-
hvervs- og Byggestyrelsen siden Velfærdsministeriet haft information om 
ordningen på de respektive hjemmesider. 

Der har i alt været fem ansøgningsrunder; en i 2003, to i 2004 og en i hvert 
af årene 2005 og 2006. Sidste ansøgningsrunde blev gennemført i efteråret 
2007.  

Der er administrativt hvert år fastsat en tidsfrist for, hvornår ansøgninger til 
det pågældende års pulje senest skal være modtaget hos støttemyndigheden. 
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Puljen har oprindeligt været fordelt med 200 mio.kr. i 2003 og 275 mio.kr. i 
2004, 225 mio.kr. i 2005, 150 mio.kr. i 2006 og 200 mio.kr. i 2007. 

Den fastsatte tidsfrist har alene angivet, hvornår ansøgningen skulle indleve-
res til Erhvervs- og Byggestyrelsen og senere Velfærdsministeriet. Det har 
ikke været angivet, hvornår ansøgningen skulle præsenteres for kommunen. 
Det har i en række tilfælde givet kommunerne problemer med at attestere 
ansøgningerne i tide, idet bygherrerne først har inddraget kommunerne på et 
meget sent tidspunkt. Kommunerne har dog i alle tilfælde nået at foretage 
attestationen, også selv om det i et enkelt tilfælde måtte ske hen over to da-
ge. Kommunerne har også i denne forbindelse oplyst, at nogle bygherrer ik-
ke ønskede at lade kommunerne beholde ansøgningsmaterialet, da de af 
konkurrencehensyn ikke ønskede, at kommunerne lå inde med projektmate-
rialet. 

Der har været udvalgt geografiske områder; kommuner, hvortil der har kun-
net søges om støtte. Det har været Københavns Kommune, Frederiksberg 
Kommune, kommunerne generelt i det daværende Københavns Amt, Ros-
kilde Kommune, Odense Kommune, Kolding Kommune, Esbjerg Kommu-
ne, Århus Kommune og Aalborg Kommune. Tre kommuner, nemlig Es-
bjerg, Kolding og Aalborg, har i løbet af ordningens levetid anmodet om at 
udtræde af ordningen. Puljen har været administrativt fordelt mellem Ho-
vedstadsregionen og det øvrige land. 

Udvælgelsen af de geografiske områder og fordelingen af puljen er sket ef-
ter en vurdering af behovet for ungdomsboliger i de enkelte områder. Vur-
deringen er foretaget på baggrund af en opgørelse af det aktuelle antal vide-
regående uddannelsespladser i det pågældende område samt den forventede 
udvikling heri. Antallet af uddannelsespladser sammenholdes med antallet 
af ungdomsboliger, inkl. kollegier, og en vurdering af sammensætningen af 
boliger i øvrigt i området. 

 

Kommuner Uddannelses- 
pladser 

Ungdoms- 
boliger Dækning 

København 52.519 7.475 14% 
Frederiksberg 18.309 650 4% 
Roskilde 9.092 1.565 17% 
Samlet for hovedstadsområdet 97.120 17.057 18% 
Odense 17.016 4.267 25% 
Kolding 2.316 1.016 44% 
Århus 36.548 8.542 23% 
Aalborg 15.613 3.145 20% 
Samlet for hele landet 203.191 58.999 29% 
Kilde: Velfærdsministeriet. 
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Det har været muligt administrativt at ændre fordelingen af puljen på del-
områder, såfremt der ikke har været ansøgninger nok i et delområde, eller de 
enkelte ansøgninger i et delområde har oversteget den samlede pulje for 
delområdet. 

Ansøgning om tilskud skal ske ved indsendelse af et udarbejdet skema 1 til 
Erhvervs- og Byggestyrelsen og siden til Velfærdsministeriet. Skemaet har 
kunnet downloades fra ministeriets hjemmeside. Skemaet følger samme op-
bygning som de skemaer, der anvendes i øvrigt inden for det støttede bolig-
byggeri, om end med variationer i, hvilke oplysninger der ønskes. Skemaet 
er gengivet i bilag A.1. 

Ansøgeren skal som en del af ansøgningsmaterialet erklære sig økonomisk 
og finansielt i stand til at gennemføre byggeriet. Dette skal attesteres af re-
visor i form af en erklæring om, at ansøger med en moderat grad af sikker-
hed har den økonomiske og finansielle kapacitet til at gennemføre byggeri-
et. 

Ansøgningsmaterialet skal yderligere bilægges projektmateriale svarende til 
dispositionsforslag og en skriftlig redegørelse og tegninger som beskrevet 
nøjere i vejledningen. 

Redegørelsen skal omfatte: 

• Byggesagens organisation 

• Byggesagens forudsætninger 

• Generel beskrivelse af byggeriet 

• Byggeteknik. 

Projektmaterialet skal omfatte: 

• Beliggenhedsplan/bebyggelsesplan visende bygningernes indbyrdes 
placering og anvisning på eventuelle friarealers udnyttelse. Mål 1:500. 

• Etageplaner. Mål 1:200. 

• Facader. Mål 1:200. 

• Typiske snit. Mål 1:200. 

• Møblerede boligplaner med indtegnede standardmøbler. Mål 1:50. 

• Terrænplan med hovedføringsveje for tekniske installationer. Mål 
1:500. 

• Plantegning pr. etage med hovedføringsveje for installationer. Mål 
1:200. 

Ansøgningsmaterialet skal forsynes med kommunalbestyrelsens attest på, at 
byggeriet kan forventes godkendt efter byggelovgivningen og planlovgiv-
ningen og i øvrigt ikke strider mod kommunalbestyrelsens fremtidige planer 
for området. 
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Byggeriet skal overholde de normkrav til kvalitet og indretning, der er fast-
sat af Erhvervs- og Byggestyrelsen i bekendtgørelse om støttede private 
ungdomsboliger. Bygherren kan, med angivelse af nærmere begrundelse, 
søge om dispensation for normkravene, f.eks. fordi grundens eller den eksi-
sterende bygnings udformning gør det vanskeligt eller umuligt at opfylde 
normkravene. Der har ikke kunnet dispenseres fra krav, kommunen måtte 
have stillet som grundsælger eller som plan- og byggemyndighed. 

Det er særskilt i bekendtgørelsen fastsat, at boligernes areal ikke må over-
stige 50 m² bruttoetageareal, og at alle boliger skal have eget bad og toilet. 
At netop dette normkrav har været særskilt nævnt i bekendtgørelsen og 
dermed ikke i det medfølgende bilag om normer, har tilsyneladende givet 
anledning til en vis usikkerhed hos ansøgerne.  

Det kan konstateres, at en stor del af de afviste projekter er blevet afvist, 
som følge af at boligerne har været større end 50 m². Med i dette billede hø-
rer også, at flere ansøgere har været i tvivl om beregningen af bruttoarealet, 
specielt i de tilfælde, hvor der er hems, uagtet at disse følger de almindelige 
regler herfor. 

Der har ikke kunnet bevilges dispensationer på arealkravet. På denne måde 
har man sikret en ligestilling mellem byggerier opført efter denne ordning 
og almene byggerier, hvor et lignende krav er gældende. 

Det minimale antal boliger i et byggeri på 20 fremgår af lovens § 2 stk. 3 og 
har derfor ikke været nævnt i normkravene. Også denne regel har i flere til-
fælde givet anledning til ansøgninger, der er blevet afvist. 

Opførelsen af støttede private ungdomsboliger har rettet sig mod alle former 
for bygherrer, dog ikke almene boligorganisationer. Med alle former for 
bygherrer har man tænkt på investorer, totalentreprenører, fonde, pensions-
kasser, selvejende institutioner og andre lignende bygherrer, som anden 
lovgivning ikke hindrer i at opføre boliger. 

Boligerne kan integreres i ansøgers virksomhed i øvrigt, idet der dog ikke er 
adgang til at indrette støttede private ungdomsboliger i eksisterende bolig-
ejendomme, hverken i tilfælde, hvor alle boliger omdannes, eller hvor kun 
en del af boligerne omdannes. Der kan således ikke indrettes tagboliger i en 
eksisterende beboelsesejendom med støtte efter loven. 

Tilsagnet om tilskud skal anvendes af den, der har ansøgt og modtaget til-
skuddet. Tilsagnet kan ikke overdrages. Der er dog efterfølgende ingen hin-
dringer for at overdrage en opført ejendom til anden ejer. 

Der kan ikke ydes tilskud efter lovgivningen til boliger, hvortil der søges 
om støtte efter anden lovgivning. 

Normkravene er udarbejdet med bistand til Erhvervs- og Byggestyrelsen fra 
tre private konsulentfirmaer. Kravene beskrives nærmere i kapitel 6. 
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Det har været helt op til bygherren at vurdere efterspørgslen på markedet for 
en bestemt type boliger, herunder hvorvidt boligerne skal udformes som et- 
eller toværelsesboliger, kollegieværelser og lignende. Kommunen har ude-
lukkende kunnet gøre sin indflydelse på kvalitet og beliggenhed gældende 
indirekte via lokalplanlægning m.v. 

Kommunerne har dog aktivt kunnet påvirke bygherrers placering af byggeri 
ved hjælp af lovens § 30, hvori det er bestemt, at kommunerne kan sælge 
grunde til bygherrer, der ønsker at opføre byggeri efter denne lov uden om 
de almindelige udbudskrav. Flere kommuner har benyttet sig af denne regel, 
jf. kapitel 10. 

Ved ansøgningsfristens udløb har ministeriet vurderet de enkelte ansøgnin-
ger. Ansøgningerne er først vurderet efter objektive kriterier: 

• Opfylder ansøgningen det geografiske krav? 

• Er det ansøgte beløb inden for den pulje, der er til rådighed for det på-
gældende delområde? 

• Er tilskudsbeløbet inden for det tilladte maksimum? 

• Er huslejeniveauet inden for det tilladte maksimum og minimum? 

• Er ansøgningsskemaet fyldestgørende udfyldt og det krævede materiale 
vedlagt? 

• Er den kommunale attestation vedlagt? 

Ansøgningerne er herefter i anonymiseret form blevet videresendt til et be-
dømmelsesudvalg bestående af sagkyndige udpeget af Praktiserende Arki-
tekters Råd, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Dansk Byggeri. 

Dette bedømmelsesudvalg har generelt fungeret som teknisk rådgiver for 
Erhvervs- og Byggestyrelsen og Velfærdsministeriet.  

Velfærdsministeriet har haft en relativt tæt kontakt til mange bygherrer, som 
har haft behov for fortolkninger af loven og anden form for regelvurderin-
ger. Kontakten har været særlig intens op til fristernes udløb. 

Bedømmelsesudvalget har vurderet, om kravene til kvalitet og indretning er 
opfyldt, og hvorvidt en eventuel ansøgning om dispensation skal accepteres. 

De ansøgninger, der herefter er tilbage, har indgået i udvælgelseskonkurren-
cen om, hvilke projekter der kan levere flest boliger for det laveste tilskud 
pr. m². 

Der har været fastlagt maksimumbeløb for støtten afhængigt af byggeriets 
geografiske placering. Maksimum har i 2003-niveau andraget 8.500 kr. pr. 
m² i Hovedstadsregionen, 7.000 kr. i Århus, Aalborg og Odense og 6.500 
kr. i de øvrige geografiske områder. De tilsvarende maksimale huslejer er 
fastlagt til 750-950 kr. pr. m² for Hovedstadsregionen og 600-800 kr. pr. m² 
for de øvrige geografiske regioner. Beløbsgrænserne reguleres med udvik-
lingen i nettoprisindekset. 

Kommunernes  
indflydelse 

Udvælgelse ved  
konkurrence 

Ansøgninger vurderes af 
bedømmelsesudvalg 
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Der har været indført en række særlige regler omkring beregning af det la-
veste tilskud. Beregningen har været rettet mod at give lige vilkår for alle 
typer boliger, store og små, og fordi grundpriser i hovedstadsområdet gene-
relt er højere end i provinsen. 

Når tilskudsmodtagerne er fundet gennem udvælgelsen af de boliger, der 
kan opføres med det laveste tilskud, meddeler styrelsen og siden Velfærds-
ministeriet tilsagn til bygherren. 

Først på dette tidspunkt indtræder den selvstændige kommunale sagsbe-
handling i form af tilsyn med byggeri og senere drift. Kommunen bliver af 
styrelsen eller Velfærdsministeriet orienteret om tilsagnet.  

I denne forbindelse har flere kommuner udtalt, at kommunerne ikke fra sty-
relsen/Velfærdsministeriet er blevet gjort bekendt med ansøgningsmaterialet 
og derfor ikke har kunnet føre kontrol med, om byggeriet opfyldte indholdet 
heri. Kommunerne har efterfølgende fået ansøgningsmaterialet udleveret af 
bygherrerne. 

Byggerier efter denne lov er omfattet af de almindelige udbudsregler i til-
budsloven, dvs. at byggearbejderne skal udbydes i licitation, medmindre der 
er tale om arbejder i eget regi. Også rådgiverydelser skal udbydes, når hono-
raret forventes at overstige tærskelværdien herfor. 

Kommunen påser efterfølgende, om hovedprojektet er i overensstemmelse 
med det projekt, der har ligget til grund for tilsagnet. Hovedprojektet ind-
sendes sammen med et udfyldt skema 2 (jf. bilag A.2), og bygherren ansø-
ger om kommunens tilladelse til at påbegynde byggeriet. Kommunen kon-
trollerer efterfølgende, om der er sket udbud efter reglerne herom. 

Ved tilsagnet fra styrelsen eller Velfærdsministeriet gives der en 9-måne-
dersfrist til påbegyndelse af byggeriet. Kommunen kan i særlige tilfælde til-
lade, at 9-månedersfristen overskrides. Tilsagnet bortfalder automatisk, hvis 
der ikke er meddelt tidsfristforlængelse inden for den oprindeligt fastsatte 
frist. 

9-månedersfristen har givet anledning til mange dispensationer, og således 
har alle byggerier, bortset fra et, haft behov for forlængelse af denne frist. 

Tilsagnet vil ligeledes bortfalde, hvis der ikke er givet ibrugtagningstilladel-
se til byggeriet senest fire år efter påbegyndelsen. Ingen byggerier er hidtil 
faldet for denne frist. 

Der er mulighed for at søge mertilsagn, f.eks. hvis der opstår mulighed for 
at opføre flere boliger end først ansøgt. 

Efter færdiggørelse af byggeriet færdigmelder bygherren byggeriet til kom-
munen ved at indsende skema 3 (jf. bilag A.3). 

Færdigmeldingen vedlægges det dokumentationsmateriale, der er krævet i 
normbekendtgørelsen. Kommunen skal ved færdigmeldingen påse, at byg-

Udligningsberegning 

Udbudsregler 

9-månedersfrist 

Færdigmelding af  
byggeriet 
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geriet er opført i overensstemmelse med det godkendte hovedprojekt og til-
sagn, om der er udført kvalitetssikring, og at der er udarbejdet en driftsplan 
for byggeriet. 

Herudover sikrer kommunen, at der er tinglyst en deklaration om, at ejen-
dommen er omfattet af lov om støttede private ungdomsboliger.  

Afslutningsvis påser kommunen, at der er indgået aftale om fælles anvis-
ning af mindst 80% af boligerne. 

I tilfælde af, at betingelserne i tilsagnet ikke er opfyldt, meddeler kommu-
nen dette til Erhvervs- og Byggestyrelsen/Velfærdsministeriet, der herefter 
tager stilling til, hvorvidt tilsagnet skal bortfalde eller nedsættes. 

Det er et krav til tilskudsejendommene, at udlejning af boligerne skal ske til 
unge uddannelsessøgende. Dette sikres dels gennem kommunens krav om, 
at byggeriet er tilmeldt den fælles anvisning, eller hvis en sådan ikke findes, 
at kommunen fastsætter regler for udlejningen, der svarer til lovens krav. 

Der er i alle de kommuner, hvor der er opført byggeri, fælles anvisninger. 

Byggerierne er omfattet af bekendtgørelse nr. 370 af 19. juni 1998 om opsi-
gelse i statsstøttede almene ungdomsboliger, hvilket betyder, at ejeren kan 
opsige beboere alene med henvisning til, at de ikke længere er studieaktive. 

Kommunen fører efterfølgende kontrol med, at beboerne konstant hører til 
den omfattede personkreds. 

1.4 Ungdomsboliger efter lov om almene boliger 
Ungdomsboliger har i en lang årrække primært været opført som almene 
ungdomsboliger, oftest integreret i større byggerier med familieboliger. 

I lov om almene boliger defineres en almen boligorganisation i hovedsagen 
som enten en boligorganisation, der er godkendt af kommunalbestyrelsen til 
at udøve almen boligvirksomhed, eller en boligorganisation, der er godkendt 
til at udøve almen boligvirksomhed gennem datterselskaber. Almene bolig-
selskaber er alle non-profit organisationer, som udøver boligvirksomhed. 

Ungdomsboliger organiseres i den almene boligorganisation på lige vilkår 
med de øvrige boliger. Det betyder, at beboerne indgår i det sædvanlige be-
boerdemokrati på lige fod med de øvrige beboere og eventuelt ældreboli-
gerne i afdelingen. I de rene ungdomsboligafdelinger består beboerdemo-
kratiet alene af beboerne af ungdomsboligerne. Sidstnævnte giver typisk 
mere interesse og aktivitet fra de unge. 

Indtil 1996 kunne også bygges selvejende ungdomsboliger, der i bestyrelsen 
havde en ligelig sammensætning af beboere, repræsentanter udnævnt af 
kommunalbestyrelsen og repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne i 
kommunen. Disse fungerer fortsat efter reglerne for disse selskaber. 

Fælles anvisning 

Ungdomsboliger og  
beboerdemokrati 
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Ungdomsboligerne bygges og administreres på lige fod med de øvrige al-
mene boliger. Det indebærer, at det er kommunalbestyrelsen, der suverænt 
bestemmer, hvorvidt der skal bygges. Initiativet til at bygge kan komme fra 
almene boligorganisationer i området eller fra uddannelsesinstitutionerne, 
måske fordi der opleves et pres på ungdomsboligerne i området. Som følge 
af udbudsreglerne på området er de enkelte almene boligorganisationers in-
citament til at tage initiativer dog mindsket, eftersom bygherrerollen skal i 
udbud. Driftsherrerollen er ikke belagt med udbudskrav. 

Grundkapitalen er som for andre almene boliger 14% fra kommunen, og der 
udmeldes årligt en maksimalt anskaffelsessum pr. m². Der anvendes en ske-
matik, svarende til, hvad der er krav om til øvrige almene boliger. 

Der er ikke særlige regler om, hvor mange ungdomsboliger der skal være i 
en enhed, og størrelsen herpå varierer da også meget.  

Langt de fleste er etrumsboliger med et m² antal noget under de maksimale 
50 m². Boligerne er med selvstændigt køkken, bad og toilet. Oftest indrettes 
fælles rum med køkken i de enheder, som antalsmæssigt gør, at dette er mu-
ligt. 

Der har i de seneste år været en klar tendens til, at det er de større uddannel-
sesbyer, der har ønsket at opføre ungdomsboliger, som f.eks. København, 
Århus, Odense og Roskilde.  

I løbet af 90'erne blev der bygget en del i mindre byer uden større uddannel-
sesinstitutioner. En del af disse har dog siden haft udlejningsproblemer og er 
blevet nedlagt eller frasolgt. 

Der er ikke særlige normkrav til de almene ungdomsboliger, men naturlig-
vis krav om overholdelse af bygningsreglementet.  

Etrumsboliger 

Ingen normkrav 

Kommunalbestyrelsen 
beslutter 

Grundkapital på 14% 
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2. De støttede ungdomsboliger 

I dette kapitel beskrives forløbet af de seks ansøgningsrunder. Proceduren 
ved sagsbehandlingen af ansøgningerne beskrives, og hver ansøgningsrunde 
beskrives ud fra antal ansøgninger, geografisk beliggenhed og begrundelser 
for afslag til byggerier.  

Derefter præsenteres de opførte byggerier med angivelse af udvalgte stam-
data. Afsnittet omfatter de støttede private, de almene byggerier og det ene 
private byggeri, der indgår i evalueringen. 

2.1 Ansøgningsrunderne 
Der har i alt været seks ansøgningsrunder; en i 2003, to i 2004 og en i hvert 
af årene 2005, 2006 og 2007.  

Støttemyndigheden, først Erhvervs- og Byggestyrelsen siden Velfærdsmini-
steriet, har annonceret i landsdækkende dagspresse og fagblade efter ansøg-
ninger. I annoncen er angivet en frist for, hvornår ansøgningerne skal være 
modtaget, for at de deltager i konkurrencen. 

Bedømmelsen under de enkelte ansøgningsrunder var inddelt i tre faser: 

• Først gennemgår støttemyndigheden de enkelte ansøgninger med hen-
blik på at frasortere ansøgninger, der ikke opfylder de objektive kriterier 
(fase 1) 

• Dernæst bliver ansøgningerne forelagt et bedømmelsesudvalg, der vur-
derer, hvorvidt ansøgningerne opfylder normkravene (fase 2) 

• Endelig behandler støttemyndigheden ansøgningerne administrativt, 
bl.a. i forhold til lovbekendtgørelsens fastsatte maksimum på 50 m² pr. 
bolig, idet bedømmelsesudvalget ikke har taget stilling til konsekven-
serne af overskridelse heraf (fase 3). 

Annoncering 

Tre faser i bedømmelsen 
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Der er samlet indkommet 54 ansøgninger i runderne, heraf har 32 fået til-
sagn. Ud af de 54 ansøgninger er fire gengangere, der i tidligere runder har 
fået afslag. Der er således i alt i perioden 2003-2007 indkommet 50 ansøg-
ninger. 

 

 
Ansøg-
ninger 

Afslag 
Fase 1 

Afslag 
Fase 2 

Afslag 
Fase 3 Tilsagn 

Ansøgningsrunde 1 13 1 3 2 7 
Ansøgningsrunde 2 12 2 0 3 7 
Ansøgningsrunde 3 8 0 0 1 7 
Ansøgningsrunde 4 11 2 2 1 6 
Ansøgningsrunde 5 2 2 0 0 0 
Ansøgningsrunde 6 8 2 0 1 5 
Total 54 9 5 8 32 
Kilde: Velfærdsministeriet. 

 

Ansøgningerne fordeler sig over otte kommuner, som fremgår af nedenstå-
ende tabel. Halvdelen af ansøgningerne er fra hovedstadsområdet, inkl. 
Roskilde, ti ansøgninger er fra Odense og Kolding, mens der er 16 fra Århus 
og Aalborg, hvor Aalborg skiller sig særligt ud med ti ansøgninger. 

Af tilsagnene tegner hovedstadsområdet sig for noget over halvdelen med 
19 ud af 32. Fem ligger i Odense og Kolding og otte i Århus og Aalborg. 

 

 Ansøgninger Afslag Tilsagn 
København 13 4 9 
Frederiksberg 6 2 4 
Ballerup 2 1 1 
Roskilde 6 1 5 
Odense 8 4 4 
Kolding 2 1 1 
Århus 6 5 1 
Aalborg 10 3 7 
Ikke kommunespecifik 1 1 0 
Total 54 22 32 
Kilde: Velfærdsministeriet. 

 

Det har været generelt for alle ansøgningsrunder, at der ikke har været an-
søgninger nok, der opfyldte de objektive krav og normkravene, til at der er 
etableret den oprindeligt ønskede konkurrence om tilskuddets størrelse. An-
søgningerne har samlet omfattet beløb i hver runde fra 129 mio.kr. til 
180 mio.kr., idet der dog i 2006-runden kun var to ansøgninger, hvoraf den 
ene blev trukket tilbage, og den anden ikke blev sendt til bedømmelse, da 
det tydeligt fremgik, at den ikke overholdt arealkravet.  

Ansøgningsrundernes 
omfang 

Ansøgninger fordelt på 
kommuner 

Tabel 2.1 
Ansøgninger fordelt på  
afslag og tilsagn 

Tabel 2.2 
Ansøgninger og afslag  
fordelt på kommuner 
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Der har samlet været ansøgninger, der har ført til tilsagn for 741 mio.kr., 
svarende til, at 80% af rammen er anvendt, inden ordningen er udløbet. 
Rammen har oprindelig været på 1 mia.kr., hvorfra samlet er fratrukket 
77,9 mio.kr. til administration og eksterne omkostninger samt et særligt fra-
drag i forbindelse med finanslovsforhandlinger; i alt har rammen været 
922,1 mio.kr. 

Der er i alt givet tilsagn om 2.268 boliger, hvilket svarer til 65% af det antal 
boliger på 3.500, man ønskede at bygge. Der er altså bygget lidt færre boli-
ger procentvis i forhold til forbruget af tilsagnsrammen. 

De samlede ansøgningsbeløb i de enkelte runder fremgår af nedenstående 
tabel. 

 

 Tilsagn (mio.kr.) Antal boliger 
Ansøgningsrunde 1 89 298 
Ansøgningsrunde 2 163 561 
Ansøgningsrunde 3 131 428 
Ansøgningsrunde 4 178 532 
Ansøgningsrunde 5 0 0 
Ansøgningsrunde 6 180 449 
Total 741 2.268 
Kilde: Velfærdsministeriet. 
Note: To tilsagn fra ansøgningsrunde 1 er tilbageført, i alt med et beløb på 59.294.000 kr. 

 

Tilskuddet pr. m² byggeri var i første runde noget højere end i de to efter-
følgende. Tilskuddet lå således på ca. 7.400 kr. pr. bruttoetagemeter i første 
runde, i de efterfølgende runder har tilskuddet ligget omkring 6.500 kr. pr. 
bruttoetagemeter. I runde 4 og 6 har tilskuddet i gennemsnit ligget på hen-
holdsvis 8.000 kr. og 8.700 kr. Tilskuddets variation over ansøgningsrun-
derne fremgår af nedenstående tabel. Variationerne i ansøgningsrunderne er 
dog betydelige, idet det laveste tilskud pr. m² er 4.000 kr., og det højeste er 
9.135 kr. pr. bruttoetagemeter. 

Maksimumtilskuddet pr. bruttoetagemeter er reguleret årligt i forhold til 
rammebeløbet for almene ungdomsboliger. Tilskudsprocenten er i første 
runde ca. 94, i anden og tredje runde falder denne til henholdsvis 82 og 88 
for derefter i fjerde runde at ligge på 96 og sjette runde på 100. Konkurren-
ceelementet har således været størst i runde 2 og 3. 

Tabel 2.3 
Ansøgningsbeløb og  
tilsagnsramme 
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Byggerier 
Byggesum 

(kr.) Tilskud (kr.) 
Tilskuds- 
procent 

Bruttoetage- 
areal (m²) 

Tilskud pr. 
bruttoetage-

areal (kr.) 

Ansøgningsrunde 1  

 20.897.000 10.500.000 50% 1.500 7.000 
 26.845.000 12.623.000 47% 1.485 8.500 
 40.466.000 19.936.000 49% 2.848 7.000 
 48.933.000 21.777.000 45% 3.619 6.017 
 49.742.000 24.871.000 50% 2.926 8.500 
Samlet   48%  7.403 

Ansøgningsrunde 2 

 25.873.000 10.446.000 40% 1.607 6.500 
 54.000.000 22.140.000 41% 2.984 7.420 
 42.200.000 11.000.000 26% 1.609 6.836 
 73.300.000 24.000.000 33% 4.104 5.848 
 88.500.000 38.700.000 44% 5.165 7.493 
 82.154.000 41.077.000 50% 4.975 8.257 
 42.050.000 15.896.000 38% 3.306 4.793 
Samlet   39%  6.735 

Ansøgningsrunde 3 

 72.337.000 29.817.000 41% 3.738 7.977 
 96.500.000 33.590.000 35% 4.731 7.100 
 31.500.000 17.708.000 56% 2.733 6.479 
 48.552.000 12.264.000 25% 3.066 4.002 
 41.000.000 19.160.000 47% 2.600 7.369 
 27.500.000 11.174.000 41% 1.568 7.126 
 18.500.000 7.600.000 41% 1.371 5.543 
Samlet   41%  6.513 

Ansøgningsrunde 4 

 90.000.000 46.472.328 52% 6.464 7.189 
 31.000.000 15.739.622 51% 1789 8.798 
 70.304.000 28.220.000 40% 4.150 6.800 
 41.221.000 18.200.000 44% 2.600 7.000 
 158.500.000 60.630.500 38% 7.133 8.500 
 18.950.000 8.400.000 44% 912 9.211 
Samlet   45%  7.657 

Ansøgningsrunde 5 
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Byggerier 
Byggesum 

(kr.) Tilskud (kr.) 
Tilskuds- 
procent 

Bruttoetage- 
areal (m²) 

Tilskud pr. 
bruttoetage-

areal (kr.) 

Ansøgningsrunde 6 

 30.240.000 11.814.000 39% 1.703 6.937 
 101.046.000 39.046.839 39% 4.297 9.087 
 115.350.000 46.933.803 41% 5.138 9.135 
 107.500.000 46.789.470 44% 5.122 9.135 
 88.000.000 35.425.000 40% 3.878 9.135 
Samlet   40%  8.686 

Kilde: Velfærdsministeriet, ansøgningsskemaerne. 

 

Ansøgningsrunden i 2003 var den første runde, og tidsfristen var den 15. 
august. En tidsfrist, man senere fandt, lå uhensigtsmæssigt tæt på sommerfe-
rien. I denne runde indkom 13 ansøgninger. Syv af disse fik tilsagn. 

Tilsagnene fordeler sig med tre tilsagn i Københavns Kommune, to i øvrigt i 
hovedstadsområdet og et i henholdsvis Odense og Aalborg. 

Afslagene i denne runde skyldtes ansøgninger med bruttoboligareal over 
50 m², boliger uden wc/bad, manglende attestation fra kommunen og mang-
lende indretning af handicapboliger. 

I 2004 blev ansøgningsrunden delt op i to. Anden runde havde tidsfrist den 
2. april 2004. Der indkom 12 ansøgninger, og syv ansøgninger blev tildelt 
tilsagn. 

Tilsagnene fordeler sig med tre på Frederiksberg, et i København, et i Ros-
kilde og to i Aalborg. 

Afslagene i denne runde skyldtes dels ansøgninger med bruttoareal over 
50 m², manglende attestation fra kommunen og en ansøgning med under 20 
boliger i enheden. 

I efteråret 2004 blev tredje ansøgningsrunde afholdt med tidsfrist den 27. 
august 2004. Der indkom otte ansøgninger, og syv blev tildelt tilsagn. 

Tilsagnene fordeler sig med to i København, to i Odense, et i Kolding, et i 
Århus og et i Aalborg. 

Afslaget til et projekt i Aalborg skyldtes boliger med et bruttoareal over 
50 m². 

Fjerde ansøgningsrunde havde tidsfrist den 7. oktober 2005. Der indkom 11 
ansøgninger, hvoraf seks fik tilsagn. 

Tilsagnene fordeler sig med to i København, et i Roskilde og tre i Aalborg. 

Anden ansøgningsrunde 

Første ansøgningsrunde 

Tredje ansøgningsrunde 

Fjerde ansøgningsrunde 

Tabel 2.4 
Tilskud pr. brutto-
etagemeter, tilskuds-
procent, byggesummer, 
bruttoetageareal og tilskud 
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Afslagene i denne runde skyldtes ansøgninger med boliger med bruttoareal 
over 50 m², manglende kommunal attestation og ønske om dispensation fra 
krav om fællesarealer. 

I 2006 blev femte ansøgningsrunde afholdt. Der indkom to ansøgninger, og 
ingen af disse ansøgninger medførte tilsagn. 

Den ene ansøgning blev trukket af bygherren efter ansøgning, idet man alli-
gevel ikke mente, der var et marked for det pågældende byggeri. Projektet 
omfattede en udvidelse af et tidligere opført byggeri fra første runde. 

Den anden ansøgning faldt, som følge af at boligerne var på mere end 50 m² 

bruttoareal. 

Sidste ansøgningsrunde er afholdt med ansøgningsfrist i oktober 2007. Der 
indkom i alt otte ansøgninger, og fem af disse medførte tilsagn. 

De tre ansøgninger, der ikke fik tilsagn, faldt dels på en mangelfuld ansøg-
ning, dels en ansøgning, hvor der kun var 13 boliger i forhold til det kræve-
de antal på mindst 20, og endelig en, der ikke opfyldte kravet om maksimalt 
tilskud pr. m² og det maksimale antal m² på 50. 

2.2 Bedømmelsesudvalg 
Allerede ved støtteordningens start nedsatte Erhvervs- og Byggestyrelsen et 
bedømmelsesudvalg til at støtte styrelsen i vurderingen af de enkelte ansøg-
ningers byggetekniske kvalitet, vurderet ud fra overholdelse af normkrave-
ne. 

I bedømmelsesudvalget har siddet tre personer, udnævnt af henholdsvis 
FRI, PAR og Entreprenørforeningen (nu Dansk Byggeri). To af de udnævn-
te har ingeniørmæssig baggrund, en er arkitekt. De tre personer, der i for-
hold til bygherrerne altid har optrådt anonymt, har været gennemgående for 
alle seks ansøgningsrunder. Der har således i denne bedømmelse været sik-
ret en høj grad af kontinuitet, som ikke har været påvirket af, at ordningen 
har skiftet ressortministerium. 

De tre udvalgsmedlemmer er udnævnt på baggrund af den viden, de hver 
har både inden for ungdomsboliger og boligbyggeri i almindelighed. 

Den bygningsmæssige kvalitet er vurderet ud fra projekternes overholdelse 
af normkravene, som det har været udvalgets primære opgave at sikre. Her-
udover har udvalget ført tilsyn med projekternes overholdelse af arealkravet 
på maks. 50 m² pr. bolig. 

Bedømmelsesudvalget har efter udnævnelsen selv tilrettelagt sit eget arbej-
de. Bortset fra den indledende vejledning i, hvad Erhvervs- og Byggestyrel-
sen ønskede, udvalget skulle fokusere på, har der ikke fra styrelsen og sene-
re ministeriet været givet særlig instruktion eller vejledning i, hvad man for-
ventede af udvalget. 

Femte ansøgningsrunde 

Sjette ansøgningsrunde 

Udnævnelsen af  
medlemmer 

Nævnet har selv  
tilrettelagt sit arbejde 
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Udvalget har med tiden i større omfang udviklet en arbejdsdeling mellem 
medlemmerne, hvor man i starten mere lod alle bedømme projekterne fuldt 
ud. Bedømmelsen er herefter foretaget på den måde, at hver af udvalgets 
medlemmer har modtaget ansøgningsmaterialet og i starten har bedømt alle 
de normkrav, der skulle opfyldes; med tiden kun de normkrav, der lå inden 
for det pågældende medlems "område". 

Udvalget har på eget initiativ udformet en skematik, der anvendtes til be-
dømmelsen, og som gav mulighed for kommentarer (fodnoter) også til byg-
getekniske løsninger, der ikke lå inden for udvalgets kompetence at udtale 
sig om. På denne måde har udvalget f.eks. videregivet oplysninger om byg-
getekniske løsninger, der ikke vil kunne godkendes efter byggeloven.  

Efter at projekterne var gennemgået individuelt af medlemmerne, samledes 
udvalget og udarbejdede en samlet konklusion, der blev videresendt til sty-
relsen, senere ministeriet, og herefter blev der afholdt et møde udvalget og 
ministeriet imellem, således der var fælles forståelse af udvalgets indstilling.  

Udvalget har i en række tilfælde anmodet om supplerende og uddybende 
oplysninger, hvis projektet ikke har kunnet godkendes umiddelbart. An-
modningen om supplerende oplysninger er blevet givet gennem styrel-
sen/ministeriet, idet udvalget som tidligere nævnt har været anonymt i for-
hold til bygherren.  

Anmodningen om supplerende oplysninger er herefter fulgt op af bygherren, 
enten i form af en præcisering eller i form af en tilretning af projektet. 

Udvalget har haft forskellig tid til rådighed til at bedømme projekterne. Ge-
nerelt vurderes det, at der har været den fornødne tid, men specielt ved en 
enkelt lejlighed var tiden lidt knap til at komme tilstrækkeligt i dybden med 
projektet. 

Normkravene er oprindeligt udarbejdet af et rådgiverteam, forud for at støt-
teordningen trådte i kraft i 2003. Normkravene afspejler efter udvalgets op-
fattelse naturligt de byggetekniske krav og løsninger, der "var oppe i tiden" 
på det pågældende tidspunkt. Dette gør det dog også naturligt, at normkra-
vene revideres ved en eventuel videreførelse af ordningen, sådan de dels af-
spejler et revideret bygningsreglement, dels dagens måde i øvrigt at bygge 
på. Eventuelt vil man i højere grad kunne klare sig med henvisninger til 
bygningsreglement og ISO-standarder. 

Udvalget peger yderligere på, at arealopgørelserne bør systematiseres, og at 
der eventuelt bør udarbejdes et skema hertil. Dette med henvisning til, at 
udvalget i mange projekter har brugt tid på at eftergå arealopgørelserne, og 
at det har været synligt, at bygherrerne har haft vanskeligt ved denne del. 

Udvalget finder yderligere, at der er normkrav, der bør præciseres. Dette 
gælder placering af fællesrum, som i nogle tilfælde er placeret langt fra de 
boliger (etrumsboliger), de skal servicere. Dette har også i et tilfælde gjort 
sig gældende ved placering af en elevator. Det findes yderligere, at der er 
behov for at præcisere, at installationsskakte skal placeres, så de senere kan 

Udvalget har afgivet en 
samlet konklusion til  
ministeriet 

Normkravene bør  
revideres 
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åbnes, og rør udskiftes, uden man skal foretage gennemgribende indgreb i 
boligerne. Endelig mener man, at der bør strammes op på reglerne om han-
dicapboliger, hvor der ikke er krav om, at disse skal have adgang til fælles-
faciliteter.  

Herudover finder udvalget, at der med fordel kunne udgives en vejledning i 
drift af ungdomsboliger med særlige henvisninger til, hvilke forhold man 
som driftsherre til en ungdomsbolig særligt skal være opmærksom på. 

Lovkravet om, at boligerne maks. må være på 50 kvm, finder udvalget 
uhensigtsmæssigt i forbindelse med ombygning af eksisterende bygninger. 
Dette bør blødes op, så der f.eks. kan gives dispensation op til f.eks. 5%. 
Generelt mener udvalget også, at kravet slår for hårdt ned på etageboliger 
(hvor trappearealet skal regnes med) i forhold til enetagesbyggeri, hvilket er 
uhensigtsmæssigt. 

Udvalget har i visse tilfælde anbefalet dispensationer fra normkravene, ty-
pisk i ombygningssager, hvor visse normkrav har været vanskelige at opfyl-
de. 

2.3 Byggerier, der indgår i evalueringen 
Indtil d.d. (april 2008) er i alt 15 støttede private byggerier færdiggjorte og 
besøgt i forbindelse med evalueringen. 

Byggerierne fordeler sig med to i Københavns Kommune, et i Frederiksberg 
Kommune, et i Ballerup Kommune, et i Roskilde Kommune, tre i Odense 
Kommune, et i Kolding Kommune, et i Århus Kommune og fem i Aalborg 
Kommune. 

Der er desuden registreret syv almene byggerier. 

De almene byggerier fordeler sig med et i Københavns Kommune, et i Ros-
kilde Kommune, et i Ishøj Kommune, et i Gentofte Kommune, et i Odense 
Kommune og to i Århus Kommune. 

Endelig er et privat finansieret byggeri beliggende i Københavns Kommune 
registreret bygningsmæssigt. 

Byggeriernes placering fremgår af overblikskortet nedenfor. 

Maksimumbolig-
størrelsen på 50 m²  
skal blødes op 
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Figur 2.1 
Byggeriernes geografiske 
placering  

Note: Rød: Privat støttet byggeri. 
 Blå: Alment byggeri. 

 

De enkelte byggerier er nedenfor præsenteret med angivelse af byggeriets 
stamdata, beliggenhedskommune, bygherre, arkitekt, opførelsesår, antal bo-
liger og m² samt endelig, om byggeriet er nybyggeri eller en ombygning. 
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AB Dahlerup 
 
Københavns Kommune 
 
Opført 2005 
 
Bygherre:  
AB Dahlerup 
 
Arkitekt:  
Kant Arkitekter 
 
Støttet privat byggeri 

 
 Boligerne er indrettet i tidligere erhvervslejemål i en andelsboligforening 
 Antal boliger 80 Heraf med flere end et rum 22 
 Samlet bruttoareal (m²) 3.738 Fællesareal (m²) 389 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 42 

 

Chr. X's Kollegiet 
 
Århus Kommune 
 
Opført 2007 
 
Bygherre:  
Holmsø Huset A/S 
 
Arkitekt:  
Holmsø Huset 
 
Støttet privat byggeri 

 
 Byggeriet er en ombygning af et tidligere hotel 
 Antal boliger 106 Heraf med flere end et rum 4 
 Samlet bruttoareal (m²) 4.731 Fællesareal (m²) 1.556 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 30 
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Dannebrogskollegiet 
 
Aalborg Kommune 
 
Opført 2004-2005 
 
Bygherre:  
Ejendomsmæglernes Fond 
 
Arkitekt:  
Bjørn & Maigaard 
 
Støttet privat byggeri 

 
 Nybyggeri beliggende i bymæssig bebyggelse 
 Antal boliger 34 Heraf med flere end et rum 30 
 Samlet bruttoareal (m²) 1.607 Fællesareal (m²) 0 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 47 

 

Falkoner Kollegiet 
 
Frederiksberg Kommune 
 
Opført 2005-2006 
 
Bygherre:  
NNC Property Development A/S 
 
Arkitekt:  
DesignGroup 
 
Støttet privat byggeri 

 
 Nybyggeri i bymæssig bebyggelse 
 Antal boliger 114 Heraf med flere end et rum 0 
 Samlet bruttoareal (m²) 4.104 Fællesareal (m²) 991 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 27 
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Holmbladsgade 
 
Københavns Kommune 
 
Opført 2004-2005 
 
Bygherre:  
Brunder Ejendomme A/S 
 
Arkitekt:  
Kant Arkitekter 
 
Støttet privat byggeri 

 
 Ombygning af tidligere industriejendom 
 Antal boliger 35 Heraf med flere end et rum 0 
 Samlet bruttoareal (m²) 1.485 Fællesareal (m²) 360 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 32 

 

Hørgården 
 
Kolding Kommune 
 
Opført 2006 
 
Bygherre:  
Essex Invest A/S 
 
Arkitekt:  
Brahe og Partnere 
 
Støttet privat byggeri 

 
 Ombygning af erhvervsejendom i bymæssig bebyggelse (tidligere spinderi) 
 Antal boliger 60 Heraf med flere end et rum 24 
 Samlet bruttoareal (m²) 2.733 Fællesareal (m²) 0 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 46 
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Korallen 
 
Roskilde Kommune 
 
Opført 2006 
 
Bygherre:  
Fonden Roskilde Universets-
centers Internationale Boliger 
 
Arkitekt:  
Henning Larsens Tegnestue 
 
Støttet privat byggeri 

 
 Nybyggeri i forstadsbebyggelse 
 Antal boliger 108 Heraf med flere end et rum 0 
 Samlet bruttoareal (m²) 4.975 Fællesareal (m²) 1.944 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 28 

 

Langagerkollegiet 
 
Aalborg Kommune 
 
Opført 2004-2005 
 
Bygherre:  
Den selvejende Institution 
Langagerkollegiet 
 
Arkitekt:  
Østergaard Arkitekter & ONV 
Arkitekter 
 
Støttet privat byggeri 

 
 Nybyggeri i forstad 
 Antal boliger 64 Heraf med flere end et rum 32 
 Samlet bruttoareal (m²) 2.848 Fællesareal (m²) 128 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 40 
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Sukkerlageret 
 
Odense Kommune 
 
Opført 2005-2006 
 
Bygherre:  
Sukkerlageret i Odense ApS 
 
Arkitekt:  
Clausen & Weber A/S 
 
Støttet privat byggeri 

 
 Nybyggeri i bymæssig bebyggelse 
 Antal boliger 32 Heraf med flere end et rum 0 
 Samlet bruttoareal (m²) 1.568 Fællesareal (m²) 48 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 47 

 

Sømoseparken 
 
Ballerup Kommune 
 
Opført 2005-2006 
 
Bygherre:  
NCC Construction Danmark A/S 
 
Arkitekt:  
TNT Arkitekter 
 
Støttet privat byggeri 

 
 Nybyggeri i forstad 
 Antal boliger 100 Heraf med flere end et rum 8 
 Samlet bruttoareal (m²) 3.619 Fællesareal (m²) 755 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 29 
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Vendia Kollegiet 
 
Aalborg Kommune 
 
Opført 2005-2006 
 
Bygherre:  
Vendia Boligbyg A/S 
 
Arkitekt:  
Vendia Boligbyg 
 
Støttet privat byggeri 

 
 Nybyggeri 
 Antal boliger 80 Heraf med flere end et rum 24 
 Samlet bruttoareal (m²) 3.306 Fællesareal (m²) 188 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 39 

 

Vindegården 
 
Odense Kommune 
 
Opført 2005 
 
Bygherre:  
Troels Troelsen Pårupgård 
 
Arkitekt:  
Lotus Arkitekter 
 
Støttet privat byggeri 

 
 Ombygning af erhvervsejendom i bymæssig bebyggelse 
 Antal boliger 29 Heraf med flere end et rum 25 
 Samlet bruttoareal (m²) 1.371 Fællesareal (m²) 50 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 46 
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Fjordbo 
 
Aalborg Kommune 
 
Opført 2005 
 
Bygherre:  
Kristensen Nord ApS 
 
Arkitekt:  
Tegnestuen Funktion 
 
Støttet privat byggeri 
 

 
 Nybyggeri i bymæssig bebyggelse tæt på vandet 
 Antal boliger 64 Heraf med flere end et rum 44 
 Samlet bruttoareal (m²) 3.066 Fællesareal (m²) 100 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 48 

 

Harekæret 
 
Odense Kommune 
 
Opført 2005 
 
Bygherre:  
CITY Development Fyn ApS 
 
Arkitekt:  
Perlt & Black Arkitekter A/S 
 
Støttet privat byggeri 

 
 Nybyggeri beliggende i forstad grænsende til det åbne landskab 
 Antal boliger 30 Heraf med flere end et rum 30 
 Samlet bruttoareal (m²) 1.500 Fællesareal (m²) 55 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 50 



 Velfærdsministeriet 
Evaluering af Støttede Private Ungdomsboliger 

 
 

 53 

 

Nobel Kollegiet 
 
Aalborg Kommune 
 
Opført 2006-2008 
 
Bygherre:  
Den selvejende institution Nobel 
Kollegiet 
 
Arkitekt:  
C. F. Møller 
 
Støttet privat byggeri 

 
 Nybyggeri beliggende i forstad ved Ålborg Universitet 
 Antal boliger 108 Heraf med flere end et rum 24 
 Samlet bruttoareal (m²) 4.150 Fællesareal (m²) 170 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 38 

 

Trekroner Kollegiet 
 
Roskilde Kommune 
 
Opført 2006-2007 
 
Bygherre:  
Havekollegiet Trekroner A/S  
(i samarbejde med GGC-Holding 
A/S og Frede Andersen Holding 
A/S) 
 
 
Arkitekt:  
Medium Tyskland og Arkitektfirma 
A/S Hune & Elkjær Arkitekter 
MAA 
 
Støttet privat byggeri  

 Nybyggeri i bymæssig bebyggelse 
 Antal boliger 69 Heraf med flere end et rum 0 
 Samlet bruttoareal (m²) 2.902 Fællesareal (m²)  
 Boligernes gnsn. areal (m²) 42 
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Eriksgård 
 
Roskilde Kommune 
 
Opført 2004 
 
Bygherre:  
De Uddannelsessøgendes 
Almennyttige Boligselskab 
 
Arkitekt:  
Tage Nielsens Tegnestue 
 
Alment byggeri 

 
 Nybyggeri beliggende i bymæssig bebyggelse grænsende til det åbne landskab 
 Antal boliger 97 Heraf med flere end et rum 28 
 Samlet bruttoareal (m²) 3.529 Fællesareal (m²) 485 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 36 

 

Ungdomsboligerne på 
Herredsvej 
 
Århus Kommune 
 
Opført 2004 
 
Bygherre:  
Boligforeningen StatsBo 
 
Arkitekt:  
Arkitektfirmaet Ole Dreyer 
 
Alment byggeri 

 
 Nybyggeri i bymæssig bebyggelse 
 Antal boliger 42 Heraf med flere end et rum 42 
 Samlet bruttoareal (m²) 2.058 Fællesareal (m²) 48 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 49 
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Oldjordsvej 
 
Århus Kommune 
 
Opført 2004-2005 
 
Bygherre:  
Boligforeningen Fagbo 
 
Arkitekt:  
Prisme Arkitekter  
 
Alment byggeri 

 
 Nybyggeri i bymæssig bebyggelse 
 Antal boliger 60 Heraf med flere end et rum 40 
 Samlet bruttoareal (m²) 2.984 Fællesareal (m²) 0 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 50 

 

Ravnholtvænget 
 
Odense Kommune 
 
Opført 2004 
 
Bygherre:  
Boligforeningen Kristiansdal 
 
Arkitekt:  
Jes Henneberg 
 
Alment byggeri 

 
 Nybyggeri samt ombygning af erhvervsejendom beliggende i bymæssig bebyggelse 
 Antal boliger 56 Heraf med flere end et rum 56 
 Samlet bruttoareal (m²) 2.366 Fællesareal (m²) 250 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 42 
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Signalhuset 
 
Københavns Kommune 
 
Opført 2005-2006 
 
Bygherre:  
KPC-BYG A/S 
 
Arkitekt:  
Nobel arkitekter 
 
Alment byggeri 

 
 Nybyggeri beliggende i forstad 
 Antal boliger 288 Heraf med flere end et rum 0 
 Samlet bruttoareal (m²) 7.794 Fællesareal (m²) 74 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 27 

 

Vejleåparken 
 
Ishøj Kommune 
 
Opført 2003-2004 
 
Bygherre:  
Arbejdernes Andels Boligforening 
 
Arkitekt:  
DOMUS 
 
Alment byggeri 

 Nybyggeri beliggende i forstad 
 Antal boliger 48 Heraf med flere end et rum 48 
 Samlet bruttoareal (m²) 2.400 Fællesareal (m²) 0 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 50 



 Velfærdsministeriet 
Evaluering af Støttede Private Ungdomsboliger 

 
 

 57 

 

Ørnegårdsparken 
 
Gentofte Kommune 
 
Opført 2005-2006 
 
Bygherre:  
Boligselskabet Danske 
Funktionæres Boligselskab 
 
Arkitekt:  
Nova 5 arkitekter as 
 
Alment byggeri 

  
 Nybyggeri beliggende i bymæssig bebyggelse 
 Antal boliger 36 Heraf med flere end et rum 36 
 Samlet bruttoareal (m²) 1.755 Fællesareal (m²) 410 
 Boligernes gnsn. areal (m²) 49 

 

Tietgen Kollegiet 
 
Københavns Kommune 
 
Opført 2003-2006 
 
Bygherre:  
Fonden Tietgenkollegiet 
 
Arkitekt:  
Lundgaard & Tranberg Arkitekter 
 
Privat byggeri 

 
 Nybyggeri i bymæssig bebyggelse 
 Antal boliger 360 Heraf med flere end et rum 12 
 Samlet bruttoareal (m²) 24.200 Fællesareal (m²)  
 Boligernes gnsn. areal (m²) 30 
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3. Evalueringen 

Dette kapitel sætter fokus på udgangspunktet for selve evalueringen og dens 
resultater. Først i kapitlet beskrives baggrunden for og formålet med evalue-
ringen. Derefter beskrives de overordnede temaer, som Velfærdsministeriet 
har ønsket belyst i evalueringen, og vores forståelse heraf. Med udgangs-
punkt i disse temaer har vi opstillet et evalueringsdesign, der beskrives ef-
terfølgende. Kapitlet afsluttes med en beskrivelse af udvælgelsen af respon-
denter, antal og frafald og et reflekterende afsnit omkring evalueringens 
kvalitet.  

3.1 Formål og baggrund 
I forbindelse med loven om støttede private ungdomsboliger er der afsat 
midler til at evaluere ordningen. Evalueringen er gennemført af sbs, EM-
CON, KPMG og Capacent, og i denne rapport sammenfattes evalueringens 
resultater og konklusioner.  

Evalueringen blev iværksat i foråret 2006 og er afsluttet medio 2008. 

Med evalueringen af ordningen om støttede private ungdomsboliger ønsker 
Velfærdsministeriet for det første at indsamle erfaringer med brugen af ord-
ningen. Erfaringer, der kan afklare, i hvilket omfang private bygherrer har 
brugt ordningen, og om der er forhold ved ordningen, som de berørte parter 
har fundet særligt hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige. Begge punkter, 
der er væsentlige for den efterfølgende vurdering af, hvordan ordningen er 
imødekommet, om den skal fortsætte, og om der i så fald er behov for en 
tilpasning.  

For det andet har evalueringen til formål at vurdere, om der med ordningen 
er bygget ungdomsboliger, der samlet set kan anses for at være "gode" byg-
geprojekter. I denne sammenhæng er et "godt" byggeprojekt et byggepro-
jekt, der lever op til de krav, som Velfærdsministeriet har opstillet, at byg-
gerierne har en sund økonomi, at de er af en acceptabel kvalitet, og at bebo-

Evalueringens formål 
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erne i byggerierne er tilfredse med deres bolig. Denne vurdering sker dels 
ud fra en analyse af det enkelte byggeri, dels ud fra en komparativ analyse 
mellem de støttede private ungdomsboliger og et udvalg af de almene ung-
domsboliger, der er opført i samme periode. Videre sigter evalueringen på at 
vurdere lovens effekt på forholdet mellem byggeproces, kvalitet, beboertil-
fredshed og økonomi sammenlignet med byggeri af almindelige almene 
ungdomsboliger. 

Såvel brugen af loven som dens effekt medvirker til at belyse ordningens 
hensigtsmæssighed og giver grundlag for en efterfølgende vurdering af, om 
ordningen skal fortsætte. Derudover bidrager evalueringen med en mere ge-
nerel viden om brugen af tilskudsordninger i forbindelse med etablering af 
private byggeprojekter. En viden, der kan overføres til andre byggeprojek-
ter, da erfaringerne omkring byggeprocessen og de færdige byggerier bidra-
ger med en generel viden om etableringen af byggerier med privat bygherre 
og om forskellen mellem private og almene byggeprojekter. 

3.2 Temaer og vurderingskriterier 
På baggrund af disse formål har Velfærdsministeriet ønsket, at evalueringen 
overordnet set skal belyse fire temaer, hvormed evalueringen vurderer de 
enkelte byggeprojekter fra forskellige vinkler.  

Forud for gennemførelsen af evalueringen har vi fundet det nødvendigt at 
konkretisere disse temaer for at kunne præcisere og afgrænse dataindsam-
lingen og den efterfølgende analyse. Dette har medført, at vi under de enkel-
te temaer har opstillet en række fokuspunkter. Temaerne og deres fokus-
punkter gennemgås efterfølgende mere indgående. 

De fire temaer belyses dels gennem en analyse af de byggeprojekter, der har 
fået støtte gennem ordningen, dels gennem en komparativ analyse mellem 
de støttede private ungdomsboliger og en række almene ungdomsboliger. 
Ved denne komparative analyse underlægges de almene byggeprojekter den 
samme analyse som de støttede private – i forhold til byggeproces, økono-
mi, kvalitet og tilfredshed – da dette gør det muligt at vurdere, hvorvidt dis-
se to typer af ungdomsboliger varierer væsentligt. Der er dog enkelte ele-
menter af evalueringen, hvor det ikke giver mening at inddrage de almene 
byggerier, som f.eks. ved vurderingen af normkravenes betydning og par-
ternes erfaring med ordningen.  

Derudover indgår et enkelt privat byggeri bygget uden støtte fra Velfærds-
ministeriet. Byggeriet omtales ofte som et unikt byggeri, hvis udformning 
varierer fra de fleste andre ungdomsboliger. Byggeriet er inddraget dels til 
at perspektivere vurderingen af de andre byggerier, dels som input til over-
vejelserne omkring udformningen af "fremtidens ungdomsbolig". 

Under temaet kvalitet sættes fokus på de enkelte byggeriers arkitektoniske 
kvalitet, stand og robusthed samt opfyldelse af ordningens normkrav. Loven 
foreskriver, at byggerierne skal etableres under hensyntagen til bl.a. boli-
gens kvalitet, og evalueringen sætter med dette tema fokus på, om de færdi-
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ge byggerier fremstår som tilsigtet, ved at vurdere, om kvaliteten er som 
standard, over eller under. Der bygges på en vurdering af byggerierne ude-
fra og ind. Først vurderes selve bygningen, dernæst den enkelte bolig og til 
sidst et konkret rum. Samme procedure er fulgt ved de almene byggerier, og 
det vurderes, om de støttede private ungdomsboliger varierer væsentligt fra 
de almene. Ud over kvalitetens inddragelse i tilskudsprocessen er i ordnin-
gen om tilskud til private ungdomsboliger opstillet en række normkrav, og 
der sættes under dette tema videre fokus på, om disse normkrav er overholdt 
i de færdige byggerier. 

Byggeprocessen sætter fokus på hele forløbet i byggeprojekterne, fra det 
første initiativ og ansøgningen om tilskud til selve processen, rollefordelin-
gen mellem driftsherre og bygherre samt disses kontakt med kommunen. 
Her beskrives det bl.a., hvorledes processen er forløbet, om det er sket som 
forventet, og om processen i de støttede private byggeprojekter varierer væ-
sentligt fra processen ved opførelsen af almene ungdomsboliger. I projekt-
forløbet har kommunen haft et sædvanligt tilsyn og en godkendelsesproce-
dure i forhold til bygge- og planlovgivningen, og evalueringen afdækker vi-
dere, hvordan normregler m.v. har været administreret, herunder om kom-
munerne har udnyttet mulighederne i loven aktivt, f.eks. ved at sælge jord til 
bygherrer. Ud over den konkrete proces og rollefordeling sættes under dette 
tema videre fokus på bygherres, driftsherres og kommunens erfaringer med 
ordningen og dens betydning for byggeprocessen. Videre belyses ordnin-
gens betydning for processen gennem de erfaringer, som repræsentanter for 
de afviste, frafaldne og forsinkede byggerier har haft med ordningen. Med 
repræsentanter for de afviste byggerier tænkes her på de bygherrer, der har 
ansøgt om tilskud, men ikke fået det. Med de frafaldne tænkes på de byg-
herrer, der har fået tilsagn om støtte, men som senere selv har valgt at fra-
falde tilsagnet. Og med de forsinkede tænkes på bygherrer fra de byggerier, 
der er så forsinkede i byggeprocessen, at de mod forventning ikke når at 
indgå i denne evaluering. 

Økonomi omhandler byggeprojekternes anlægs-, drifts- og totaløkonomi 
samt en vurdering af, om de støttede private ungdomsboliger bidrager til at 
skabe øget konkurrence. I forhold til anlægsøkonomien sættes mere konkret 
fokus på tilskudsgraden samt anlægsomkostningen pr. m² og pr. ungdoms-
bolig. Driftsøkonomien omfatter huslejeindtægt, afkastkrav og driftsom-
kostninger pr. m² bolig, baseret på en analyse pr. ejendom visende budgette-
rede og faktiske huslejeindtægter/-omkostninger. Dette suppleres med en to-
taløkonomisk analyse. Videre omfatter dette tema en vurdering af ordnin-
gens konkurrencemæssige betydning baseret på en vurdering af antallet af 
opførte boliger pr. tilskudskrone.  

Evalueringens sidste tema omhandler beboerne. Her sættes fokus dels på 
beboernes egen vurdering af deres bolig, dels på den konkrete beboersam-
mensætning samt til- og fraflytningsmønstret og dels på den demografiske 
udvikling. I vurderingen af beboernes subjektive oplevelse af deres bolig 
sættes fokus på boligen bredt set, og ud over den konkrete bolig spørges be-
boerne om deres brug af og holdning til bygningen, fællesarealer og sociale 
forhold. Ud over denne subjektive vurdering sætter evalueringen fokus på 
beboersammensætningen i de støttede private ungdomsboliger og den de-
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mografiske udvikling. Her sættes bl.a. fokus på fra- og tilflytningsmønstre, 
og i det omfang, det er muligt, sættes fokus på beboernes uddannelsesmæs-
sige baggrund, køn, alder og etnicitet. Igen vurderes det også her, om sam-
mensætning og tilfredshed varierer væsentlig mellem de støttede private og 
de almene ungdomsboliger.  

3.3 Tilrettelæggelse 
Evalueringens design tager udgangspunkt i de enkelte byggeprojekters livs-
cyklus, som beskrives indledningsvis. Derefter beskrives evalueringens 
egentlige design og de metoder, hvormed vi har indsamlet evalueringens da-
ta. 

Ethvert byggeprojekt har en livscyklus med de faser, der fremgår af figur 
3.1. Selv om livscyklusen i store træk er ens for forskellige byggeprojekter, 
vil der være variation for så vidt angår fasernes varighed.  

Byggeriernes livscyklus og en forståelse af denne gør det klart, hvornår det 
er muligt at evaluere på de fire temaer. En vurdering af byggeriets kvalitet 
er f.eks. muligt fra afleverings- og ibrugtagningstidspunktet, mens beboer-
nes tilfredshed først kan vurderes, efter at boligen har været i brug en tid. 
Beboerne skal være flyttet ind og have gjort sig nogle erfaringer med boli-
gen, før det giver mening at spørge til tilfredshed.  

Man kan tale om, at evalueringen omfatter tre målepunkter, hvorunder der 
kan foretages målinger for et eller flere temaer. Dette er illustreret i neden-
stående figur, der viser koblingen mellem byggeriernes cyklus og evaluerin-
gens målepunkter. 
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Figur 3.1 
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de tilknyttede målepunkter 



 Velfærdsministeriet 
Evaluering af Støttede Private Ungdomsboliger 

 
 

 62 

Ved målepunkt 1 er det muligt at indsamle data om tre af de fire temaer. På 
dette tidspunkt står den konkrete ungdomsbolig færdigbygget, og det er der-
for muligt for bygherre at udtale sig om dennes oplevelse af byggeprocessen 
og ordningens betydning herfor. Derudover er det muligt at indsamle data 
om anlægsøkonomien og byggeriernes kvalitet. Vurderingen af byggerier-
nes kvalitet sker altså, når byggeriet er nyt.  

Ved målepunkt 2, der ligger ca. ni måneder efter aflevering og ibrugtagning 
af byggeriet, er det muligt at evaluere på beboernes tilfredshed med deres 
bolig. På dette tidspunkt må det antages, at størstedelen af boligerne er udle-
jet, og at beboerne har boet der nogle måneder. Hermed har de haft mulig-
hed for at gøre sig nogle erfaringer med boligen og resten af byggeriet. 

Det sidste målepunkt, målepunkt 3, ligger mindst 15 måneder efter afleve-
rings- og ibrugtagningstidspunktet. På dette tidspunkt har byggeriet med 
stor sandsynlighed gennemløbet en fuld regnskabsperiode, hvilket giver mu-
lighed for at evaluere på byggeprojektets drifts- og totaløkonomi. Det svarer 
til, at vi har besøgt driftsherren, efter at første hele regnskabsperiode er af-
sluttet (ved udgangen af et kalenderår 12 måneder), dvs. ca. tre til fem må-
neder efter kalenderårets udløb. Endvidere har driftsherre haft tid til at gøre 
sig erfaringer med byggeriet, hvorfor det giver mening at lade ham eller 
hende vurdere forløbet.  

Ud over ovenstående indgår i evalueringen en række fokuspunkter, hvor 
målingen kan foretages uafhængigt af byggeriernes livscyklus. Det omhand-
ler kommunernes erfaringer med byggeprojekterne samt de erfaringer, som 
repræsentanter for de afviste, frafaldne og forsinkede byggerier har gjort sig 
med ordningen. 

Som det beskrives nedenfor, er data i evalueringen indsamlet af to omgange 
(bølge 1 og 2) samt i en indledende pilotfase. På baggrund af byggeriernes 
livscyklus er de enkelte byggeprojekter inddraget i begge eller blot den ene 
bølge, afhængigt af byggeriernes modenhed på det givne tidspunkt.  

Videre beskrives evalueringens design, der tydeliggør evalueringens proces 
og de metoder, der er anvendt. Et design, der tager udgangspunkt i de fire 
temaer samt ovenstående forståelse af byggeriernes livscyklus. Evaluerin-
gens design er illustreret i nedenstående figur. 

Evalueringens design 
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Første fase i evalueringen er den indledende planlægning. Her blev evalue-
ringens hypoteser og evalueringsspørgsmål konkretiseret og prioriteret, og 
de værktøjer og løsninger til kommunikation, datafangst og analyse, der er 
anvendt i evalueringen, blev udviklet. Der er blevet lagt stor vægt på denne 
fase, da evalueringens omfang og tematiske kompleksitet har medført, at en 
fokuseret og metodisk systematisk evaluering har været nødvendig. 

For at afprøve de udarbejdede værktøjer gennemførtes hele dataindsamlin-
gen på et udvalgt støttet privat byggeri. Her fik vi testet vores kontaktstrate-
gi og informationsmateriale til beboerne, byg- og driftsherrer, vores metode 
til at registrere byggerierne samt samtlige interviewguider og spørgeskema-
er. Der blev ikke gennemført interview med kommunen eller med de afvi-
ste, frafaldne og forsinkede byggerier i forbindelse med pilottesten. Gen-
nemførelsen af denne pilottest gav mulighed for at tilpasse de udarbejdede 
værktøjer og metoder. I praksis har dette dog drejet sig om mindre justerin-

Figur 3.2 
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ger, hvorfor det har været muligt at inddrage pilotbyggeriet i den endelige 
analyse. 

Kernen i evalueringens design er to mere eller mindre identiske bølger, hvor 
selve dataindsamlingen er gennemført (bølge 1 og 2). Som det fremgår af 
figur 3.2, er der dog enkelte variationer bølgerne imellem. Bl.a. er dataind-
samlingen i forhold til de almene ungdomsboliger og det ene private ung-
domsboligbyggeri gennemført i bølge 2. 

Forud for selve dataindsamlingen har vi vurderet fremdriften for de enkelte 
byggerier. Denne vurdering er sket med udgangspunkt i byggeriernes livs-
cyklus, der angiver, hvilke målepunkter det – for det enkelte byggeri – giver 
mening at evaluere på. I de to bølger indgår derfor både byggerier, der er 
evalueret på alle målepunkterne, og byggerier, der er evalueret på nogle, 
men ikke alle målepunkter. I alt indgår 15 støttede private byggerier, hvoraf 
alle 15 er evalueret i forhold til byggeprocessen og 14 i forhold til byggeri-
ets kvalitet og anlægsøkonomi under målepunkt 1. 15 byggerier er evalueret 
i forhold til målepunkt 2 og 13 i forhold til målepunkt 3. Derudover indgår 
der syv almene ungdomsboligbyggerier, hvor alle er evalueret på målepunkt 
1 og 2, og fem er evalueret på målepunkt 3. Et privat ungdomsboligbyggeri 
er evalueret i forhold til kvalitet (målepunkt 1) og beboertilfredshed (måle-
punkt 2).  

Den første kontakt til bygherre er varetaget af Velfærdsministeriet. 

Som figur 3.2 illustrerer, omfatter dataindsamlingen flere sideløbende pro-
cesser, der på forskellig vis belyser evalueringens temaer. 

Det første af disse elementer er registrering af byggeriernes kvalitet. Dette 
omfatter en besigtigelse af byggeriet, hvor en ingeniør og en arkitekt syste-
matisk har vurderet kvaliteten af de enkelte byggerier. I praksis er registre-
ringen indtastet på en tablet-pc, og vurderingen omfatter dels en karakter, 
dels skriftlige noter til at underbygge karakteren. Mens karakteren har givet 
den fornødne standardisering i registreringsarbejdet, der er påkrævet for at 
kunne sammenholde kvalitetsvurderingerne af enkeltkomponenterne på 
tværs, har de åbne beskrivelser givet mulighed for en mere detaljeret vurde-
ring af det enkelte byggeri. I tillæg til noter og karakterer er byggerierne 
blevet fotoregistrerede.  

Forud for arkitektens og ingeniørens besigtigelser er bygherren blevet an-
modet om tegningsmateriale på boligerne. Der er her anmodet om en situa-
tionsplan 1:500, etageplaner 1:100 samt al eksisterende, relevant dokumen-
tation. En mere detaljeret beskrivelse af metoden til registrering af byggeri-
ernes kvalitet forefindes i kapitel 4.  

Videre har vi vurderet beboernes tilfredshed gennem en spørgeskemaunder-
søgelse sendt til hele populationen, fem fokusgruppeinterview og en række 
faktuelle registerdata af beboersammensætningen i de evaluerede ungdoms-
boliger. 

Dataindsamlingen i bølge 
1 og 2 

Byggeriernes livscyklus 
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Spørgeskemaundersøgelsen sætter fokus på beboernes subjektive holdninger 
til boligernes beskaffenhed, prisniveau, udformning og sociale miljø m.v. 
Undersøgelsen er gennemført elektronisk. Beboerne har modtaget et brev, 
der angiver en hjemmesideadresse med et link til undersøgelsen. De beboe-
re, der ikke har svaret, er rykket to gange. Første gang postalt, hvor vi ved-
lagde spørgeskemaet i papirversion, og anden gang er beboerne blevet rin-
get op med henblik på at gennemføre interviewene telefonisk. Derudover 
har beboerne haft mulighed for at besvare spørgeskemaet enten på dansk el-
ler engelsk for at imødekomme eventuelle behov blandt de udvekslingsstu-
derende. Blandt de beboere, der har svaret, er der trukket lod om to biograf-
billetter pr. 40. deltager. Vi har således forsøgt at bruge mange forskellige 
virkemidler for at opnå en så høj besvarelsesprocent som muligt, hvilket har 
været nødvendigt, da beboere i ungdomsboliger er en svær tilgængelig mål-
gruppe. Ved det private byggeri har vi kun haft mulighed for at rykke bebo-
erne én gang. 

Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med en række fokusgruppeinter-
view. Tre med beboere i støttede private ungdomsboliger og to med beboere 
i almene ungdomsboliger. Disse fokusgrupper giver et fortolkningsbidrag til 
spørgeskemaundersøgelsens resultater, samtidig med at det har været muligt 
at diskutere, hvad der for beboerne kendetegner en "god eller ideel" ung-
domsbolig.  

Ud over beboernes subjektive holdning til boligerne har Velfærdsministeriet 
ønsket en analyse af beboersammensætningen samt til- og fraflytningsmøn-
stret i hvert af de byggerier, der er omfattet af loven om støttede private 
ungdomsboliger, samt de udvalgte almene byggerier. Analysen af disse fak-
tuelle forhold baseres på registerdata fra Danmarks Statistik.  

De to sidste temaer Byggeproces og Økonomi er begge belyst gennem spør-
geskema og interview med de byg- og driftsherrer, der er tilknyttet de enkel-
te byggerier, mens byggeprocessen videre er belyst gennem interview med 
kommunen samt interview med de afviste, frafaldne og forsinkede byggeri-
er.  

Både byg- og driftsherre er blevet bedt om at udfylde et spørgeskema, der 
belyser en række konkrete forhold omkring byggeprojektet og den efterføl-
gende drift. Mere konkret har disse spørgeskemaer sat fokus på byggerier-
nes organisering og initiering, tilskudsproceduren, samarbejdet med kom-
munen samt selve byggeprocessen og den efterfølgende drift. Derudover 
spørges i spørgeskemaet til anlægs- og driftsøkonomiske forhold. Flere af 
disse temaer er belyst i såvel byg- som driftsherrespørgeskemaet, der dog 
varierer og således er tilpasset byg- og driftsherres forskellige situation og 
erfaringer. I praksis har ikke alle byg- og driftsherrer kunnet finde tid til at 
udfylde spørgeskemaet, og enkelte interview er gennemført uden på forhånd 
at have data fra spørgeskemaet. 

Med udgangspunkt i den information, der er indsamlet i spørgeskemaerne, 
er der videre gennemført et kvalitativt interview med såvel bygherre som 
driftsherre. Hermed har det været muligt at få underbygget besvarelserne i 
spørgeskemaerne og spørge ind til forhold, det ikke er muligt at fange med 
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et spørgeskema. Forud for interviewene er byg- og driftsherre blevet bedt 
om så vidt muligt at sende uddybende oplysninger om en række mere faktu-
elle forhold omkring byggeproces og økonomi.  

Ved identifikationen af byg- og driftsherre har det vist sig, at byg- og drifts-
herrerollen ofte er uddelegeret på flere personer. Dette har medført, at flere 
personer ofte har bidraget til besvarelsen af spørgeskemaet, og at flere per-
soner har medvirket til de efterfølgende interview. Ved enkelte byggerier 
har byg- og driftsherre været den samme person, og denne person har besva-
ret begge spørgeskemaer, mens der er afholdt et fælles interview.  

Ud over interviewene med byg- og driftsherre er der endvidere gennemført 
interview med repræsentanter fra otte kommuner. Fokus har her været på 
kommunens rolle i byggeprocessen og deres erfaringer med ordningen. 
Derudover gennemføres interview med repræsentanter fra indstillingsudval-
get og ét interview med bedømmelsesudvalget, og også her sættes fokus på 
deres erfaringer med ordningen. 

Det sidste element i dataindsamlingen er gennemførelsen af interview med 
de bygherrer, der har ansøgt om tilskud, men ikke fået det (de afviste); med 
de byggerier, der har fået tilskud, men efterfølgende har valgt at bygge boli-
gerne uden støtte fra Velfærdsministeriet (de frafaldne); og med bygherrer 
fra de byggerier, der er så forsinkede i byggeprocessen, at de ikke når at 
indgå i denne evaluering (de forsinkede). Mens interviewene med de afviste 
belyser ansøgningsprocessen, belyser interviewene med de frafaldne og de 
forsinkede byggeprocessen og ordningens betydning for etableringen af 
byggerierne. 

På baggrund af data indsamlet fra disse forskellige kilder er den egentlige 
analyse gennemført, og evalueringens resultater og konklusioner formidles 
skriftligt, først i en foreløbig rapport og nu i denne afsluttende evaluerings-
rapport. Evalueringens hovedleverancer består således af en foreløbig rap-
port og en hovedrapport. 

Ud over dataindsamlingen ved de støttede private ungdomsboliger indgår 
endvidere en komparativ analyse med en række udvalgte almene byggerier. 
Disse almene boliger kan i princippet indplaceres i samme livscyklus som 
de støttede private, om end der er særlige regler for disse boliger. Derfor er 
dataindsamlingen ved de almene byggerier i vidt omfang sket efter samme 
principper, temaer og målepunkter som beskrevet ovenfor. Der er dog en-
kelte elementer i evalueringsdesignet, som det ikke giver mening at inddra-
ge ved de almene byggerier. Dette omfatter spørgsmål til kommunen samt 
byg- og driftsherre omkring selve tilskudsordningen og videre interviewene 
med afviste, frafaldne og forsinkede. 

De støttede private ungdomsboliger er dog evalueringens primære fokus, og 
hvis ikke andet er angivet, så beskrives resultaterne fra de støttede private 
ungdomsboliger. 

Formidling 

Komparativ under-
søgelse indgår i bølge 2 

Parter, der på forskellig 
vis har været i berøring 
med ordningen 
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3.4 Udvælgelse, respons og frafald 
I evalueringen indgår flere forskellige respondentgrupper. I dette afsnit be-
skrives udvælgelsen og omfanget af disse grupper. 

Tilskud til opførelsen af støttede private ungdomsboliger ydes i årene 2003 
til 2007. Indtil d.d. er der givet tilsagn om tilskud til opførelse af 32 ung-
domsboligprojekter, hvilket derfor udgør andelen af byggerier, der potentielt 
kan indgå i evalueringen. 

Ud af de 32 byggerier er to byggerier udgået af evalueringen, da de har 
valgt at gennemføre byggeriet uden tilskud fra Velfærdsministeriet. Disse 
benævnes i evalueringen "de frafaldne" og indgår i evalueringen ved, at vi 
har gennemført et interview med bygherren. 

Yderligere 15 byggerier indgår ikke i evalueringen, da de ikke er bygget 
færdigt inden evalueringens afslutning. Syv af disse 15 byggerier havde ved 
ansøgningstidspunktet forventet at stå færdigbygget tidligere, hvilket havde 
betydet, at de kunne have indgået i evalueringen. Disse syv byggerier be-
nævnes i evalueringen "de forsinkede byggerier", og for at afdække, hvorfor 
de er blevet forsinkede, gennemføres som nævnt et interview med bygher-
ren fra disse byggerier. 

Således evalueres 15 byggerier på et eller flere målepunkter, mens yderlige-
re syv byggerier, de forsinkede, og to byggerier, de frafaldne, indgår i eva-
lueringen på baggrund af et enkelt interview.  

 

Byggerier Antal 

Byggerier, der har opnået tilsagn (kan potentielt indgå i evalueringen) 32 

Byggerier, der har fået tilsagn, men valgt ikke at få støtte – "De frafaldne" - 2 

Byggerier, der ikke er færdigbygget 
(syv af de 15 var planlagt til at stå færdige inden evalueringens afslutning – "De forsinkede") 

- 15  
 

Evaluerede byggerier 15 

 

Som beskrevet under evalueringens design indgår de 15 byggerier i det om-
fang, de er modne, vurderet på baggrund af deres livscyklus. Det betyder, at 
alle 15 byggerier er vurderet i forhold til målepunkt 1 og målepunkt 2. 13 af 
de 15 er vurderet i forhold til målepunkt 3. Det ene af disse 15 byggerier er 
pilottesten. 

Ud af de 15 byggerier, der er modne til at blive vurderet i forhold til måle-
punkt 1, er alle på nær ét registreret. Ved et byggeri ønskede viceværten ik-
ke at stille sig til rådighed. Der er gennemført spørgeskemaundersøgelse 
med 15 bygherrer fra støttede private byggerier og syv bygherrer fra de al-

Populationsundersøgelse 
ved bygherre, driftsherre 
og beboerne 

Evaluering af 15  
byggerier samt syv 
forsinkede og to frafaldne 

Tabel 3.1 
Evaluerede byggerier 
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mene byggerier. Tilsvarende er der gennemført interview med bygherren fra 
15 støttede private og syv almene ungdomsboligbyggerier. I de fleste inter-
view med bygherrer deltog mere end en person, jf. tabel 3.2. 

Spørgeskemaundersøgelsen til beboerne, der er sendt til i alt 15 støttede pri-
vate og syv almene byggerier, er en populationsundersøgelse, hvor alle be-
boerne i de enkelte byggerier modtager en invitation til at deltage. I alt er 
beboerne fra 1.082 støttede private og almene ungdomsboliger inviteret til 
at deltage i undersøgelsen, hvoraf 38 adresser viste sig at være ugyldige. 
Spørgeskemaet er besvaret for 580 af disse boliger, hvilket giver en svar-
procent på 56. Ved det ene private byggeri er svarprocenten 29, jf. tabel 3.2.  

Blandt de to byggerier, der videre har været modne til at blive vurderet på 
målepunkt 3, er driftsherre inddraget. Vi har spørgeskemabesvarelser fra 
driftsherre for ni støttede private og fem almene byggerier, og der er gen-
nemført interview med alle ni støttede private og fem almene, jf. tabel 3.2. 

De tre sidste respondentgrupper, der indgår i evalueringen, er repræsentan-
ter fra indstillingsudvalgene, bedømmelsesudvalget samt repræsentanter fra 
de kommuner, der har byggerier opført med tilskud. Der er gennemført in-
terview med seks repræsentanter for indstillingsudvalgene, der tilsammen 
repræsenterer otte kommuner, jf. tabel 3.2. 

Nedenstående tabel giver et overblik over antallet af respondenter blandt de 
forskellige grupper i evalueringen. 
 

Respondentgruppe   Antal Respons 
Private Spørgeskema 15 15 
 Interview 15 15 
 Interview (øk.) 15 14 
Almene Spørgeskema 7 7 
 Interview 7 7 
Afviste byggerier Interview  3 
Forsinkede  
byggerier 

Interview 7 6 

Bygherrer 

Frafaldne  
byggerier 

Interview 2 1 

Private Spørgeskema 13 9 
 Interview 13 9 

Driftsherrer 

Almene Spørgeskema 7 5 
  Interview 7 5 

Private Spørgeskema 733 382 
 Fokusgruppe 38 29 

Beboere 

Almene Spørgeskema 311 198 
  Fokusgruppe 26 22 
Repræsentanter for kommunen Interview 8 8 
Repræsentanter for indstillingsudvalget Interview 6 6 
Repræsentanter for bedømmelsesudvalget Interview 3 3 

Note: De forsinkede og frafaldne byggerier er opgjort medio 2007. 

Tabel 3.2 
Oversigt over antallet af  
respondenter og den  
faktiske respons 
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Som beskrevet indgår en komparativ analyse med syv udvalgte almene ung-
domsboliger. I udvælgelsen af de almene boliger har vi tilstræbt, at disse så 
vidt muligt har samme overordnede kendetegn som de støttede private ung-
domsboliger. I alt har vi udvalgt syv almene byggerier. Byggerierne er søgt 
udvalgt på baggrund af følgende kriterier, der i enkelte tilfælde ikke har væ-
ret muligt at opfylde: 

• Byggeriet skal have modtaget støttetilsagn i juli 2003 eller senere 

• Byggeriet skal være selvstændigt og skal bestå af et større antal ung-
domsboliger, minimum 20 

• Byggeriet skal være placeret i enten Aalborg, Århus, Kolding, Odense, 
Roskilde eller København med omliggende kommuner 

• Byggeriet består ikke af "tagboliger" og andre eksempler på ungdoms-
boliger, som etableres integreret med andet byggeri 

• Der skal være geografisk spredning blandt de syv byggerier 

• De almene byggerier skal omfatte såvel store som mindre byggerier 

• Der skal kun udvælges byggerier, der kan måles på alle tre målepunkter. 

3.5 Evalueringens kvalitet 
Pålideligheden og gyldigheden af den information, vi har indsamlet fra de 
mange forskellige kilder, har betydning for kvaliteten af evalueringens re-
sultater og vurdering.  

Evalueringens pålidelighed er et spørgsmål om, hvorvidt de indsamlede data 
er til at stole på, hvilket afhænger af, hvordan dataindsamlingen er udført. 
At evalueringen gennemføres som en populationsundersøgelse, er med til at 
styrke evalueringens pålidelighed. Vi har gennemført interview og spørge-
skema med alle relevante byg- og driftsherrer, og samlet set har 56% af be-
boerne i de støttede private og almene ungdomsboliger besvaret spørgeske-
maet, hvilket er en acceptabel besvarelsesprocent. I relation til bygherrein-
terviewene har der dog vist sig at være visse udfordringer ved at få adgang 
til de rette kilder. Ofte skulle flere personer bidrage til interview og spørge-
skema, for at vi kunne få besvaret spørgsmålene tilstrækkeligt, hvilket i 
praksis viste sig at være en udfordring. Tilsvarende har driftsøkonomien ik-
ke været tilgængelig i den detaljering, som vi havde forventet, hvilket har 
reduceret antallet af respondenter. Et sidste forhold, der kan pointeres i for-
hold til evalueringens pålidelighed, er, at vi i den indledende fase lagde 
vægt på at udarbejde en række standardiserede metoder og værktøjer, hvil-
ket har bidraget til en konsistent dataindsamling. 

I forlængelse af pålidelighed vurderes en analyse ofte i forhold til dens gyl-
dighed, hvilket handler om, hvorvidt de data, der er indsamlet, reelt belyser 
de forhold, vi ønsker at undersøge. Evalueringens gyldighed afhænger altså 
af, at der ikke er systematiske fejl i de data, der er indsamlet. Triangulerin-
gen af data i evalueringen, hvor vi dels har brugt forskellige metoder og kil-
der til at belyse de samme emner, dels har evalueret de enkelte byggerier ud 

Udvælgelse af de almene 
byggerier 
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fra forskellige temaer, er med til at begrænse sådanne systematiske fejl. På 
den anden side kan evalueringens kompleksitet være med til at svække påli-
deligheden. Vi har søgt at mindske eventuelle konsekvenser af evaluerin-
gens kompleksitet ved en omfattende og omhyggeligt gennemført operatio-
nalisering, analytisk triangulering og en forudgående test af evalueringens 
design på et pilotbyggeri. 

Set i lyset af det forhold, at der i ordningen om støttede private ungdomsbo-
liger ikke stilles krav til deltagelse, er det således vores vurdering, at vi har 
opnået en fin svarprocent på alle evalueringens målepunkter. 
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DEL 2 
BYGGERIERNES OG 
BOLIGERNES KVALITET 
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4. Metodisk 

I dette kapitel beskrives først den metodiske tilgang til registreringen af 
byggerierne, og dernæst beskrives de kvalitetskriterier, der er anvendt ved 
vurderingen af byggeriernes kvalitet. 

4.1 Registreringstilgang 
Princippet for registreringsmetoden har været at anvende den samme ske-
matik på tværs af hvert skalatrin/niveau i det enkelte byggeri, hvilket sikrer 
en konsistens i arbejdsprocessen og i registreringens endelige resultat. 

Registreringen anvender følgende betegnelser for skalatrin: 

• Niveau 0 beskriver byggeriets placering i omgivelserne, dvs. placering 
og afstand i forhold til uddannelsesinstitutioner, indkøbs-, kultur- og 
sportsfaciliteter samt infrastruktur. 

 

• Niveau 1 beskriver bebyggelsesplanen – inkl. udendørs opholdsarealer, 
parkering og adgangsveje – med hensyn til funktionel og byggeteknisk 
kvalitet samt en vurdering af deres indbyrdes disponering i forhold til 
bygningsmassen. 

 

 

• På niveau 2 beskrives bygningen dels "set udefra" (klimaskærmen), dels 
med hensyn til antal og kvalitet af indendørs fællesfaciliteter.  

 

 

 

 

 

Skalatrin 
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• På niveau 3 beskrives den enkelte boligenhed overordnet, herunder hvil-
ke rumtyper den består af, samt hvordan de er disponeret i forhold til 
hinanden. 

 

• Niveau 4 beskriver boligens enkelte rum med hensyn til funktionel og 
byggeteknisk kvalitet. 

 

 

I december 2006 udførtes en pilotregistrering, der havde til formål at afprø-
ve de vedtagne metoder og værktøjer. I løbet af marts og april 2007 er 11 
byggerier gennemgået. For hvert byggeri har registreringen gennemløbet tre 
faser. I februar og marts 2008 er yderligere fire støttede private byggerier, 
syv almene byggerier og et privat finansieret byggeri registreret. 

Inden registreringen på stedet finder sted, er der indhentet såkaldte "as 
built"-tegninger fra rådgivere eller bygherre, dvs. det tegningsmateriale, 
som bygherren skal aflevere til den lokale kommune for at opnå ibrugtag-
ningstilladelse. I princippet skal dette tegningsmateriale altså svare eksakt til 
de virkelige forhold på stedet. I øvrigt besigtiges det ansøgningsmateriale, 
som Velfærdsministeriet modtog i forbindelse med bygherrens ansøgning 
om støtte. Selv om dette ansøgningsmateriale (svarende til skitse- eller di-
spositionsforslag) ikke nødvendigvis svarer til det endelige projekt, tjener 
det til at illustrere den oprindelige, overordnede arkitektoniske ide med 
byggeriet.  

Tegningsmateriale anvendes til at foretage arealberegninger og optælling af 
antal (f.eks. af boliger, p-pladser m.v.). På stedet vil disse registreringer bli-
ve kontrolleret ved stikprøver. I tilfælde af manglende overensstemmelse 
mellem tegninger og faktiske forhold på stedet vil det være sidstnævnte, der 
indsættes i skemaet, men uoverensstemmelsen anføres som note.  

Repræsentant fra drifts- eller bygherre – som oftest viceværten – deltager i 
besigtigelsen og bidrager med erfaringer fra driften af byggeriet. På stedet 
anvendes en tablet-pc til registrering.  

Princippet er, at byggeriet vurderes, som det fremstår på registreringstids-
punktet. Registreringsskemaerne er ensartet opbyggede for alle skalatrin 
med tre afsnit, der belyser forskellige aspekter af det givne emne: 

• Numeriske forhold såsom afstande, arealer og antal (f.eks. af bestemte 
typer rum). 

• Diskrete forhold, såsom om faciliteter er til stede eller ej (f.eks. entré, 
altan, depotrum). 

 

 

Registreringens forløb 

Fase 1 – Registrering ud 
fra tegninger 

Fase 2 – Registrering på 
stedet 
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• Vurderingsmæssige forhold af faciliteter (f.eks. overflader, tryghed/lys, 
skiltning) ud fra fire dimensioner: Funktion, udførelse, stand og robust-
hed. 

Desuden er byggerierne fotograferet. 

Efterfølgende foretages den endelige bearbejdning/vurdering i registrerings-
skemaet, samt skrives en kort opsummerende tekst, der primært omhandler 
de aspekter af det givne byggeri, som ikke er tildelt karakter, dvs. byggeriets 
overordnede arkitektoniske kvalitet og udtryk, byggeriets disponering og 
organisering, materialevalg, lys og indeklima; fremstår byggeriet indbyden-
de over for beboerne udvendigt, i boliger samt fællesarealer ude og inde. 

4.2 Kvalitetsdefinitioner 
De overordnede parametre for vurdering af byggeriernes kvalitet er: 

• Arkitektonisk kvalitet 

• Funktionel kvalitet 

• Byggeteknisk kvalitet. 

Vurderingen af de i alt 23 byggerier er sket ud fra registranternes faglige vi-
den og erfaring (henholdsvis ingeniør og arkitekt) fra byggebranchen.  

I det følgende beskrives definitionerne af arkitektonisk, funktionel og byg-
geteknisk kvalitet. 

Arkitektonisk kvalitet 
Den arkitektoniske kvalitet for de 23 byggerier er kvalitativt beskrivende og 
ikke baseret på en foruddefineret skematik. Den arkitektoniske kvalitet vur-
deres ud fra to hovedkriterier:  

• Det arkitektoniske hovedgreb og overordnede koncept for byggeriet, 
herunder placering og udformning af bygningskroppen, overordnet ma-
terialevalg og konstruktionsprincip 

• De rumlige kvaliteter, herunder dagslysindfald, visuel kontakt til det yd-
re, fysiske proportioner og formgivning. 

Funktionel kvalitet 
Er byggeriet med hensyn til formgivning, byggeteknik, materialevalg og di-
sponering projekteret og udført, så det hensigtsmæssigt kan bruges af bebo-
ere samt driftsherre? Lever byggeriet op til de særlige vilkår, som gør sig 
gældende for ungdomsboliger, heriblandt:  

• Kortere beboelsesperiode end traditionelt boligbyggeri 

Fase 3 – Opsummering  
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• Større krav til fællesfaciliteter 

• Mindre boligstørrelse end traditionelt boligbyggeri, men med samme 
grundlæggende funktioner. 

Endvidere tager vurderingen af funktionel kvalitet udgangspunkt i følgende 
fire kriterier: 

Samlet betegnelse for indretningskvaliteten af det givne rum. Dvs. er rum-
mets areal, indretning og udformning udført på en sådan måde, at den givne 
funktion kan finde sted på en hensigtsmæssig måde?  

I registreringsskemaet anvendes termen "adgangsforhold i forhold til bygge-
riet som helhed" samt "adgangsforhold i forhold til bolig/boliggruppe". I det 
følgende opsummeres adgangsforholdene i byggerierne ved hjælp af beteg-
nelsen "flow", der dækker over samtlige adgangsforhold internt i byggeriet, 
herunder disponeringen af de enkelte funktioner og rum i forhold til hinan-
den. Kvaliteten af flowet vurderes ud fra, om der fra en given bolig i bygge-
riet er et logisk og hensigtsmæssigt bevægelsesmønster til: 

• Byggeriets hovedindgang 

• Fælles opholdsrum/køkken samt vaskeri 

• Fælles udendørs opholdsarealer 

• Cykel- og bilparkering 

• Renovation. 

Endvidere lægges der vægt på, at beboerne i kraft af byggeriets disponering 
har fleksibilitet i forhold til at være privat såvel som at indtræde i fællesska-
ber inden- og udendørs. Dvs. at opholdsarealer er skærmet i forhold til boli-
ger – og omvendt. Hertil kommer overskuelighed og skiltning, dvs. at det er 
relativt nemt for gæster og beboere at finde frem til en given bolig eller et 
fællesrum. 

Begrebet "tryghed" dækker over belysning af udearealer og indgangspartier 
samt låsesystemer. Endvidere har byggeriets disponering og omgivelser be-
tydning for trygheden af uderummene. 

Selv om beboerne forudsættes at have et godt kendskab til deres eget bygge-
ri, er skiltning indendørs og udendørs en nødvendighed. Dette gælder for 
boligafsnit, bolignumre, fællesrum, udgang osv. og er relevant over for gæ-
ster i byggeriet samt for beboerne selv – set i lyset af, at ind- og udflytning 
sker med kortere interval end i traditionelt boligbyggeri. 

Møblerbarhed – definition 

Adgangsforhold/flow – 
definition 

Tryghed – definition 

Skiltning og  
overskuelighed 
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Byggeteknisk kvalitet 
Byggeteknisk kvalitet vurderes i registreringsprocessen på stedet ud fra tre 
underkriterier; udførelse, stand og robusthed. 

Er byggeriet udført i overensstemmelse med normal standard for bolig-
byggeri i Danmark i dag? Vurdering af håndværksmæssig udførelse og kva-
liteten af samlinger og finish.  

Er byggeriet i en vedligeholdelsesstand, som er god og svarende til, hvad 
man kan forvente af en boligbebyggelse? Er der skader på grund af bygge-
tekniske fejl og svigt eller på grund af klimapåvirkning? Er der synlige spor 
af almindeligt slid og brug, som overstiger det forventelige?  

Er byggeriet med hensyn til materialevalg og byggeteknik robust i forhold 
til det slid og brugsmønster, som funktionen (ungdomsbolig) erfaringsmæs-
sigt medfører? Er overflader vejrbestandige og af en kvalitet, så de patinerer 
og ikke forfalder? 

4.3 Samlet kvalitetsvurdering 
I tilknytning til den tværgående analyse er der foretaget en samlet vurdering 
af de enkelte byggerier. Vurderingen er foretaget ud fra en karaktergivning 
af de enkelte byggeriers byggeteknik, funktion og arkitektoniske kvaliteter. 
Karaktergivningen af de enkelte elementer er foretaget individuelt og base-
ret på det samlede skøn af det pågældende byggeri efter registreringen. Ka-
rakteren for den samlede vurdering er udtryk for en simpel addition af ka-
rakteren for hver af ovenstående delelementer 

Figuren nedenfor viser antallet af byggerier, der har en samlet kvalitetsvur-
dering på 1 til 6, hvor 1 er dårligst, og 6 er bedst. 
 

 

1 1

9

4

0 0

1 2 3 4 5 6

Støttet privat (N=15)

0 0

5

2

0 0

1 2 3 4 5 6

Almene (N=7)

 

 

Som figuren viser, har ingen støttede private eller almene byggerier fået 
kvalitetsvurderingen 5 eller 6. Det ene private byggeri, der indgår i evalue-
ringen, har kvalitetsvurderingen 6 (ikke vist i figuren). 

Udførelse 

Stand 

Robusthed 

Figur 4.1 
Byggeriernes samlede  
kvalitet 
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Den samlede kvalitetsvurdering viser et stort sammenfald i kvaliteten mel-
lem de støttede private og de almene. Figuren indikerer dog, at kvaliteten i 
de almene synes at være lidt mere stabil end i de støttede private; måske et 
udtryk for, at de almene boligorganisationer altid vil være trænede bygher-
rer, og at der blandt de private bygherrer kan være "engangsbygherrer" i 
forhold til det at opføre ungdomsboliger. 
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5. Byggeriernes karakteristika 

I dette kapitel gennemgås registreringen af byggeriernes kvalitet set over de 
skalatrin, som fremgår af afsnit 4.1. 

Byggeriernes niveau beskrives med udgangspunkt i niveau 0, som er byg-
ningens forhold til omgivelserne, fra dette niveau zoomes ind til bebyggel-
sesplan, bygningen, boligen og boligens rum, som er niveau 4. 

Nærværende kapitel beskriver således byggeriernes faktiske udformning i 
relation til de fem skalatrin, mens vurderingen af byggeriernes kvalitet be-
skrives i kapitel 6. 

Som udgangspunkt beskrives de støttede private ungdomsboliger, hvoraf 
der er registreret 15. Som referencemodel hertil beskrives syv registrerede 
almene ungdomsboligbyggerier sidst i hvert afsnit. Referencebyggerierne 
beskrives alene ud fra de elementer, hvor de afviger fra de støttede private. 

5.1 Niveau 0 – Byggeriet i forhold til omgivelser 
Af de 23 byggerier, som er registreret, er 15 støttede private byggerier, syv 
almene byggerier og et privat byggeri. 

Det ustøttede private byggeri indgår ikke i det statistiske materiale, men be-
skrives særskilt i slutningen af næste afsnit. 

Fem støttede private byggerier er placeret i forstad og ti placeret i bymæssig 
bebyggelse. Seks er placeret i hovedstadsområdet, tre på Fyn og seks i Jyl-
land. Ti af byggerierne er nybyggeri. 

Tre almene byggerier er placeret i forstad og fire placeret i bymæssig be-
byggelse. Fire er placeret i hovedstadsområdet, en på Fyn og to i Jylland. 
Alle byggerierne er nybyggeri. 
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Otte af de støttede private byggerier er placeret i umiddelbar nærhed af stør-
re videregående uddannelsesinstitutioner. Fem af disse ligger samtidig uden 
for bymæssig bebyggelse. Alle byggerier har kort adgang til offentlige 
transportmidler og indkøbsmuligheder i nærområdet. 

Tre af de almene byggerier er placeret i umiddelbar nærhed af større videre-
gående uddannelsesinstitutioner. Alle byggerier har kort adgang til offentli-
ge transportmidler og indkøbsmuligheder i nærområdet. 

 

Figur 5.1, Støttede private 
byggeriers placering i henholdsvis 
by og forstad samt 
ombygning/nybyggeri 
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Figur 5.2, Almene byggeriers 
placering i henholdsvis by og 
forstad samt ombygning/ 
nybyggeri 
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5.2 Niveau 1 – Bebyggelsesplan 
Blandt de 15 støttede private byggerier er det mest udbredte dispositions-
princip for bebyggelsesplan, at boligerne er samlet i én bygningskrop (f.eks. 
i en L-form eller U-form) med ét primært udendørs opholdsareal. Tilsvaren-
de er et flertal af byggerierne disponeret med ensidigt vendte boliger på hver 
side af en korridor. Uanset det potentielt hensigtsmæssige for byg- og 
driftsherre i at vælge denne bebyggelsestype (se afsnit nedenfor om "Korri-
dormodellen") vurderes det at have negative konsekvenser for boligernes 
kvalitet og byggeriets interne adgangsforhold og sammenhæng. 

Kvaliteten af de udendørs opholdsarealer varierer: I forstadsbyggerierne er 
standarden svingende. I bybebyggelser, hvor vilkårene for at etablere attrak-
tive udendørs arealer ofte typisk er ringere på grund af den tætte bebyggel-
sesstruktur, ses der et antal vellykkede eksempler, hvor arealerne er velud-
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nyttede og fremstår indbydende, dog er der ét enkelt byggeri, hvor udendørs 
opholdsmuligheder stort set ikke er til stede. 

Af de 15 byggerier er de 11 indeholdt i en enkelt bygningskrop – fra to til ni 
etager. Fire byggerier består af mere end en bygningskrop. 

Derudover er byggerierne opført som forskellige bygningsmodeller:  

• Fire byggerier er anlagt som et antal klyngehuse i en til to etager. 

• I to byggerier sker adgang til boligen over stueplan fra altangang. 

• I to byggerier sker adgang til bolig fra trappeopgang. 

• I syv byggerier sker adgang til bolig fra indeliggende korridor. 

De fleste byggerier opført som klyngehuse er beliggende i forstad og består 
af en til to etagers længer – grupperet omkring hver deres gårdrum. Hermed 
opstår en naturlig underdeling af byggeriet i boliggrupper med respektive 
udearealer, hvilket må forudsættes at have en positiv indvirkning på beboer-
nes lokale ejerskab og muligheden for at danne fællesskaber. Det er ligele-
des en styrke for fællesskabet, at nogle boliger på 1. sal har altan/fransk al-
tan med god kontakt til de fælles gårdrum. 

Adgangsforholdene internt i byggeriet sker ad udendørs adgangsveje, der 
naturligt giver kontaktflade til de øvrige boliggrupper. Alt i alt skaber dette 
disponeringsprincip optimale fysiske forudsætninger for social interaktion 
og indbydende udendørs opholdsrum, samtidig med at boligens privathed 
fastholdes. Dette princip kan dog ikke forventes udført overalt, da der kræ-
ves et stort grundareal. 

Der er fire byggerier, hvor adgang til boligen sker fra altangang. Her funge-
rer altangangen som et ekstra uderum orienteret mod syd/vest, hvor altan-
gangen i nogle byggerier partielt udvides med opholdszoner. Et kritisk 
punkt ved altangangsløsningen er indblikket fra det fælles gangareal til bo-
ligen. I de fleste tilfælde entré/køkken. 

I de to byggerier, hvor adgang til boliger sker direkte fra trappeopgang, er 
en ombygning af eksisterende ejendom og en nybyggeri – begge i bymæssi-
ge omgivelser. I det ene tilfælde er der for hver etage en fælles sydvendt al-
tan fælles for fire boliger, hvilket udgør et attraktivt fællesareal. Samtidig 
skaber opgangsløsningen gode adgangsforhold i byggeriet, idet der er kort 
vej fra hovedindgang til den enkelte bolig. 

 

Syv af byggerierne er organiserede med ensidigt vendte boliger på hver side 
af korridorer, der spænder ud fra et centralt trapperum og skærmer et 
gårdrum med udendørs opholdsareal. Denne løsning ses primært – men ikke 
udelukkende – i forstadsmæssige omgivelser, hvor byggeriet er holdt i to til 
tre etager. I et tilfælde er løsningen anvendt i bymæssig sammenhæng, hvor 
der også kun er et trapperum (suppleret af udendørs brandtrappe/flugtveje, 
der ikke er tiltænkt daglig brug). 

Bebyggelsestyper 

Klyngehusmodellen 

Altangangsmodellen 

Opgangsmodellen 

Korridormodellen 
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Årsagerne til, at syv af byggerierne anvender dette disponeringsprincip, kan 
findes blandt følgende: 

• Ønsket om at etablere en hovedindgang til byggeriet med trapperum, 
elevator, postkasser og dørtelefon. Hermed minimeres antallet af ind-
gange til byggeriet, hvilket er tryghedsfremmende.  

• Anlægsudgifter for et trapperum samt et antal korridorer er lavere, end 
det vil være at have flere trappeopgange. 

• Ensidigt vendte boliger med udgang til en indre korridor er anlægs- og 
driftsøkonomisk mindre omkostningstungt end at have udgang til det fri 
fra hver bolig.  

I lyset af det store antal af korridorløsninger må det bemærkes, at dette di-
sponeringsprincip har en række ulemper, som i større eller mindre grad ind-
virker negativt på den overordnede kvalitet af boligen og byggeriet som 
helhed – set fra beboernes synsvinkel. 

I byggerier, der spænder over store arealer, opstår lange korridorforløb, der 
rumligt er uindbydende og ensformige med få eller slet ingen udblik til det 
fri samt ringe dagslysindfald. Dette underbygges af beboerne i fokusgruppe-
interviewene (jf. kapitel 19). 

I to byggerier er der intet vindue til det fri fra korridoren. I tre byggerier er 
korridorerne så lange, at vinduerne for enden af korridoren kun giver sym-
bolsk tilskud af udkig/dagslysindfald. Endvidere skaber de robuste og meget 
ensartede materialevalg (betonvægge malet i lyse farver, linoleum på gul-
vet) i flere tilfælde et institutionslignende præg, som ikke hænger sammen 
med boligformålet. 

I et byggeri er der i ansøgningsmaterialet skitseret opholdszoner med udkig 
til det fri og dagslysindfald som opbrud i gangforløbet. Disse er dog udgået i 
det endelige projekt. I et byggeri lå fællesfaciliteter ca. midtvejs i de meget 
lange korridorer, hvilket kun til dels opleves som et brud på det langstrakte 
forløb. I et byggeri (ombygning af eksisterende ejendom) har gangarealerne 
– i kraft af ejendommens tidligere funktion – en rummelighed og lysmæssi-
ge kvaliteter (ovenlys), der gør dem velegnede til opholdsfunktion.  

Adgang til og fra omgivelser, den enkelte bolig, fælles indendørs og uden-
dørs arealer opleves i kraft af korridorerne som langstrakte og usmidige i 
forhold til daglig brug. Dette mindsker den trafikale og sociale kontakt mel-
lem den enkelte bolig og indendørs og udendørs fællesarealer. Af brandhen-
syn er korridorer og trapperum opdelt i separate brandceller, hvilket medfø-
rer, at bevægelsesforløbet fra bolig til det fri bliver brudt af som minimum 
tre branddøre, der skal åbnes/lukkes.  

Ensidigt vendte boliger er generelt mindre attraktive end gennemlyste boli-
ger. Sidstnævnte opnås i klyngehus- og altangangsbyggerierne – samt i et 
vist omfang i opgangsbyggerierne. De ensidigt vendte boliger er alle organi-
serede på samme måde med køkken og adgang til badeværelse umiddelbart 
inden for indgangsdøren. Hermed er der ikke mulighed for vindue til det fri 
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Forringede adgangs-
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fra badeværelse (dvs. ingen naturlig ventilation), og køkkenet har kun et 
minimum af dagslys/visuel kontakt til omgivelserne.  

11 af de 15 støttede private byggerier overholder normkravene til minimum 
en cykel-p-plads pr. bolig; ikke alle er dog nødvendigvis overdækkede. Et 
byggeri var ikke færdiggjort på registreringstidspunktet. De øvrige lever 
næsten op til kravene. I tre byggerier var der ud over cykel-p-plads på ter-
ræn også aflåselig cykel-p-plads. 

I tre byggerier er der ikke bilparkering på matriklen; i alle disse tilfælde er 
byggerierne beliggende i bymæssige omgivelser, hvor en særskilt ordning 
med myndighederne kan være aktuel. 

Figur 5.3 Støttet privat: 
Antal cykel-p-pladser og bil-p-
pladser pr. byggeri 

0
1
2
3
4
5

Byggerier

Antal cykel p-pladser pr. bolig
Antal bil p-pladser pr. bolig

0
1
2
3
4
5

Byggerier

Antal cykel p-pladser pr. bolig
Antal bil p-pladser pr. bolig

I tre byggerier var de udendørs opholdsarealer "under standard" – grænsen-
de til uanvendelige – med hensyn til størrelse, indretning og opholdsmulig-
heder. 

I yderligere to byggerier – begge beliggende i forstadsmæssig bebyggelse, 
hvor der umiddelbart er plads til at etablere egentlige udendørs opholdsarea-
ler – var areal, udformning og indretning klart "under standard" set i forhold 
til de øvrige projekter.  

I to byggerier – begge beliggende i tætte, bymæssige omgivelser – kan regi-
streres udendørs opholdsarealer af beskedent omfang og ringe "grønt" præg. 
Set i lyset af den geografiske placering af disse byggerier er den nuværende 
indretning acceptabel med siddegrupper, plantekasser, hævet plateau med 
træbeklædning og lignende. For begge byggeriers vedkommende er der dog 
i ansøgningsmaterialet skitseret en højere grad af landskabelig bearbejdning, 
end tilfældet er blevet i virkeligheden.  

I en del af byggerierne er bygningskroppene anvendt aktivt til at danne gode 
afgrænsede uderum til ophold og afskærmning mod omgivelserne. 

De udendørs opholdsarealer er med hensyn til møblerbarhed og orientering i 
forhold til sollys overvejende vurderet til "standard", mens enkelte byggeri-
er er vurderet til at være "under standard" eller "over standard". 

Der er ved registreringerne på niveau 1 – bebyggelsesplan – ingen væsentli-
ge forskelle mellem de støttede private og almene ungdomsboliger. Dog kan 

Fælles udendørs  
opholdsareal og  
adgangsveje 

Parkering 

De almene ungdoms-
boliger 



 Velfærdsministeriet 
Evaluering af Støttede Private Ungdomsboliger 

 
 

 83 

det bemærkes, at ingen af de registrerede almene byggerier havde korridor-
plan, uden det i øvrigt kan konkluderes, at dette gælder generelt for almene 
byggerier. 

5.3 Niveau 2 – Bygning 
Af de 15 støttede private byggerier er de fem ombygninger og ti nybyggeri-
er.  

Hovedparten af byggerierne rummer både etrums- og torumsboliger. I et 
byggeri kunne det ikke ved besigtigelsen konstateres, at handicapbolig var 
udført.  

 

Figur 5.4 
Støttet privat: Fordeling af etrums- 
og torumsboliger på de 15 
byggerier 
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Bygningerne fremstår generelt i god stand, hvilket er naturligt, idet de alle 
er nyligt afleverede. En eksisterende ejendom og to nybyggerier får en rin-
gere karakter, hvilket dels skyldes facaderenovering, der ikke lever op til 
den generelle standard, dels en konkret byggeskade, som aktuelt udbedres, 
og en udførelse af klimaskærm, som ikke ledte vandet væk fra altanerne. I et 
enkelt byggeri var en byggeskade blevet opdaget i tide og ændret. Et forkert 
udført fald på en inddækning, som havde givet misfarvning af facaden, var 
blevet ændret, og misfarvningen var på vej til at blive udbedret. 

Fællesfaciliteterne overholder generelt normkravene og er indretningsmæs-
sigt i orden, men ville for ca. halvdelen af byggeriernes vedkommende 
fremstå mere indbydende med en højere grad af personlighed og variation i 
farve- og materialevalg m.v. Nogle steder havde beboerne fået et beløb stil-
let til rådighed til køb af møbler og inventar til det fælles opholdsrum.  

I to byggerier er der placeret andre funktioner inden for samme ejendom. I 
den ene af disse byggerier var ungdomsboligerne spredt ud i et antal opgan-
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ge på forskellige etager blandet med andelsboliger og erhvervslejemål. Selv 
om dette miks af lejemål og funktioner ikke er fremmed for byejendomme, 
har det i dette tilfælde den bivirkning, at adgangsforholdene i bygningen 
kompliceres, se afsnit 5.2 "Niveau 1 – Bebyggelsesplan". 

Et flertal af nybyggerierne er karakteriseret ved et beskedent og relativt 
konventionelt formsprog og anvendelse af robuste og velkendte løsninger i 
klimaskærmen. I tre byggerier kunne konstateres byggetekniske svigt, der 
aktuelt udbedres. 

Figur 5.5 
Støttet privat: Klimaskærm i de 15 
byggerier vurderet på de 
byggetekniske parametre: 
Udførelse, stand og robusthed. 
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Tre af nybyggerierne skiller sig ud ved en særlig ambitiøs holdning til ud-
formning af vinduespartier samt alternative facadematerialer. 

I ét af disse tilfælde er facaden udført med store glaspartier – til både fælles-
rum og boliger – der brydes af langstrakte bånd af mørkt tegl.  

Det andet af disse tilfælde anvender en ukonventionel facadebeklædning 
(galvaniserede stålplader), der understreger byggeriets sikre formsprog i 
forhold til terrænet.  

Yderligere et byggeri har en velkomponeret facade i pudset murværk med 
vinduer i hårdt træ, der vil blive påmonteret flytbare skoddepartier. 

I alle tre tilfælde fremstår bygningerne med en præcis formgivning, der klart 
markerer dem i omgivelserne.  

I et af ombygningsprojekterne er ejendommens industrielle og robuste ka-
rakter synlig udefra, f.eks. med store glaspartier, der understreger bygnin-
gens industrielle fortid og identitet, samtidig med at der skabes rumlige og 
lysmæssige kvaliteter indvendigt. 

Se i øvrigt afsnit 6.2 om byggeteknisk kvalitet.  

Der er anvendt tre forskellige løsninger med hensyn til placeringer af af-
faldscontainere.  

Klimaskærm 

Nybyggeri 

Ombygninger 

Renovation 
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Der er ved alle byggerier containere til husholdningsaffald samt containere 
til affaldssortering: 

1) Renovation udlagt til affalds-"øer" i nærheden af indgangen, med af-
faldssortering som krævet af de stedlige myndigheder. Placering af dis-
se vurderes at være fornuftig. Alle er udført med afskærmning, så con-
tainerne ikke umiddelbart ses. 

2) Renovation udlagt til affalds-"øer" placeret et stykke væk fra bygnin-
gens indgang, hvilket ikke er optimalt i forhold til beboernes daglige 
brug. En af disse byggerier er opført med affaldsskakt, som er taget ud 
af brug, idet funktionaliteten i den udførte løsning medførte driftspro-
blemer. I stedet er beboerne henvist til affalds-"ø" på terræn.  

3) Affaldsskakte, i nærhed af adgangsveje/trapper, hvilket funktionelt er 
en god løsning, da affaldet kan bringes med, når lejligheden forlades.  

Det er vurderet, at adgangsforhold til renovation er som standard ved tre af 
de 15 byggerier og ligeligt fordelt over og under standard for de øvrige. 

I alle byggerier overholder fællesrummene normkravene for indretning og 
areal. Den reelle brug af fællesrummene ser umiddelbart ud til at variere 
meget fra sted til sted, hvilket til dels kan forklares med, at byggerierne har 
været beboet i varierende tidsrum. Derudover kan beboersammensætning og 
eventuelt den geografiske placering af kollegiet (by kontra forstad) have en 
betydning. Der er generelt en bedre, mere personlig indretning i de fælles-
rum, som findes i byggerier, hvor køkkenfaciliteterne ligger uden for den 
enkelte bolig. Bygherrerne gør tilsyneladende lidt mere ud af fællesfacilite-
terne i de tilfælde, hvor beboerne f.eks. er tvunget til at benytte fælleskøk-
kenerne. 

Over halvdelen af byggerierne har et fælles festlokale med tilhørende køk-
ken og toilet, som ikke bærer præg af at blive brugt til daglig. Lokalet kan 
lånes til møder, fester og lignende. 

I syv byggerier kunne det ikke umiddelbart konstateres, at fælles opholds-
rum og køkkener (som alle var spredt ud i byggeriet) blev brugt overhovedet 
– i hvert fald ikke dagligt. To af disse byggerier var ikke beboet på besigti-
gelsestidspunktet. Fire af disse byggerier var beliggende i bymæssige omgi-
velser, hvilket kan tænkes at medføre mindre behov for og belastning af fæl-
les opholdsrum. 

To øvrige byggerier er beliggende i forstad og er begge kendetegnet ved 
lange korridorer (se afsnit 5.2 om adgangsforhold) og et overordnet helheds-
indtryk, der signalerer robusthed, men uden særlige rumlige eller materia-
lemæssige variationer eller særpræg. Selv om disse forhold ikke fuldstæn-
digt kan forklare den manglende brug af fællesrummene, bidrager de i hvert 
fald ikke til at inspirere til øget anvendelse. Denne problemstilling behand-
les fra et beboerperspektiv i kapitel 19. 

Fællesfaciliteter generelt 
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Figuren nedenfor viser typen og antallet af fællesrum i de 15 byggerier. 

Figur 5.6 
Fællesfaciliteter i de 15 støttede 
private byggerier 
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I 13 af de støttede private byggerier er fælles opholdsrum og fælles køkken 
beliggende i et rum, der kan udnyttes til dagligt spise/ophold samt til særlige 
arrangementer, fester og lignende. Et byggeri har et fælles festlokale uden 
køkkenfaciliteter, som kan reserveres til fester, møder og lignende. Et byg-
geri har et fælles køkken, men ingen fælles opholdsrum. 

I otte byggerier er fælles køkken og opholdsrum disponeret som et antal 
mindre rum placeret i umiddelbar tilknytning til boligerne, hvilket vurderes 
at være funktionelt optimalt i forhold til daglig brug. 

I seks byggerier er fælles køkken og opholdsrum placeret afsides i forhold 
til boligerne – og indrettet som et stort lokale, hvilket medfører, at de i rin-
gere grad indbyder til daglig spise- og opholdsbrug. I samtlige af disse byg-
gerier er køkkenet i boligen dog "standard" eller "over standard" med hen-
syn til indretning og antal køkkenelementer.  

I de tre byggerier, hvor køkkenet i boligen er vurderet til "under standard", 
er der alle steder fælleskøkkener/opholdsrum tæt på boligen. 

I tre byggerier er der ud over de daglige spise-/opholdsrum tillige minimum 
et festlokale eller opholdsrum. I en af disse byggerier er arealet efter aftale 
mellem bygherre og beboere inddraget fra det areal, som ellers var udlagt til 
depoter. 

I fire ud af 15 af byggerierne lever antal af vaskerier ikke op til normkrave-
ne. I to tilfælde er der 25 boliger pr. vaskemaskine. Med hensyn til antal tør-
retumblere er forholdet det samme. I to tilfælde er der 50 boliger pr. tørre-
tumbler. 
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fælles køkken 
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I enkelte byggerier er vaskerierne over standard med hensyn til antal maski-
ner samt plads og faciliteter til sammenlægning og tørring af tøj. Tre bygge-
rier er "under standard" på dette punkt. Selv om vaskerierne i langt de fleste 
tilfælde lever op til normkravene med hensyn til antallet af maskiner, er ind-
retningen i praksis langt fra altid optimal med hensyn til god mekanisk eller 
naturlig ventilation samt plads til at lægge tøj sammen.  

I gennemsnit er der 15 beboere pr. vaskemaskine og 28 beboere pr. tørre-
tumbler i det støttede private byggeri.. 

De almene byggerier adskiller sig ikke væsentligt fra de støttede private i 
forhold til niveau 2 – bygninger. Dog kan det fremhæves, at der i gennem-
snit er 27 beboere pr. vaskemaskine og 46 beboere pr. tørretumbler i det al-
mene, hvilket er noget ringere end ved de støttede private. Ligeledes er der 
generelt ikke så mange fællesfaciliteter i de almene byggerier som i de støt-
tede private, jf. figur 5.7 nedenfor. 

Figur 5.7 
Fællesfaciliteter i de syv støttede 
almene byggerier 

By
gg

er
ier

Fælles v askeri

Fælles opholdsrum

Fælles køkken

Fælles toilet

Terrasse/Hav e

Festlokale

Aktiv itetsrum

 

 

5.4 Niveau 3 – Boligenhed 
Overflader, materialevalg og nagelfast inventar (der beskrives nærmere i 
kapitel 6) er generelt meget ensartet og typisk for nutidens boligbyggeri – 
nybyggeri såvel som ombygninger. Løsningerne er gennemgående svarende 
til standarden for prisbilligt boligbyggeri. 

Af de 15 støttede private byggerier træder fem byggerier ud som værende af 
særlig høj kvalitet med hensyn til disponering af rum, areal, indretning og 
rumlige kvaliteter (materialevalg, lysindfald, visuel kontakt til omgivelser). 
Alle disse byggerier er gennemlyste boliger, dvs. der er vinduer til mini-
mum to sider. 

Opsummering 
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Blandt de syv ensidigt orienterede boliger skiller en sig ud som værende 
særligt rummelig og velindrettet, bl.a. med stort køkken. Dette byggeri er 
indrettet i en eksisterende ejendom. 

I et byggeri, indrettet i eksisterende ejendom, skiller boligen sig ud som 
"under standard", bl.a. i kraft af det mindre areal samt indretning, der bærer 
præg af ejendommens tidligere funktion. 

I et byggeri er torumsboligen udført i forskudte planer, dvs. at entré og bad 
er på en mellemetage, hvorfra man kan gå op til køkken/ophold eller ned til 
sove/arbejdsværelse. Denne løsning er mulig, idet byggeriet er beliggende 
på en skrånende grund, der lægger op til at etablere forskellige niveauer i 
boligen. Hermed opstår en god opdeling af rummene på trods af boligens 
begrænsede areal. 

I et byggeri er der indrettet møblerbar hems med ovenlys over sammenhæn-
gende køkken – opholdsrum. 

I 12 af de 15 byggerier er den overordnede disponering af boligens rum 
vurderet til at være som "standard", mens ét byggeri er vurderet til "under 
standard", og to byggerier er vurderet til over. 

Tre ud af de syv registrerede almene byggerier er vurderet til at ligge over 
standard på den overordnede disponering af boligens rum. Dette giver en 
indikation af, at de almene bygherrer måske er mere vant til at bygge ung-
domsboliger end de private. Som et eksempel på en lidt utraditionel dispo-
nering er et byggeri med torumslejligheder udført i to plan som følge af ud-
nyttelig tagkonstruktion. 

På de øvrige punkter er der ikke forskelle, som er markante. 

5.5 Niveau 4 – Rum i bolig 
I alle støttede private byggerier er de enkelte rum udført i henhold til norm-
krav og fremstår principielt i orden. Der ses dog stor variation i bolig- og 
rumstørrelser fra sted til sted, hvilket eksempelvis indvirker på køkkenets 
størrelse og brugbarhed, der er et punkt, hvor store udsving ses.  

I enkelte ombygningsprojekter udgør den eksisterende ejendoms fysiske vo-
lumen grænser for boligens og rummenes størrelse, hvilket er forståeligt, 
men ikke desto mindre har negative konsekvenser for boligens samlede kva-
litet.  

I to af byggerierne er der entré som separat rum i boligen.  

I seks af byggerierne sker adgang til boligen til kombineret entré og køkken. 
Med undtagelse af fire byggerier er garderobe/skabsplads enten ikke til ste-
de eller underdimensioneret.  

Entré 

Opsummering 

De almene byggerier 
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I de øvrige byggerier er adgang til bolig direkte til opholdsrum/køkken, som 
i disse tilfælde er et rum. 

Fast inventar og overflader i køkkener er generelt ensartede og overholder 
normkravene. Køkkeninventar er primært holdt i hvide eller lysegrå farver; i 
tre byggerier anvendes dog mørkegrå farver, og et enkelt har finerede låger i 
lyst træ.  

Seks byggerier er udstyret med fire kogeplader og ovn. I ni byggerier er der 
kun kogeplader og ikke ovn. I et af byggerierne var køleskab/fryser ikke 
standard. I et byggeri var der kun køleskab, mens en fryseboks pr. bolig var 
placeret i fælles depotrum langs korridorerne.  

I de byggerier, hvor køkkenet er en del af opholdsrummet, er der god plads 
til indretning af spiseplads. Det har dog den ulempe, at der er dufte fra køk-
kenet, og eventuel opvask er synlig fra opholdsrummet. 

Kombination af entré og køkken giver i de fleste tilfælde mulighed for at 
indrette en lille spiseplads i rummet. Ved små lejlighedsstørrelser er det en 
kombination, som er velegnet. 

I tre byggerier kunne iagttages køkkener, der med hensyn til antal af køk-
kenelementer var klart over standard. 

I fire byggerier er køkkenerne af en meget begrænset størrelse, der er under, 
hvad man må forvente. 

I byggerierne er der mellem fire og 11 køkkenelementer i boligernes køkke-
ner. I gennemsnit er der syv køkkenelementer pr. køkken. 

Alle badeværelser er ensartede og af god standard. I et byggeri er der tale 
om genbrug af eksisterende badeværelser fra ejendommens tidligere funkti-
on. Overalt er der tale om flisebelægning af vægge og lofter og brusekabine 
med de dimensioner, som nævnes i normkravene. Der er dog nogle af bru-
senicherne, der kun er ca. 80 x 80 cm. Kvalitet og farvesætning af fliser 
m.v. varierer en anelse, men ikke ud over, hvad der er inden for "standard". 
Indretningen af badeværelserne varierer dog; især bør nævnes tre byggerier, 
hvor der er vaskeskab ved håndvask. I et byggeri er der endvidere monteret 
elektrisk håndklædetørrer, hvilket er praktisk i en bolig af begrænset størrel-
se. 

I 11 af badeværelserne er der ikke dagslysindfald. Det betyder desuden, at 
der ikke er mulighed for at lufte ud ved at åbne et vindue. 

Alle opholdsrum er gennemgående af ensartet karakter og fornuftigt udført 
med hensyn til materialer og byggeteknik. De primære udsving i indret-
ningskvaliteten (møblerbarheden) skyldes varierende boligareal. I et tilfælde 
kunne konstateres, at radiatorernes placering gjorde møblering vanskelig.  

Køkken 

Badeværelse 

Ophold 
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Møblerbarheden i opholdsrummet er overordnet vurderet til at være "stan-
dard". Ved tre byggerier er møblerbarheden vurderet til "over standard", og 
ved to byggerier er den vurderet til "under standard". 

Tre opholdsrum hæver sig over standarden på grund af de gode dagslysind-
fald. 

Værelser forefindes i toværelsesboliger og er alle svarende til opholdsrum-
met i materialevalg og udførelse.  

I et byggeri, der er i flere plan, er værelset beliggende i underetage (svaren-
de til stueetage). I et andet byggeri er værelset en etage oppe og nås via en 
trappe.  

Møblerbarheden bliver generelt bedre i de værelser, som har skydedøre. 

I et byggeri forefindes endvidere i etværelsesboligerne et kammer/gen-
nemgangsrum, der fører fra opholdsrum til bad. Herfra er der vindue til det 
fri samt to faste skabe. I ansøgningsmaterialet for det specifikke byggeri er 
der vist udgang til det fri fra dette rum, hvilket ville give et bedre lysindfald 
til boligen som helhed samt en konkret funktion til det lille rum, der nu er 
vanskeligt at udnytte. 

I tre byggerier er depoter udformet som skure på terræn. 

I ni byggerier er depoter udført som plade- eller trådgitterkonstruktion i 
kælder. 

Følgende variationer i placering af depotrum kan iagttages: 

• I et byggeri er depotrum udgået til fordel for etablering af festlokale 

• I et byggeri er depotrum udført som skabsrum i selve boligen 

• I et byggeri er depotrum placeret i korridoren umiddelbart uden for bo-
ligens indgang 

• I et byggeri er der kun et lille "depot" i et uopvarmet loftrum med ad-
gang fra hems. 

Der kan ikke iagttages væsentlige forskelle på rumkvaliteten og disponerin-
gen mellem de almene og de støttede private. I en af de almene byggerier er 
der ikke entré i boligen, som følge af at adgang til boligen nås gennem fæl-
lesarealer. Dette sikrer, at fire ungdomsboliger senere kan sammenlægges til 
en familiebolig, hvilket vurderes at være en god og økonomisk fremtidssik-
ring. 

Værelse 

Depot 

De almene byggerier 
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6. Kvaliteter 

I det følgende gennemgås resultaterne af registreringen ud fra en funktionel, 
byggeteknisk og arkitektonisk tværsnitsvurdering i de 15 byggerier.  

For alle tre afsnits vedkommende henvises til kriterier og kvalitetsdefinitio-
ner, som fremgår af kapitel 4. 

I forlængelse af kapitel 5 omhandler beskrivelsen som udgangspunkt de 
støttede private ungdomsboliger, og sammenligningen med de syv almene 
indgår sidst i hvert afsnit. Referencebyggerierne beskrives alene ud fra de 
elementer, hvor de afviger fra de støttede private. 

6.1 Funktion 
Fællesrum og boliger (herunder badeværelser og køkkener) er gennemgåen-
de enkelt, ensartet og fornuftigt indrettet. De største funktionelle problemer 
ses i et antal byggerier, hvor den overordnede disponering af byggeriet med 
hensyn til længden af korridorer og antallet og placeringen af trapperum er 
med til at forringe adgangsforholdene internt i byggeriet. Endvidere er be-
lysning af udendørs opholdsarealer og parkering i flere byggerier under det 
forventelige. 

Udendørs opholdsarealer opfylder i al væsentlighed de funktionelle krav, 
om end beplantning, indretning og udstyr i flertallet af byggerier er holdt på 
et minimum. Brugbarheden af uderummene påvirkes dog også af omgivel-
sernes karakter, hvorfor byggerierne beliggende i byer har større udfordrin-
ger på dette punkt. Med undtagelse af ét byggeri var dette dog overalt løst 
fornuftigt:  

• I et byggeri i by var udendørs opholdsarealer placeret på taget af en an-
den af ejendommens funktioner og dermed skærmet mod omgivelser, 
samtidig med at lysindfaldet var optimalt 

Møblerbarhed – uden-
dørs opholdsarealer 

Funktionel kvalitet –  
opsummering 
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• I et byggeri i by var udendørs opholdsarealer nærmest ikke eksisteren-
de; et begrænset asfalteret areal omgivet af plankeværk 

• I to byggerier var udendørs opholdsarealer store plæner omgivet af na-
boejendomme, hvilket er naturligt, beliggenheden taget i betragtning 

• I et byggeri var arealet til rådighed stærkt begrænset, men fornuftigt ud-
nyttet ved hjælp af hævede plateauer med henholdsvis plankebeklæd-
ning og græs.  

Fællesrum er grundlæggende indrettet med de faciliteter, som nævnes i 
normkravene. Et antal byggerier havde service i køkkenerne, som stilles til 
rådighed af bygherren, ligesom der i et antal byggerier var doneret A/V-
udstyr til fælles opholdsrum. Et antal byggerier har fået møbler stillet til rå-
dighed i fællesrummene, mens det i et mindretal af byggerier er op til bebo-
erne at fremskaffe sofaer og lignende. Generelt fremstod mange fælles op-
holdsrum og køkkener med indretning, der principielt er i orden, om end fat-
tige på rumlige kvaliteter og personlighed. Se i øvrigt afsnit 6.3 om arkitek-
tonisk kvalitet. 

Boligerne er med hensyn til køkken og bad grundlæggende indrettet med de 
faciliteter, som nævnes i normkravene. Med hensyn til køkkener varierer 
størrelsen og antallet af elementer stærkt på tværs af alle projekter.  

I tre byggerier var køkkener svarende til, hvad man ville se i en standard 
nyopført ejerbolig, hvilket vurderes til at være "over standard", dvs. over, 
hvad man forventer af en ungdomsbolig.  

I flertallet af byggerier var køkkenet som forventet, mens antallet af elemen-
ter i fire byggerier var nede på to til tre elementer + overskabe, dvs. et skab 
med vask, et køleskab (eventuelt med frys), to kogeplader og emhætte. 
Hermed er der minimal opbevarings- og arbejdsplads. I et byggeri var de to 
kogeplader ikke fastmonteret, men kunne tages ud af skab og placeres på 
bordet. 

Grundlæggende var de udendørs opholdsarealer placeret i umiddelbar nær-
hed af byggerierne. I et byggeri var opholdsarealerne spredt ud over et stør-
re område, hvis samlede karakter ikke indbyder til ophold. For korridorbe-
byggelser af en vis størrelse gælder det, at adgangen fra bolig til udendørs 
opholdsarealer er kompliceret og langstrakt. Se i øvrigt afsnit 5.2 om be-
byggelsesplan.  

Samtlige byggerier levede op til kravene om niveaufri adgang på de uden-
dørs adgangsveje.  

I syv byggerier var fællesfaciliteterne placeret afsides i forhold til størstede-
len af boliger. For vaskerier kan dette være acceptabelt, men for fælles op-
holdsrum og køkkener er det ikke optimalt i forhold til rummenes funktion. 
I to byggerier var der tale om eksisterende ejendomme, hvilket især i det ene 
tilfælde forklarer og retfærdiggør denne disponering. 

Boligernes interne adgangsforhold er overalt ukompliceret og logisk.  

Adgangsforhold – uden-
dørs opholdsarealer 

Møblerbarhed – fælles  
faciliteter 

Møblerbarhed – boliger 

Adgangsforhold – fælles 
faciliteter 

Adgangsforhold – boliger 
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I altangangsbyggerier uden elevator er der ikke fri tilgængelighed til boli-
gerne over stueplan. 

I et byggeri var terrænfald på grunden udnyttet til, at torumsboligerne havde 
flere niveauer, hvilket gør dem utilgængelige for handicappede, men som 
omvendt skaber en god rumfordeling på et begrænset areal. 

Figur 6.1 
Vurdering af adgangsforholdene 
ved de 15 støttede private 
byggerier. To er ikke registreret. 
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Ovenstående figur viser sammenhængen mellem vurderingen af byggeriet 
som helhed og vurderingen af byggeriets udendørsareal. Udsvinget byggeri-
erne imellem skyldes primært varierende disponeringsløsninger af byggeriet 
som helhed (korridor, altangang, opgang, klynge), som i enkelte tilfælde 
medfører forringede interne adgangsforhold i byggeriet. 

Der kan konstateres store udsving i prioriteringen af skiltning både med 
hensyn til orientering for udefrakommende og med hensyn til en tydelig 
markering af fælles facilliter og boliggrupper (jf. figuren nedenfor). Der må 
tages forbehold for, at ikke alle byggerier var fuldt færdige på besigtigel-
sestidspunktet. 

 

Figur 6.2 Støttede private: 
Vurdering af skiltning og 
overskuelighed samlet for alle 
niveauer opgjort pr. byggeri.  
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Tryghed, belysning og låsesystemer er generelt gode. En del byggerier har 
dørtelefon, hvis tekniske beskaffenhed dog varierer. Der er ikke installeret 
dørtelefon i de byggerier, hvor der er direkte adgang fra niveau eller via al-
tangang. 

I seks byggerier kunne registreres ringe eller ikke-eksisterende belysning af 
udendørs bilparkering samt adgangsveje til og fra byggeriet. I tre byggerier 
var belysning af udendørs opholdsarealer under standard. 

Der må tages forbehold for, at ikke alle byggerier var fuldt færdige på besig-
tigelsestidspunktet. 

Figur 6.3 Støttede private: 
Vurdering af tryghed samlet for 
alle niveauer opgjort pr. byggeri Byggerier

Standard

+

÷

 

Som beskrevet i afsnit 6.2 om robusthed er der generelt anvendt vedligehol-
delsesvenlige materialer. I et antal byggerier var der partielt anvendt materi-
aler, som udviste vedligeholdelsesproblemer. I et stort antal byggerier var 
installationsskakte i forbindelse med boligernes bad og køkken placeret med 
inspektionslem fra korridor, hvilket er praktisk i forhold til måleraflæsning 
og vedligeholdelse. Generelt var der installationsteknisk tænkt funktionelt 
på måleraflæsning og vedligeholdelse. I alle byggerier var teknikrum over-
ordnet indrettet med fornuftige løsninger. 

Udendørs opholdsarealer er typisk udført som plæner med partiel beplant-
ning, der er let at vedligeholde. I tre byggerier var udendørs opholdsarealer 
under udførelse, men fremstår i tegningsmaterialet med en højere bearbejd-
ningsgrad og flere faciliteter, som tilsvarende typisk kræver en større vedli-
geholdelsesindsats. 

I et byggeri var installationer synlige i depot i korridor, hvilket er kritisabelt 
i forhold til robusthed og finish. 

I tre byggerier var der affaldsskakt, hvilket i etageejendomme er optimalt 
for både beboere og driftsherre. I to byggerier var der endvidere mobilsug, 
som driftsmæssigt regnes for optimalt, idet affald føres direkte til en tank, 
der tømmes af renovationsfirmaet.  

Byggerierne var i al væsentlighed udført med stor robusthed og velafprøve-
de materialer og konstruktionsprincipper i klimaskærmen, hvilket sikrer en 
fornuftig løbende vedligeholdelse. I tre byggerier skal det bemærkes, at sær-
lige arkitektoniske valg i klimaskærmen – glaspartier, skodder, træ- eller 
stålpladebeklædning – potentielt kræver en større vedligeholdelsesindsats 
end eksempelvis murede facader. 

Tryghed: Belysning og 
låsesystemer 

Funktionel kvalitet – set 
fra driftsherrens syns-
vinkel 
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I forhold til de registrerede almene boliger er adgangsforholdene marginalt 
bedre i de støttede private ungdomsboliger. Herudover synes der også at væ-
re en bedre skiltning i de støttede private ungdomsboliger end i de almene. 
Omvendt er den samlede tryghed for alle niveauerne større i de almene byg-
gerier end i de støttede private. 

Figurerne nedenfor viser vurderingen af skiltning og tryghed i de almene og 
kan sammenlignes med figur 6.2 og 6.3. 

Figur 6.4 Almene: 
Vurdering af skiltning og 
overskuelighed samlet for alle 
niveauer opgjort pr. byggeri 
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Figur 6.5 Almene: 
Vurdering af tryghed samlet for 
alle niveauer opgjort pr. byggeri Byggerier
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6.2 Byggeteknisk kvalitet  
Generelt er byggeriernes byggetekniske kvalitet god og svarende til prisbil-
ligt, standardiseret boligbyggeri, som det ses udført i Danmark i dag.  

Overflader, materialevalg og nagelfast inventar er overordnet set udført med 
anvendelse af afprøvede og robuste materialer og konstruktionsprincipper.  

I et antal byggerier ses en høj vægtning af robusthed i indvendige materialer 
kombineret med stor rumlig ensartethed og mange gentagelser, f.eks. i de 
lange korridorforløb. Hertil kommer manglende variationer i formgivning, 
lysindfald, udkig og farvesætning. Alt i alt opstår der hermed et upersonligt 
og uindbydende helhedsindtryk, der potentielt medfører, at beboerne ikke 
føler ejerskab til byggeriets rum og daglige drift. En sådan udvikling indvir-
ker erfaringsmæssigt på det (manglende) hensyn, beboerne udviser i deres 

Byggeteknisk kvalitet – 
opsummering 

De almene ungdoms-
boliger 



 Velfærdsministeriet 
Evaluering af Støttede Private Ungdomsboliger 

 
 

 96 

daglige brug af fællesfaciliteter såvel som egen bolig. Beboersammensæt-
ning og andre sociale forhold spiller dog også en rolle her.  

Figurerne nedenfor angiver vurderingen af byggeriets inderum og de fælles 
opholdsarealer. 

Figur 6.6 Støttede private: 
Inderum (fælles og i boliger) i 
hvert enkelt byggeri vurderet 
samlet ud fra byggeteknisk og 
funktionel kvalitet 
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Figur 6.7 Støttede private: 
Udendørs opholdsarealer og 
adgangsveje samt parkering i 
hvert enkelt byggeri vurderet 
samlet ud fra byggeteknisk og 
funktionel kvalitet 
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Anm.: Ved et byggeri er de udendørs opholdsarealer ikke færdige, hvorfor byggeriet ikke er 
vurderet i forhold til byggeteknisk kvalitet.  

Udførelsen er overordnet god med anvendelsen af standardiserede og gen-
nemprøvede konstruktionsprincipper og materialer, der sikrer en ensartet 
kvalitet på tværs af alle byggerierne. 

I ingen byggerier kunne konstateres, at udførelsen var "over standard", dvs. 
at der var ekstraordinære håndværks-/udførelsesmæssige detaljer, som over-
stiger standarden for boligbyggeri i denne kategori. 

I tre byggerier er klimaskærmen (bygningens facade) registreret som "under 
standard" i udførelsen. I to tilfælde var der tale om ombygninger, hvor faca-
den enten ikke var ført op til samme stand som byggeriet i øvrigt eller lider 
under byggeteknisk svigt, som skaber fugtproblemer, som efterfølgende er 
udbedret. I et tilfælde var der tale om nybyggeri, hvor der var aflejringer på 
facaden som følge af vand, der ikke blev ledt bort fra terrasser. 

To byggerier skiller sig ud ved mere ambitiøse materialevalg og konstrukti-
onsprincipper i facader og bygningens overordnede disponering.  

Udførelse 
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I det ene tilfælde er udførelsen generelt god, om end der i det valgte kon-
struktionsprincip med udvendigt synlige, malede betonelementer kan kon-
stateres sætningsskader. Endvidere var en af boligtyperne præget af mang-
lende finish i forbindelse med værn, lister og lignende. 

Ud over disse to byggerier var udførelsen af boliger og fællesrum tilsvaren-
de generelt god med få kvalitetsmæssige udsving.  

Standen af byggerierne indvendigt som udvendigt er generelt god, hvilket er 
forventeligt på grund af den korte periode, som byggerierne har været bebo-
et. Som bekendt varierer dette forhold fra sted til sted, hvorfor sammenlig-
ning mellem disse punkter er vanskelig. Byggerier, der kun ganske kort eller 
slet ikke har været beboede, kan ikke uden videre sammenlignes med byg-
gerier, der har været beboet i f.eks. et år. Der er dog ikke tvivl om, at nogle 
af byggerierne på sigt vil få relativt store udgifter til vedligehold, da den lø-
bende udskiftning af beboerne er stor. 

I to byggerier var standen af fællesrum og korridorer "under standard" – 
primært i kraft af beboernes hårdhændede brug af lokalerne. Se nedenfor 
vedrørende robusthed. 

Omvendt kunne man i ca. halvdelen af byggerierne ikke se, at fælles op-
holdsrum og køkkener blev brugt overhovedet (i hvert fald ikke dagligt), 
hvorfor standen følgelig var stort set som ny. Se i øvrigt afsnit 5.3 om fælles 
opholdsrum.  

I et af ombygningsprojekterne var ejendommen som helhed kun delvist re-
noveret i forbindelse med etablering af ungdomsboliger, hvorfor standen her 
partielt – f.eks. i trappeopgangen – varierer mere end i øvrige byggerier. 
Overordnet er dette dog acceptabelt på grund af ejendommens karakter af 
multifunktionelt hus. 

Robustheden af byggerierne indvendigt som udvendigt er generelt god, ikke 
mindst i kraft af, at de anvendte materiale- og konstruktionsprincipper er 
velafprøvede og velkendte.  

I et flertal af byggerier anvendes overordentlig robuste eller rå materialer 
(malet eller ubehandlet beton, linoleum på gulve) i fællesrum, trappeopgan-
ge og gangarealer, hvilket må forudsættes at være driftsmæssigt hensigts-
mæssigt. I tre byggerier var trappeopgang belagt med terrazzo. 

I flere tilfælde var materialernes robusthed og finish dog også med til at gi-
ve de pågældende rum et råt, spartansk præg, som ikke fremstår indbydende 
over for beboere eller gæster.  

Et byggeri fremstod indvendigt som "råhus", dvs. indervæggene stod udført 
i rå betonelementer, spartlede i samlingerne. Denne løsning må regnes for 
overordentlig robust og principielt i tråd med det overordnede arkitektoni-
ske og materialemæssige koncept for byggeriet. Finishen var dog overordnet 
set ikke optimal. De rå betonoverflader i fælles opholdsrum/ køkken blev af 
beboerne brugt til "graffiti" med kridt, hvilket ikke skader bygningen, men 

Stand 

Robusthed 
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dog bidrager til et overordnet indtryk af manglende vedligeholdelse og hen-
syn, som er kritisabelt i et boligbyggeri.  

Gulvbelægning er som oftest linoleum i gangarealer, parketgulv i opholds-
rum og fællesrum, fliser/trægulv i køkken, fliser i bade- og toilet samt va-
skeri.  

I et byggeri var gulvbelægning i bolig udført med linoleum; i de øvrige 
byggerier var der anvendt parketgulv i middel til god kvalitet.  

I et byggeri ses gulvtæpper på fælles gangarealer/opholdsrum, der har en 
indbydende kvalitet i forhold til opholdsfunktionen.  

Fast inventar i køkkener og badeværelser er i alle byggerier vurderet som 
"standard".  

Figurerne nedenfor giver et samlet billede af byggeriernes udførelse, stand 
og robusthed. 

Figur 6.8 Støttede private 
byggerier: 
Vurdering af udførelse, stand og 
byggeteknisk robusthed for alle 
niveauer opgjort pr. byggeri 

By ggerier

Udførelse Stand Robusthed

Standard

+

÷

 

 

Figur 6.9 
Almene: 
Vurdering af udførelse, stand og 
byggeteknisk robusthed for alle 
niveauer opgjort pr. byggeri 

By ggerier

Udførelse Stand Robusthed

Standard

+

÷

 

Ved flere byggerier kan man kun se prikken for "robusthed", hvilket skyl-
des, at vurderingen af de tre parametre er overlappende. 
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Det kan konkluderes, at der for begge typer byggerier, såvel de støttede pri-
vate boliger som de almene, er tale om byggeri med byggetekniske løsnin-
ger svarende til almindelig standard. Der er dog en svag indikation på, at de 
støttede private har flere byggerier med en standard lidt under middel, hvil-
ket kunne stamme fra, at tilsynet fra kommunens side inden for det almene 
byggeri er strammere. 

6.3 Arkitektonisk kvalitet 
Den arkitekttoniske kvalitet er – som beskrevet i afsnit 4.2 – vurderet ud fra 
hovedgrebets styrke, helhedsorientering og rumlige kvaliteter. 

Som anført i afsnit 6.2 er byggerierne overordnet karakteriserede ved vel-
kendte arkitektoniske og byggetekniske løsninger, der svarer til standarden 
generelt inden for boligbyggeriet i disse år. Der er – med et par enkelte und-
tagelser, som fremgår af nedenstående – tale om velafprøvede snarere end 
eksperimenterende løsninger. 

I alle byggerier er hovedgrebet i selve bygningskroppen klart og præcist. 
Man kan mærke, at der er tænkt i robuste løsninger, der kan klare intensiv 
brug og hyppig beboerudskiftning.  

Fire byggerier skiller sig ud ved en særlig vellykket sammenhæng mellem 
helhed, detalje, formsprog og funktion. Uden at være "verdensarkitektur" 
fremstår de som indbydende, gennemtænkte projekter, hvor prioritering af 
detaljer i byggeriet bringer niveauet op over middel, og som i al væsentlig-
hed vidner om et særligt ambitionsniveau fra bygherrens side. 

Der er et stort antal byggerier med korridorlejligheder, karakteriseret ved en 
stor grad af ensartethed med hensyn til materialevalg, facadeudformning og 
planløsning. Ensartede rumforløb uden nicher, visuel kontakt til omgivelser 
og variation i farve- og materialevalg er generelt ikke indbydende i forhold 
til ophold. Generelt vil større variation på disse områder bidrage til at skabe 
forskellighed i byggeriet, hvilket øger beboernes identifikation med – og po-
tentielle brug af – netop deres del af byggeriet. 

Både i byggerierne med klyngehuse og altangange er der generelt skabt go-
de uderum ved hjælp af placeringen af bygningskroppene. Løsninger, der 
ofte også er med til at skærme af mod støjende omgivelser. Altangangsløs-
ningerne skaber oftest en overgangszone mellem ude og inde – det private 
og det offentlige rum. 

Udefra og indvendigt er materialeholdning og farvevalg generelt meget ens-
artet – i et flertal af byggerierne grænsende til det anonyme. Her tænkes på 
anvendelsen af hvide og lysegrå farver, som er neutrale og vedligeholdel-
sesvenlige, men som i kombination med standardiserede (dvs. prisbilligt) 
materialevalg overordnet mangler personlighed. I et tilfælde har valg af 
markante farver i facaden givet bygningerne karakter, der på dette punkt ad-
skiller dem fra naboerne.  

Materialevalg 

Rumlige kvaliteter 

Hovedgreb 

De almene ungdoms-
boliger 
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Et antal byggerier har fælles indendørs gangarealer, hvor kombinationen af 
hvide vægfarver og linoleum på gulvet i meget lange korridorforløb skaber 
et "institutionsagtigt" præg.  

Anvendelse af alternative farver i køkkener og baderum, som det ses seks 
steder, bidrager i al sin enkelhed til visuel variation i byggeriet. Varieret 
farvesætning af indervægge i trapperum bidrager i et byggeri til visuel iden-
tifikation af hver opgang. 

Et byggeri anvender en usædvanlig pladebeklædning i de lukkede korridorer 
som erstatning for de hvide gipspladevægge eller malede betonvægge, som 
ellers ses. Hensigten med den materialemæssige variation er god, om end 
man kan spørge til den fysiske robusthed.  

Den arkitektoniske kvalitet i de støttede private byggerier varierer ikke fra 
de almene byggerier, når det gælder indretningen af lejlighederne og den 
indvendige aptering, dvs. materialevalg og udførelse, gulvbelægning, væg-
ge, farvevalg på vægge, lofter, valg af skabe, køkkenelementer og øvrigt ud-
styr inde i boligen. Begge er kendetegnet ved brug af standardløsninger med 
ringe grad af personligt præg. Det udvendige arkitektoniske udtryk er mere 
varieret. Både de støttede private og de almene byggerier er udvendigt ka-
rakteriseret ved at have individuelle løsninger i udformning af bygnings-
kroppene, bygningskroppenes placering, arkitektonisk udtryk og udform-
ning af fælles og private uderum.  

6.4 Normkravene 
Med undtagelser, se nedenfor, overholdes de fastsatte normkrav, ligesom 
gængse regelsæt og standarder generelt er overholdt. Vi vurderer således: 

• At det intetsteds kunne konstateres, at bygningsreglement eller øvrige 
tekniske standarder, som der henvises til i normkravene, ikke var over-
holdt. 

• At arealkravene for boligstørrelser og enkelte rum vurderes at blive 
overholdt i alle byggerier. 

• Installations- og driftsmæssigt vurderes byggerierne at være i overens-
stemmelse med normkravene. Normkrav til indretning af køkken, låse-
systemer, installationsteknik, telefon-, antenne- og internetstik samt be-
lysningsarmaturer vurderes ligeledes at være overholdt i samtlige byg-
gerier. 

I det følgende beskrives forskellige tilfælde, hvor normkravene ikke er 
overholdt. Endvidere reflekteres over årsager og konsekvenser. For alle 
punkter gælder, at der tages forbehold for, at ikke alle byggerier var fuldt 
færdige på besigtigelsestidspunktet. 

Normkrav, som ikke er 
overholdt 
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Tre byggerier overholdt ikke normkrav om overdækket cykelparkering i til-
strækkeligt omfang eller overhovedet. I alle byggerier var det fysisk muligt 
at etablere den nævnte overdækning, hvorfor undtagelserne ikke kan siges at 
være acceptable. 

I fire tilfælde er der ikke installeret dørtelefon. Det er i byggerier med direk-
te adgang fra terræn eller altangang, hvor der er ringklokke ved hoveddøren. 

Ved besigtigelse og tegningsgennemgang har det i et tilfælde ikke været 
muligt at konstatere, at der er opført tilstrækkeligt med handicapboliger i 
byggeriet. Det ene byggeri er indrettet i en eksisterende ejendom, hvorfor 
indretning af handicapbolig med givne arealkrav kan være uhensigtsmæssig. 

I et byggeri opfyldes kravene om 1,5 m² fællesareal pr. bolig ikke. Der er 
ikke umiddelbart en forklaring på dette. 

Tre byggerier overholdt ikke normkrav om antal vaskemaskiner, og fire 
byggerier overholdt ikke normkrav om antal tørretumblere pr. bolig. Princi-
pielt er denne manglende overholdelse problematisk, men skal dog vægtes i 
forhold til, at vaskeriernes funktionalitet i form af areal og indretning i øv-
rigt udviser store udsving. Et punkt vedrørende de fælles vaskerier, som bør 
nævnes, er de ofte utilstrækkelige forhold vedrørende manglende bordplads 
til sortering og sammenlægning af tøj. 

I et byggeri var depotrum i kælder erstattet af etablering af festlokale. Prin-
cipielt er denne manglende overholdelse problematisk, men set i lyset af bo-
ligareal og -indretning i det pågældende byggeri vurderes det at være accep-
tabelt. 

Et byggeri havde uhensigtsmæssig placering af depotrum i uopvarmet lofts-
rum med adgang fra hems. 

I to tilfælde var brusekabinerne udført med en eller to sider kortere end 90 
cm. Det kan være acceptabelt ud fra en funktionsmæssig betragtning, med 
én side i nichen, som er mindre end 90 cm, såfremt den anden side opfylder 
kravene eller er større. 

I to tilfælde er normkravene ikke opfyldt. Det kan eventuelt forklares med, 
at der i nogle ejendomme er mekanisk ventilation, som kører konstant. 

Cykelparkering 

Handicapbolig 

Vaskeri 

Depot 

Dørtelefon 

Fællesareal 

Brusekabine 

Udsugning med kontakt-
trykregulering i bad 
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Som figur 6.10 viser, opfylder to støttede private byggerier alle de norm-
krav, der er relevante for det givne byggeri. Fem opfylder stort set alle 
normkravene, mens et byggeri kun opfylder under 75%. Andelen af almene 
byggerier, der opfylder normkravene, er forventeligt væsentlig lavere, hvil-
ket kommenteres yderligere i afslutningen af afsnittet. 

I forlængelse af ovenstående figur viser tabellen nedenfor, hvilke konkrete 
normkrav der ikke er opfyldt ved de støttede private byggerier. 

Figur 6.10 
Procentvis fordeling af, hvor mange 
normkrav henholdsvis de 15 støttede 
private byggerier og de syv almene  
byggerier hver især overholder.  
Fordelingen tager højde for, at antallet af 
relevante normkrav varierer mellem 
byggerierne, da enkelte knytter sig til 
specifikke faciliteter, der ikke findes alle 
steder. 
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Niveau   Normkrav Støttede private 

   N Opfyldt 
Bebyggelsesplan: Parkering Min en overdækket cykel p-plads 

pr. beboelsesrum 
15 12 

Bygning: Bygningen  
generelt 

Dørtelefon 15 11 

    Handicapboliger 15 14 

Fællesfaciliteter: Fællesarealer Fællesareal svarer til min. 1,5 m² 
pr. bolig 

15 14 

  Vaskeri Min. en vaskemaskine pr. 15  
boliger 

15 12 

    Min. en tørretumbler pr. 30 boliger 15 11 

    Blandingsbatteri med keramisk 
skive  

15 11 

Boligen: Boligen generelt Etrumsbolig: Beboelsesrum min. 
14 m² 

15 11 

    Depotrum 15 13 

Boligens rum: Entré Dørtelefon 5 1 

    Mekanisk ventilation 15 14 

    Emfang med kontakttrykregulering 15 14 

  Badeværelse Brusekabine min. 90x90 cm 15 13 

    Udsugning med kontakttryk-
regulering 

15 13 

  Depotrum Aflåselig dør 15 12 

    Areal, min. 1,5 m² 15 13 

Anm.: "N" angiver antallet af byggerier, hvor det givne normkrav er relevant. "Opfyldt" angiver, 
hvor mange der har opfyldt det givne normkrav. 

 

Som tabellen viser, knytter de 16 normkrav, der ikke er opfyldt af alle de 
støttede private byggerier, sig til forskellige niveauer i byggerierne. I bilag 
C er en oversigt over alle 43 normkrav, der indgår i evalueringen.  

Som det fremgår af figur 6.10, opfylder de almene ikke normkravene for de 
støttede private i samme grad som de støttede private. Årsagen hertil er na-
turligvis, at normkravene ikke gælder for de almene boliger. Imidlertid giver 
dette sig ikke til kende i, at de almene byggerier vurderes til en lavere kvali-
tet end de støttede private. Normkravene retter sig altså ikke direkte mod 
den konstaterbare kvalitet i byggerierne. 

Tabel 6.1 
Støttede private: 
Oversigt over de normkrav, 
der ikke opfyldes af alle de 
byggerier, hvor normkravet 
er relevant 
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6.5 Privat finansieret byggeri 
Der er registreret et privat finansieret byggeri, som ikke indgår i det oven-
stående statistiske materiale og vurdering. 

Byggeriet er et kollegium, som er resultatet af en arkitektkonkurrence om-
kring "fremtidens kollegium". Kollegiet er beregnet for de højere lærean-
stalter i København. Byggeriet er indrettet med en meget stor grad af fælles-
faciliteter, men også plads til ro og fred i boligenhederne, som alle har pri-
vat bad og toilet. Der er fra arkitektens side bevidst valgt ikke at lave tekøk-
ken i kollegieværelserne, da det strider imod kollegie- og fællesskabstanken. 

Kollegiet fremtræder som et arkitektonisk gennembearbejdet projekt med 
fokus på fællesskabet. Bygningens ydre form er cylindrisk og skiller sig 
dermed ud fra de øvrige kubiske byggerier i området. To kanaler indrammer 
bygningskroppen. 

Bygningen er i syv etager med fuldt udnyttet kælderetage med parkering. 
Den cirkulære bygning er underopdelt i fem lige store afsnit af åbne portrum 
med trapper og elevatorer, som vertikalt forbinder de enkelte etager. Mellem 
portrummene er der forbindelsesgange med boligenheder på ydersiden af 
cylinderen og alle fællesrum og fællesaltaner på indersiden med kontakt til 
det fælles gårdrum. 

De syv etager er indrettet med fællesfaciliteter i stueplan; møde- og studie-
rum, festlokaler, vaskeri, cykelparkering, musikrum, administration m.m. På 
hver af de øvrige etager er der 30 boliggrupper, hver med 12 kollegieværel-
ser, 360 stk. i alt, med fællesrum tilknyttet som udkragende bygningsvolu-
mener, der indeholder køkken, spise- og opholdsplads og tv-stue. 

Byggeriet adskiller sig ud over sit formmæssige udtryk også ved brug af en 
avanceret byggeteknik inspireret af principper fra brobygning, med udkrag-
ning af alle fællesrum mod en central gård. 

Udvendigt er der valgt amerikansk eg, tombak og glas til beklædning. Ind-
vendigt i byggeriet er der på gangene opsat finerbeklædning med grafisk 
tryk, der skaber identitet på hver etage. 

Boligerne, der alle har eget bad og toilet, er på den ene væg apteret med pla-
der og faste og flytbare skabe i hvidpigmenteret krydsfiner, den modstående 
væg i beton, med en meget glat og præcis overflade. Gulvene er støbt i 
magnesit. 

Byggeriet adskiller sig klart fra de øvrige registrerede byggerier i både arki-
tektonisk og byggeteknisk kvalitet, og målsætningen fra byggeriets opførel-
se omkring at skabe "fremtidens kollegium" kan i den henseende siges at 
være opfyldt. Hvorvidt planløsninger og princippet om fælles køkkener er 
de rigtige, vil være en holdningssag. 
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Byggeriets særlige standard og en anskaffelsespris sandsynligvis over de 
øvrige byggerier gør dog sammenligninger med de støttede private og de 
almene svære. 
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7. Delkonklusioner 

I dette kapitel sammenfattes resultatet af registreringerne af de 15 støttede 
private byggerier og den komparative analyse med de syv almene og det ene 
privat finansierede byggeri. 

Blandt de 15 støttede private byggerier er det mest udbredte dispositions-
princip for bebyggelsesplan, at boligerne er samlet i én bygningskrop (f.eks. 
i en L-form eller U-form) med ét primært udendørs opholdsareal. Tilsvaren-
de er et flertal af byggerierne disponeret med ensidigt vendte boliger på hver 
side af en korridor. Uanset det potentielt hensigtsmæssige for byg- og 
driftsherre i at vælge denne bebyggelsestype vurderes det at have negative 
konsekvenser for boligernes kvalitet og byggeriets interne adgangsforhold 
og sammenhæng. 

Af de 15 støttede private byggerier er de fem ombygninger og ti nybyggeri-
er.  

Hovedparten af byggerierne rummer både etrums- og torumsboliger. Alle 
byggerier har overholdt indretningskravet om handicapboliger, om end det i 
et byggeri ikke fysisk er konstateret.  

Overflader, materialevalg og nagelfast inventar er generelt meget ensartet 
og typisk for nutidens boligbyggeri – nybyggeri såvel som ombygninger.  

Af de 15 støttede private byggerier træder fem byggerier ud som værende af 
særlig høj kvalitet med hensyn til disponering af rum, areal, indretning og 
rumlige kvaliteter (materialevalg, lysindfald, visuel kontakt til omgivelser). 
Alle disse byggerier er gennemlyste boliger, dvs. der er vinduer til mini-
mum to sider. 

I alle støttede private byggerier er de enkelte rum udført i henhold til norm-
krav og fremstår principielt i orden. Der ses dog stor variation i bolig- og 
rumstørrelser fra sted til sted, hvilket eksempelvis indvirker på køkkenets 
størrelse og brugbarhed, der er et punkt, hvor store udsving ses.  

Opsummering 
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I enkelte ombygningsprojekter udgør den eksisterende ejendoms fysiske vo-
lumen grænser for boligens og rummenes størrelse, hvilket er forståeligt, 
men ikke desto mindre har negative konsekvenser for boligens samlede kva-
litet. Disse begrænsninger giver dog ikke anledning til at anbefale, at om-
bygninger af eksisterende bygninger, typisk erhvervsbygninger, til ung-
domsboliger ikke skal tillades, men blot at der bør indføres mere fleksible 
regler for disse ombygninger i forhold til normkravene. 

Det er det helt gennemgående overordnede indtryk, at de støttede private 
byggerier i arkitektonisk, funktionel og byggeteknisk henseende er stan-
dardkvalitet. 

Det gælder for alle byggerierne, at der kun er få og begrænsede forhold, der 
har kunnet karakteriseres som værende af særlig høj eller særlig lav kvalitet. 

Kvaliteten svarer i øvrigt meget tæt til den kvalitet, der er registreret i de 
syv almene referencebyggerier. På alle betydende punkter har standarden og 
kvaliteten i de to typer ungdomsboliger været meget tæt på hinanden. 

At standarden svarer til det almene, er på sin vis forventeligt, idet der netop 
er taget udgangspunkt i kvadratmeterpriserne for alment byggeri ved udmå-
lingen af den maksimale støtte pr. m². 

Den sammenlignelige kvalitet i forhold til de almene byggerier er til trods 
for, at de almene ikke overholder, og heller ikke skal overholde, de samme 
normkrav som de støttede private. 

Det må karakteriseres som positivt, at kvaliteten af de støttede private ung-
domsboliger har den standard, der er konstateret, og at bygherrerne ikke har 
sparet på kvaliteten for at opnå en lavere byggesum.  

Det kan dog også konstateres, at normkravene i visse situationer ikke er op-
fyldt. Dette indikerer manglende myndighedstilsyn på dette område. Et felt, 
som der enkelt bør kunne følges op. 

Det registrerede privatfinansierede byggeri har en klart højere standard og 
kvalitet på næsten alle punkter. Byggeriet er et prestigebyggeri, både arki-
tektonisk og kvalitativt, hvilket også har kunnet konstateres på alle punkter. 
Der er dog også løsninger i dette byggeri, som er kontroversielle i forhold 
til, hvordan flertallet af ungdomsboligerne er opført, nemlig at der alene er 
fælleskøkkener. En løsning, der i forhold til en umiddelbar kvalitetsbedøm-
melse vil trække i negativ retning. 



 Velfærdsministeriet 
Evaluering af Støttede Private Ungdomsboliger 

 
 

 108 

DEL 3 
BYGGEPROCESSEN 
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8. Byggeriernes initiering og 
organisering 

Dette kapitel giver en indsigt i byggeprojekternes initiering og organisering. 
Først redegøres der for idegrundlaget bag byggeriernes tilblivelse. Derefter 
gives en beskrivelse af bygherrers organisering og sammenhæng med drifts-
herrer. Sidste afsnit i dette kapitel sætter fokus på selve byggeprojekternes 
organisering, herunder tilknytningen af rådgivere og entreprenører.  

Dataindsamlingen er baseret på i alt 22 besvarelser af spørgeskemaer og 22 
interview med bygherrer, henholdsvis 15 private bygherrer og syv almene 
bygherrer På interviewmøderne har bygherren typisk været repræsenteret 
med en til to personer. Yderligere bemærkes det, at: 

• Spørgeskema og bygherreinterview er på et enkelt af de evaluerede 
byggerier kun udført på baggrund af etape I. Etape II forventes afleveret 
inden sommerferien 2008 og indgår derfor ikke i nærværende evalue-
ring.  

Der skelnes i det efterfølgende mellem: 

1. "Private" = bygherrer, som har ansøgt om støtte, jf. lov om støttede pri-
vate ungdomsboliger  

2. "Almene" = bygherrer, som har ansøgt om støtte, jf. lov om almene bo-
liger. 

8.1 Initiering 
I dette afsnit fokuseres der på projekternes baggrund og idegrundlag. 

Baggrunden for byggeprojekternes tilblivelse er mangfoldig og delvist 
sammenhængende med virksomhedernes professionalisme. Ordvalget "pro-
fessionalisme" skal her udelukkende opfattes som en betegnelse på bygher-
rer, som er vant til at gennemføre byggeopgaver, og hvor bestilling og/eller 

Projekternes fødsel 
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opførelse af byggeri indgår som en betydelig del af virksomhedernes kerne-
forretning. I viften af adspurgte virksomheder kan ca. 20, heraf syv almene 
bygherrer, ud af 22 betegnes som "professionelle" bygherrer. De sidste to er 
private bygherrer, som kun har opført byggeri en enkelt gang eller kun me-
get få gange. 

I "den professionelle" virksomhed foregår der løbende en screening og vur-
dering af markeds- og projektmuligheder. Virksomhederne har typisk et 
indgående kendskab til potentielle projektmuligheder eller udvikler selv 
projekter til gennemførelse og/eller salg. Virksomhederne har stor erfaring 
vedrørende byggelovgivning og ofte en bred indsigt i aktuelle støttemulig-
heder.  

Karakteristisk for hovedparten af de adspurgte bygherrer er det, at ideen til 
opførelsen af ungdomsboligerne, uanset støtteordning, er opstået ved en 
kombination af projektmuligheder – med andre ord ved projektudvikling. 
Ikke overraskende – og som særligt initierende faktor – nævnes muligheden 
for at opnå støtte. Alle bygherrer finder, at tilsagnet om støtte har været 
100% afgørende for projekternes gennemførelse.  

I tillæg til ovenstående har spørgeskemaer og interview med private og al-
mene bygherrer afdækket følgende – og mere enkeltstående – idegenereren-
de faktorer:  

• Decideret krav fra kommunen om opførelse af ungdomsboliger eller 
kollegieboliger på aktuel grund 

• Formålsparagraf i fond 

• Eget familiemedlems vanskeligheder ved identificering af ungdoms-
bolig 

• Undgåelse af bygherrens konkurs gav anledning til afsøgning af til-
skudsmuligheder 

• Social forpligtelse 

• Ønske om udvikling af kompetenceområde 

• Krav fra kommunen om opførelse af erstatningsboliger 

• Disponibel grund (eventuel option på grund) og muligheden for støtte. 

De private virksomheders kendskab til støtteordningen har to hovedkilder: 
Dagspressen og "jungletrommerne". De adspurgte almene bygherrer er alle 
stiftet i henhold til lov om almene boliger, så kendskabet til støtteordningen 
er indlysende. 

Støttemuligheder har generelt bygherrernes interesse, så aktuelle støttemu-
ligheder overvåges, registreres og finder enten øjeblikkelig eller senere an-
vendelse, såfremt de projektmæssige grundforudsætninger er til stede.  

I to tilfælde havde bygherren ikke forudgående kendskab til ordningen, men 
konkrete projektmuligheder og projektkrav aktiverede en screening af til-
skudsmuligheder, og støtten til ungdomsboliger blev herved afdækket.  

Kendskabet til støtte-
ordningen 

Ide ved projektudvikling 

Støtte 100% afgørende  
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To bygherrer blev bekendte med støttemuligheden via Velfærdsministeriets 
og Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmesider. 

I evalueringen af bygherrernes respons vedrørende initiering og organise-
ring er det forsøgt at klarlægge sammenhænge mellem bygherrernes opfø-
relse af støttede ungdomsboliger og bygherrernes sædvanlige forretning og 
kernekompetence. Sagt med andre ord: Har tilskudsordningen været årsag 
til, at virksomheden har involveret sig i et nyt forretnings-/byggeområde? 

Det generelle indtryk er, at støtteordningen i beskedent omfang har givet an-
ledning til udvikling af virksomhedernes traditionelle forretning, som helt 
overvejende er boligbyggeri. For flere af virksomhederne gælder det, at de 
ikke tidligere har opført ungdomsboliger, så i et vist omfang har støtteord-
ningen initieret en vis intern udvikling af kompetencer for projektering og 
opførelse. To private bygherrer nævner specifikt, at der allerede inden an-
søgning om skema 1 var interne målsætninger om, at eventuel støtte skulle 
anvendes til udvikling og udvidelse af virksomhedens kernekompetencer og 
referencer. 

Generelt er det i øvrigt ikke bygherrernes opfattelse, at planlægning, projek-
tering og udførelse af ungdomsboliger er specielt komplicerede eller særligt 
afvigende fra opførelse af boliger i bred forstand.  

8.2 Organisering og roller 
I dette afsnit redegøres der nærmere for bygherrernes og driftsherrernes or-
ganisering, herunder sammenhængen mellem bygherrer, driftsherrer og ad-
ministrator. 

Tilskudsordningen har appelleret til en bred vifte af bygherrer, spændende 
fra meget erfarne (de såkaldte "professionelle") bygherrer til førstegangs-
bygherrer eller bygherrer, som kun har opført ganske få boligbyggerier. Vif-
ten af bygherrer omfatter totalentreprenører, ejendoms- og projektudviklere, 
fonde, enkeltmandsvirksomheder, selvejende institutioner og en enkelt an-
delsboligforening. I tillæg hertil kommer naturligvis de almene bygherrer.  

Kerneforretning eller  
udvikling? 

Kerneforretning – ikke 
udvikling af traditionel 
forretning 

Støttet byggeri – teknisk 
ukompliceret 

Bygherrernes  
organisation 
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Ved opdeling af virksomhederne, under hensyntagen til deres hovedformål, 
fås følgende fordeling og kategorisering af støttemodtagerne: 
 

Figur 8.1 
Fordeling og kategorisering af 
støttemodtagerne 

Selvejende 
institution og fonde 

(godtgørende 
formål)

4

Totalentreprenør 
og projektudvikler 

(kortsigtet 
investering)

7

Almene bygherrer
7

Ejendoms-
besiddelse 

(langsigtede 
investeringer)

4

 

For 18 ud af 22 virksomheder gælder det, at virksomhederne har interne 
projektlederkompetencer til planlægning og styring af byggeprojekterne, 
heraf har fire virksomheder desuden egenproduktion på store dele af entre-
prisearbejderne.  

Karakteristisk for stort set alle virksomheder – uanset private eller almene – 
er det, at de har benyttet sig af eksterne arkitektrådgivere og ingeniørrådgi-
vere til projektering. For både de private og de almene byggeriers vedkom-
mende gælder det, at virksomhederne har tilknyttet bygherrerådgivere i ca. 
halvdelen af tilfældene. 

Totalentreprenørerne har i større eller mindre omfang benyttet sig af fag-
entreprenører på de områder, hvor egenproduktion ikke er dækket, eller hvis 
egenproduktionen har været optaget grundet produktion til anden side. 

Ud af i alt 15 tilfælde er 11 private bygherrer og driftsherrer identiske, heraf 
har syv private bygherrer valgt at antage en ekstern administrator til vareta-
gelse af den daglige drift. Det er typisk de mindre virksomheder, som har 
valgt denne løsning, og de begrunder dette med begrænsede ressourcer eller 
et decideret forretningsmæssigt fravalg af driftsadministrationen.  

Ud af i alt 15 private byggerier er fem byggerier frasolgt til driftsherrer, og 
yderligere fem private bygherrer tilkendegiver, at byggerierne ønskes fra-
solgt, såfremt muligheden/tilbuddet opstår. 

I det omfang private bygherrer og driftsherrer er identiske (altså i 11 ud af 
15 tilfælde), har virksomhedens driftsafdeling eller driftsselskab typisk kun 
været begrænset involveret i forbindelse med kravspecifikationen – altså i 
den indledende del af projekteringsforløbet – og i forbindelse med byggeri-
ets aflevering. Desuden har samme driftsherrer kun i begrænset omfang væ-
ret involveret i projektforløbet og har af samme grund ikke påvirket forløbet 

Sammenhæng mellem 
bygherrer, driftsherrer og 
administrator 

Eksterne rådgivere  
benyttes helt over-
vejende 

Kun begrænset involve-
ring af driftsherre for de 
privates vedkommende 
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i væsentligt omfang. Den begrænsede involvering af "driftsherrerne" be-
grundes primært med, at normkravene i stort omfang er rettet mod en opti-
mering af bygningsdriften. Det er altså de private bygherrers generelle op-
fattelse, at normkravene sætter en dagsorden for "robuste" og driftsvenlige 
løsninger. 

I de fem tilfælde, hvor de private bygherrer har videresolgt til eksterne 
driftsherrer, har driftsherrerne ikke medvirket til formulering af krav m.v. 
Dette skyldes helt overvejende, at aftalerne først er gennemført sent i pro-
cesforløbet. I et par enkelte tilfælde er der givet tidligt "håndslag" på efter-
følgende overdragelse og salg, men i de tilfælde har driftsherren ikke ønsket 
at stille specifikke krav til byggeriet. Bygherrerne har i disse tilfælde be-
grundet dette med driftsherrernes tillid til bygherrerne, herunder bygherrer-
nes evne til at tilgodese drifts- og vedligeholdelsesvenlige løsninger under 
projektering og udførelse. 

For de almene bygherrers vedkommende er administration, herunder drift 
og vedligehold, typisk outsourcet til ekstern administrator. Dette begrundes 
med et ønske om at "slanke" organisationen. 

De almene bygherrer virker generelt mere fokuserede på en aktiv og tidlig 
involvering af drifts- og vedligeholdelseshensyn. Det er vores vurdering, at 
dette først og fremmest er en naturlig konsekvens af, at de almene bygherrer 
har den langsigtede driftsrolle i udsigt, og de almene bygherrer har derfor et 
særligt incitament til at udvikle og udføre robuste og langtidsholdbare løs-
ninger. Det er således vores vurdering, at de almene bygherrer generelt har 
et større incitament end de private bygherrer til at søge totaløkonomiske 
løsninger på projektniveau – dvs. de almene bygherrer vurderes i højere 
grad at fokusere på balancen mellem anlægsinvesteringen og omkostninger-
ne til den løbende drift og vedligehold. 

8.3 Byggeriernes organisering 
I dette afsnit redegøres der nærmere for selve byggeprojekternes organise-
ring, herunder entrepriseform, tilbudsindhentning, udbudsform og samar-
bejdsmodel. Der gives desuden en kort beskrivelse af det typiske faseforløb 
for byggeprojekternes gennemførelse. En mere uddybende beskrivelse af 
disse faser gives i afsnit 11.1. 

Det er valgt at indlede med en kort beskrivelse af de entrepriseformer, der 
karakteriserer de gennemførte private og almene byggerier. Denne ind-
gangsvinkel er valgt, eftersom bygherrens præferencer for entreprisemodel 
ofte er styrende eller retningsgivende for valg af projektets organisation og 
faseinddeling. 

Entrepriseform 

Ved frasalg – ingen  
nævneværdig involvering 
af driftsherre 

Mere fokusering på drift 
og totaløkonomi hos de 
almene 
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Fordelingen af de valgte entrepriseformer fremgår af nedenstående figur. 

 

Støttede private bygherrer

Egen produktion
2

Totalentreprise
4

Hovedentreprise
3

Storentrepriser
1

Fagentrepriser
5

Almene bygherrer

Totalentreprise
2

Hovedentreprise
4

Storentrepriser
0

Fagentrepriser
1

 

 

For 13 ud af 15 private bygherrer gælder det, at den valgte entrepriseform er 
bygherrens foretrukne, og at støtteordningen således ikke har haft indflydel-
se på valg af entrepriseform. De to private bygherrer, som ikke har valgt den 
foretrukne entrepriseform, begrunder dette med de seneste års markante 
prisudvikling og knaphed på tilbudsgivere. 

For fire ud af syv almene bygherrer gælder det, at den anvendte entreprise-
form er bygherrens foretrukne. De tre almene bygherrer, som ikke har valgt 
den foretrukne entrepriseform, begrunder ligeledes dette med de seneste års 
markante prisudvikling og knaphed på tilbudsgivere.  

Som det fremgår, fordeler de valgte entrepriseformer sig nogenlunde lige-
ligt, og der kan på den baggrund ikke udledes en klar præference til entre-
priseform ved opførelse af støttede ungdomsboliger.  

Totalentrepriseformen er kendetegnet ved, at bygherren kan gennemføre 
udbudsforretningen meget tidligt i processen og på et relativt simpelt ud-
budsgrundlag (f.eks. et funktionsudbud). Herved inddrages totalentreprenø-
ren meget tidligt, og bygherrens risici for økonomi og tid minimeres. Som 
det fremgår, er to byggerier opført i "egen produktion" – i øvrigt af bygher-
rer med totalentreprisebaggrund.  

Hovedentrepriseformen benyttes overvejende af de bygherrer, som i højere 
grad selv ønsker at definere byggeriet forud for udbud i hovedentreprise. En 
overvejende del af disse bygherrer har samtidig rimelig stor erfaring i pris-
fastsættelse og mener herved at minimere risikoen for overskridelser i for-
bindelse med tilbudsindhentning. 

De private vælger  
foretrukken entreprise-
form 

Totalentrepriseformen  
foretrækkes i 50% af  
tilfældene 

Hovedentrepriseformen 
foretrækkes i 25% af  
tilfældene 

Figur 8.2 
Fordeling af de valgte  
entrepriseformer 
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En del af de private bygherrer benytter sig af fagentrepriseformen med det 
primære argument, at denne entrepriseform giver størst mulig konkurrence 
(specielt i et opadgående marked), men tilkendegiver samtidig, at fag-
entrepriseformen kræver større økonomisk fokus fra rådgiverside og gene-
relt større styringsindsats fra bygherreside under gennemførelsen. 

Der er ikke foretaget en nærmere analyse af virksomhedernes proces vedrø-
rende indhentning af tilbud på rådgivnings- og entreprisesiden. Det er dog 
det generelle indtryk, at tilbudsindhentningen er foregået som begrænset li-
citation uden prækvalifikation eller underhåndsbud, i det omfang byggeop-
gaverne ikke er udført i eget regi. Helt gennemgående har tildelingskriteriet 
været "laveste pris". Tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige" har 
således ikke fundet anvendelse. 

Begrundelserne for valg af begrænset udbud uden prækvalifikation eller un-
derhåndsbud er generelt et ønske om at minimere den administrative indsats 
samt muligheden for eventuelt at kunne gennemføre byggeopgaven med tid-
ligere afprøvede samarbejdspartnere.  

Flere private bygherrer – ca. halvdelen – har været nødsaget til at gennem-
føre flere udbudsrunder, før projektøkonomien faldt på plads. Bygherrerne 
begrunder dette forhold med de seneste års overophedning af byggebran-
chen.  

Alle bygherrer har fulgt "bedste praksis", eftersom: 

• Aftalegrundlaget for samarbejde med arkitektrådgiver og ingeniørrådgi-
ver i alle tilfælde har været ABR 89 

• Aftalegrundlaget for samarbejde med totalentreprenører i alle tilfælde 
har været ABT 93 

• Aftalegrundlaget for bygherrernes samarbejde med hoved-, stor- og fag-
entreprenører i alle tilfælde har været AB 92. 

De typisk anvendte organisationsformer for de gennemførte byggerier er 
skitseret i nedenstående figurer. De viste organisationsdiagrammer rammer 
hver sin halvdel af byggerierne, svarende til, at ca. halvdelen af opgaverne 
er gennemført som totalentrepriser, og den anden halvdel er gennemført i 
hoved-, stor- eller fagentreprise.  

Byggeriets organisation 

Tilbudsindhentning 

Aftalegrundlag 

"Bedste praksis" anvendt 
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Figur 8.3 
Totalentreprise  

Den skitserede totalentrepriseform er karakteriseret ved, at bygherren kon-
traherer med udelukkende én samarbejdspartner, som påtager sig det samle-
de ansvar for byggeriets projektering og udførelse. Bygherrens risici og sty-
ringsindsats minimeres ideelt set ved denne entrepriseform og projekterings-
ledelse og byggeledelse varetages af totalentreprenøren.  

 

Figur 8.4 
Hovedentreprise + stor- og 
fagentreprise  

De skitserede hoved-, stor- og fagentrepriseformer er karakteriseret ved, at 
bygherren kontraherer med flere aftaleparter. Indledningsvis entreres der 
med arkitekt- og ingeniørrådgiver (totalrådgivning eller delt rådgivning), jf. 
ABR 89. Efterfølgende indgås der entrepriseaftale med hoved-, stor- eller 
fagentreprenører. Disse entrepriseformer kræver ofte større indsats fra byg-
herre og/eller rådgiverne i byggeriets indledende faser, da entreprenørerne 
oftest indbydes på et mere detaljeret projektgrundlag. Projekteringsledelse 
og byggeledelse kan varetages af både rådgivere og entreprenører, men er i 
de evaluerede byggerier primært varetaget af bygherrens rådgivere.  
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Alle byggerier har i store træk fulgt den overordnede faseopdeling som be-
skrevet og illustreret i Bygherrevejledningen (december 2003), vedlagt som 
bilag B. Se i øvrigt afsnit 11.1.  

En antagelse kunne være, at tilskudsordningen har ansporet bygherrerne til 
videreudvikling af de traditionelle samarbejdsformer i byggebranchen, her-
under anvendelse af samarbejdselementer kendt fra partnering. 

I praksis viser det sig, at samarbejdet for stort set alle byggerierne, uanset 
om disse er private eller almene, er baseret på meget traditionelle samar-
bejdsmodeller. Anvendelsen af særligt procesfremmende elementer – f.eks. 
workshopper, hvor forventninger, mål, projektplaner m.v. drøftes og af-
stemmes, incitaments- eller bonusmodeller, særlige konfliktløsningsmodel-
ler m.v. – forekommer kun i meget få tilfælde.  

Totalentreprisevirksomhederne begrunder fravalget med det forhold, at et 
stort omfang af arbejdet udføres i eget regi, og at dette forhold reducerer be-
hovet for særligt procesfremmende tiltag. Kredsen af aktører er velkendte 
(overvejende interne), og den overordnede forventningsdannelse, målsæt-
ning og procesforståelse er nogenlunde afstemt, jf. hyppigt samarbejde, 
virksomhedernes værdinormer, fastlagte forretningsprocedurer etc.  

En nogenlunde enslydende argumentation lyder fra de øvrige virksomheds-
typer, eftersom der her ligeledes henvises til afstemning af forventninger og 
mål, jf. tidligere samarbejder i større eller mindre omfang. 

Byggeriets faser 

Samarbejdsform 

Traditionelle samarbejds-
former – næsten ingen 
udvikling 

Foretrukne samarbejds-
partnere – velkendte  
aktører 
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9. Tilskudsproceduren 

Dette kapitel giver indledningsvis en indsigt i bygherrernes erfaringer og 
oplevelser med selve ansøgningsproceduren. I andet afsnit redegøres der for 
de afviste bygherrers holdninger til tilskudsordningen og ansøgningsproce-
durerne. I tredje afsnit beskrives kort årsagerne til, at enkelte bygherrer ef-
terfølgende har valgt at frafalde tilsagn om tilskud. 

9.1 Ansøgningsproceduren 
Dette afsnit behandler selve tilskudsproceduren, herunder bygherrens erfa-
ringer og oplevelser med skema 123 for de støttede private bygherrer, hen-
holdsvis skema ABC for de almene bygherrer, og samarbejdet med styrel-
sen, Velfærdsministeriet og kommunerne.  

Der indledes med en beskrivelse af proceduren omkring skema 123. Afslut-
ningsvis i afsnittet redegøres der kort for forskellen mellem skema 123 og 
skema ABC, herunder redegøres der for de almene bygherrers generelle 
holdninger til skema ABC. 

Udarbejdelse af skema 1 er selve ansøgningen til styrelsen og Velfærdsmi-
nisteriet om støtte og fremkommer som resultat af Initiativ-, Byggeprogram- 
og Dispositionsforslagsfasen.  

Støtteordningen – dokumentationskravene til skema 1 inkl. bilagsmateriale 
– lægger i høj grad op til, at teamdannelsen mellem bygherrer og rådgivere 
– og i mange af tilfældene entreprenørerne – sker tidligt, altså allerede på 
det tidspunkt, hvor bygherren har besluttet sig for at udarbejde ansøgningen.  

Den tidlige involvering af entreprenørsiden motiveres i høj grad af kravet 
om, at der i skema 1 skal redegøres for byggeriets økonomiske nøgletal. 
Bygherrernes behov for økonomisk sikkerhed er afgørende for projekternes 
realisering, og i samarbejde med entreprenørerne søges prisen "låst fast" så 
tidligt i forløbet som muligt. 

Skema 1 

Tidlig teamdannelse – 
tidligt fokus på økonomi 
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I samarbejde mellem parterne udvikles projektforudsætningerne og dermed 
bilagsmaterialet m.v. til skema 1. Helt overvejende anfører bygherrerne, at 
udarbejdelsen af skema 1 er sket i nær og konstruktiv dialog med de kom-
munale myndigheder og i mindre omfang via kontakt med styrelsen og Vel-
færdsministeriet. I et par tilfælde har bygherren indsendt udkast til skema 1 
inkl. bilag til kommunen for kvalitetssikring og herigennem fået kvalificeret 
den endelige ansøgning. 

Flere af bygherrerne har været gennem et eller to afslag, før endeligt tilsagn 
blev meddelt. Ud af de 15 evaluerede byggerier har fem bygherrer været 
gennem et eller to afslag, før endeligt tilsagn blev meddelt.  

Den helt overskyggende årsag til afslag fra styrelsen og Velfærdsministeriet 
skyldes overskridelse af bekendtgørelsens krav om, at den enkelte ung-
domsboligs bruttoetageareal ikke må overstige 50 m². Specielt de bygherrer, 
som har ansøgt om støttemidler til renovering og ombygning af eksisterende 
ejendomme – udgør i alt seks af de 15 byggerier – har haft vanskeligheder 
ved at overholde arealkravene.  

Bygherrerne tilkendegiver generelt, at skema 1 ikke har givet anledning til 
væsentlige problemer rent administrativt, og at administrationen heraf ikke 
har påvirket den samlede projekteringsproces i nævneværdigt omfang. Op-
fattelsen skal muligvis ses i lyset af, at de fleste af bygherrerne har benyttet 
sig af rådgiverassistance til udfyldelse af skemaer. Selve udfyldelsen af 
skemaet har formentlig ikke givet anledning til særlige problemer, men be-
kendtgørelsens krav til arealer har påvirket specielt arkitektens tid til hoved-
disponering af byggeriet. 

Udarbejdelse af skema 2 udgør ansøgningen til kommunalbestyrelsen om 
tilladelse til påbegyndelse af det ansøgte byggeri og fremkommer som resul-
tat af Forslags- og Projekteringsfasen. 

I denne fase intensiveres samarbejdet mellem bygherren, projektteamet og 
kommunerne, og der arbejdes på projektforslag og hovedprojekt, herunder 
fremsendelse af ansøgning om byggetilladelse. I skema 2 skal bygherren op-
lyse dato for byggeriets påbegyndelse, og det bemærkes i skema 2, at byg-
geriet skal påbegyndes senest ni måneder efter tilsagnsdatoen. 

Dette 9-måneders krav har, som nævnt under afsnit 1.3, givet anledning til 
dispensationsansøgninger for mere end to tredjedele af ansøgerne. Ansøg-
ningerne er alle imødekommet.  

Årsagerne til ansøgningerne om dispensation fra 9-måneders kravet skyldes 
overvejende bygherrernes egne forhold og/eller behovet for at gennemføre 
en eller flere spare-/udbudsrunder for optimering af projekt og pris som føl-
ge af kraftige prisstigninger på byggemarkedet. 

Bygherrerne tilkendegiver bredt, at selve administrationen af skema 2 ikke 
har givet anledning til problemer eller forsinkelser.  

Skema 2 

God og konstruktiv  
sparring og dialog med 
kommunerne 

Arealkrav på 50 m² –  
primær årsag til afslag 

Skema 1 – uproblematisk 

Skema 2 – uproblematisk 
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Skema 3 udgør grundlaget for kommunalbestyrelsens endelige godkendelse 
af det færdige byggeri. Kommunalbestyrelsen vurderer bl.a., om byggeriet 
er udført i overensstemmelse med hovedprojektet (skema 2). Kommunalbe-
styrelsens godkendelse af skema 3 udløser udbetaling af støtte. Forud for 
indsendelse af skema 3 har bygherren gennemført Udførelsesfasen.  

Generelt har skema 3 ikke givet anledning til problemer hos de adspurgte 
bygherrer. Enkelte bygherrer tilkendegiver dog, at kommunalbestyrelsens 
behandling af skema 3 ikke har været optimal. Det skyldes, at kommunerne 
i de pågældende sager har stillet urimeligt detaljerede krav til færdiggørel-
sesgraden, så dette har forsinket bygherrens udbetaling af støtte unødigt. 

Generelt afkræves der i skema ABC langt mere specifikke oplysninger end i 
skema 123. Begge skematyper indeholder krav om oplysninger om diverse 
stamdata (oplysninger om bygherren, projektforhold, økonomi etc.), men 
skema ABC kræver en betydelig større detaljeringsgrad i oplysningerne.  

Et af de væsentligste og gennemgående synspunkter fra de almene bygher-
rer går på skema ABC's krav til specifikation af byggeriets økonomi. I ske-
ma ABC kræves byggeriets håndværkerudgifter opgjort detaljeret i Primære 
bygningsdele, Overflader, Elektriske og mekaniske anlæg, Omkostninger 
m.v., mens der i skema 123 kun afkræves økonomiske oplysninger på et 
meget mere overordnet niveau (Grundudgifter, Håndværkerudgifter og Om-
kostninger). 

Ovenstående understreger de almene bygherrers generelle opfattelse af, at 
skema ABC er "tunge" og bureaukratiske i deres indhold og form.  

Flere af de private bygherrer arbejder både med private og almene byggerier 
og har generelt kun ros til overs for skema 123. Flere af de private bygherrer 
udtrykker, at skema 123 er decideret "luksus" i forhold til skema ABC. 

Til trods for ovenstående tilkendegiver stort set alle almene bygherrer, at der 
ikke har været problemer med udfyldelse af skema ABC, og at der ikke har 
været behov for supplerende materiale til brug for ansøgningerne. Dette be-
grundes med, at skema ABC er de almene bygherrers "hverdag", og at der 
herved er opnået både rutine og erfaring i udfyldelsen af skematikken. 

9.2 De afviste 
De "afviste bygherrer" dækker over de bygherrer, som har modtaget et eller 
flere afslag, og som ikke efterfølgende har modtaget tilsagn. De afviste 
bygherrer er interviewet telefonisk og har således ikke deltaget i spørge-
skemaundersøgelsen eller interviewmøde. Der er tale om i alt to afviste 
bygherrer. 

De "afviste bygherrer" har kun i yderst begrænset omfang udtalt sig om støt-
teordningen og begrunder dette med, at de/den tidligere involverede medar-
bejder(e) ikke længere er ansat i virksomheden, og at de praktiske erfaringer 
således er gået tabt. Bygherrerne udtrykker tilfredshed med støtteordningens 

Skema 3 
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Skema 123 – "ren luksus" 
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overordnede formål og intentioner, men har ikke personlige erfaringer med 
støtteordningen og procedurerne. 

9.3 De frafaldne 
I dette afsnit gives der en kort beskrivelse af de frafaldne bygherrers ople-
velser med tilskudsordningen. De "frafaldne bygherrer" dækker over de 
bygherrer, som har modtaget tilsagn om støtte, men som senere selv har 
valgt at frafalde tilsagnet. De berørte bygherrer er interviewet telefonisk og 
har ikke deltaget i spørgeskemaundersøgelsen eller interviewmøder.  

Totalt set er der kun registreret to frafald fra bygherrer (totalentreprenører 
og projektudvikler), som har modtaget tilsagn om støtte. 

Det er kun lykkedes at indhente erfaringer fra én bygherre, som har begrun-
det frafaldet med følgende årsager: 

Det har fra starten været bygherres ønske at inddrage en slutinvestor i byg-
geopgaven, eftersom drift af ungdomsboliger ikke indgår som en del af 
virksomhedens kernekompetence. Bygherren har – til trods for tilsagn om 
fristforlængelser – ikke været i stand til at afhænde byggeriet inden for de 
anførte tidsfristforlængelser og har endelig valgt at meddele frafald. 

Bygherren har efterfølgende uddybet pr. telefon, at forhandlingsparterne ik-
ke kunne opnå enighed om de økonomiske rammebetingelser, herunder be-
grænsningerne i huslejeniveau og huslejeregulering. Slutinvestors vurdering 
af driftsomkostningerne lå væsentligt over sædvanligt niveau og blev be-
grundet med forventninger om stor slitage og hård anvendelse. Samtidig var 
det bygherres oplevelse, at drift af ungdomsboliger er en "uvant handels-
vare" og derfor vanskeligere at afsætte på investormarkedet. 

Bygherrens oplevelse af selve støtteordningen og administrationen heraf er 
meget positiv. Bygherren roser samarbejdet og dialogen med både Vel-
færdsministeriet og den berørte kommune. 

Udfyldelsen af skemaerne har været forholdsvis enkel, og bygherren finder 
normkravene både rimelige og relevante.  

Bygherren finder kravene om fællesarealer fornuftige og relevante i forhold 
til understøtning og udvikling af de sociale relationer mellem beboerne. 
Kravene til fællesarealer påvirker det samlede huslejeniveau, hvorved ud-
lejningskonkurrencen med andre kollegier vanskeliggøres, da disse ofte ikke 
har de samme krav til andel af fællesarealer. 

Antal frafaldne 
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10. Kommunernes rolle 

Dette kapitel handler om kommunernes rolle i forhold til loven om støttede 
private ungdomsboliger og de almene boligbyggerier. I kapitlet beskrives 
kommunernes brug af ordningen, forholdet til de almene ungdomsboliger, 
samarbejdet mellem byg- og driftsherre, projekter, der ikke er blevet realise-
ret, kommunernes tilsynsforpligtelse og indstillingsudvalgene. 

Den enkelte kommune har ikke på ansøgningstidspunktet en selvstændig 
administrativ rolle i forhold til lov om støttede private ungdomsboliger. 
Kommunerne har tilsynsfunktion som planmyndighed og byggemyndighed 
og i opførelsesfasen også som støttemyndighed. Kommunerne er ikke in-
volveret økonomisk i forhold til støtteudmålingen eller i øvrigt direkte i 
støttetildelingen. 

De otte kommuner, København, Frederiksberg, Ballerup, Roskilde, Odense, 
Kolding, Århus og Aalborg, hvori der er opført byggeri efter loven, er inter-
viewet til denne analyse ved anvendelse af et forud fastlagt spørgeskema 
med fem temaer. De fem temaer er: 

• Kommunernes anvendelse af ordningen 

• Forholdet til de almene boliger 

• Forholdet til bygherrer og driftsherrer 

• Projekter, der ikke blev realiseret 

• Kommunernes opfyldelse af tilsynsforpligtelsen. 

I interviewene med kommunerne, der har været gennemført i marts og april 
2007, har deltaget en til tre personer fra de forvaltninger, der har dækket de 
af undersøgelsen omfattede temaer. De interviewede personer har været en-
ten på sagsbehandlerniveau eller på mellemlederniveau i forvaltningen. Det 
har været gennemgående, at administrationen af ordningen har været place-
ret hos den samme personkreds, der i øvrigt administrerer det støttede bo-
ligbyggeri. 
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10.1 Kommunernes brug af ordningen 
I forbindelse med ansøgningsproceduren har kommunalbestyrelsen alene 
mulighed for at bekræfte, at projektet kan forventes godkendt efter bygge-
lovgivningen og planlovgivningen og ikke strider mod kommunalbestyrel-
sens fremtidige planer for området. 

Der er ikke tildelt kommunalbestyrelsen sagsbehandling eller en eksplicit 
udtaleret om projektet, og der er ikke fastlagt krav til ansøgningsmaterialets 
udformning og indhold, der modsvarer det niveau, kommunerne normalt 
behandler afgørelser om plan- og byggeforhold på. Sidstnævnte giver ofte 
kommunerne problemer ved den erklæring, de skal give, idet denne gives på 
et meget uensartet grundlag og ofte med meget kort varsel, da ansøgerne 
alene er fokuseret på at overholde fristen i forhold til Velfærdsministeriet. 

Senere i processen ved skema 2 og 3 fungerer kommunerne som tilsyns-
myndighed i forhold til at påse, at projektet gennemføres i henhold til det 
tilsagn, der er givet, og at der i driftsfasen overholdes huslejeregler og regler 
om anvisning. 

Der er i alt otte kommuner, hvor der er gennemført byggeri. Det er Køben-
havn, Frederiksberg, Ballerup, Roskilde, Odense, Kolding, Århus og Aal-
borg. I tre af kommunerne er der kun opført et byggeri efter loven; i de 
kommuner, hvor der er opført flest, er der bygget seks. 

Ingen kommuner har en fastlagt praksis på administrationen af ordningen, 
dels som følge af det relativt beskedne antal sager i hver kommune, dels 
som følge af, at kommunerne kun i meget begrænset omfang har interesseret 
sig aktivt for ordningen.  

Således har kun en enkelt kommune annonceret efter byggerier, og kun en 
(anden) kommune har på forhånd, inden der kom ansøgninger, nedsat en 
task force bestående af repræsentanter fra de forskellige forvaltninger, der 
havde interesse for ordningen. Denne kommune satsede aktivt på ordningen 
i starten, men oplevede hurtigt en dalende interesse fra bygherrer, hvilket 
bevirkede, at kommunens interesse også faldt. 

Flere kommuner angiver dog, at man aktivt har været inde og sikre, at lo-
kalplangrundlaget var i orden, så der kunne bygges ungdomsboliger på de 
grunde, der kunne være attraktive for denne ordning eller i øvrigt for ung-
domsboliger. 

Enkelte kommuner har haft et samarbejde med de lokale uddannelsesinstitu-
tioner, som har ønsket flere ungdomsboliger tættere på institutionerne. I dis-
se kommuner har kommunerne typisk også hjulpet med at sikre grunde tæt 
på uddannelsesinstitutionerne. 

Otte kommuner omfattet 

Kommunerne afgiver  
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I kommunerne er der på forskellig vis udarbejdet forskrifter, der beskriver 
kommunens forpligtelser i forhold til ordningens administration, herunder 
hvilke forvaltninger der udfører de beskrevne opgaver. 

Politisk har interessen for ordningen ligeledes været meget beskeden. Ty-
pisk er de godkendte projekter ikke politisk behandlet i forhold til støtteord-
ningen, men alene i forhold til plan- og byggelovgivningen. Den manglende 
politiske behandling skyldes, at kommunerne ikke er økonomisk involveret. 

Fra politisk side har der ikke for kommunerne været vist interesse for at 
fremskynde ansøgninger i kommunen med henblik på at få boliger til kom-
munen uden kommunal udgift. Det skal dog nævnes, at alle kommuner har 
været positivt stemt over for ordningen, og man har betragtet den som et 
godt – og for kommunerne billigt – alternativ til de almene boliger. Der har 
således ikke været vist utryghed fra kommunernes side i forhold til at lade 
private bygherrer og driftsherrer bygge ungdomsboliger. 

Et par kommuner har solgt grunde til bygherrer. Alle har i denne forbindelse 
brugt ordningens § 30 om fritagelse for udbudskravet. 

I en enkelt kommune har der på embedsmandsniveau været opfordret til at 
benytte ordningen, ellers har det kun været meget begrænset, hvad kommu-
nerne aktivt har foretaget for at gøre opmærksom på ordningen. 

Mange kommuner tilkendegiver manglende indflydelse på projekterne som 
et problem. Kommunerne ønsker større indflydelse på, hvor i kommunen 
boligerne kan placeres, samt en egentlig udtaleret om projektets udformning 
og kvalitet, der rækker ud over den plan- og byggesagsmæssige behandling. 

Et par kommuner fortæller, at et alment boligselskab ikke ville have fået til-
sagn om at kunne bygge de pågældende steder, f.eks. fordi placeringen var 
for langt fra centrum og uddannelsesinstitutioner. Kommunerne har tilsyns-
pligt over for de almene boligselskaber og skal derudover også medvirke, 
hvis boligselskaberne kommer i driftsmæssige problemer. 

Generelt er kommunerne af den opfattelse, at ordningen er nem at admini-
strere. Det giver dog anledning til en del frustration at føre tilsyn på et byg-
geri, man ikke har haft indflydelse på i ansøgningsfasen. Flere kommuner 
efterlyser en klar ansvarsfordeling, som f.eks. indebærer, at kommunerne 
ikke indblandes i ansøgningsperioden, hvis kommunerne alligevel ikke har 
nogen indflydelse på godkendelsen af projektet. 

Alle kommuner ønsker dog hellere at få en reel indflydelse på sagsbehand-
lingen, herunder f.eks. hvor i kommunen byggerier bør placeres.  

Indberetningssystemet BOSSINF kender de fleste fra det almene byggeri. 
Alle kommuner har placeret administrationen i de samme enheder, der be-
skæftiger sig med alment boligbyggeri, og der har ikke været særlige pro-
blemer med dette system i forhold til denne ordning. Tværtimod angiver alle 
kommuner, at indberetningen har fungeret mere smidigt end for de almene 
boliger, bl.a. fordi indberetningen er mindre omfattende. 

Den politiske interesse 
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Den mere smidige administration skyldes også, at kommunerne ikke har 
skullet politisk behandle de indkomne forslag i forhold til støtteordningerne, 
men blot afgive en erklæring om, at der ikke senere vil blive problemer med 
planlovgivning og byggelovgivning. I flere tilfælde har kommunerne afgivet 
denne erklæring på meget kort tid, i enkelte tilfælde inden for en til to dage. 

Alle kommuner har haft et kraftigt faldende antal forespørgsler på ordnin-
gen i løbet af den tid, den har eksisteret. Typisk har der været en del fore-
spørgsler i det første år; tre kommuner melder om en del forespørgsler, an-
dre kommuner har samlet set kun haft enkelte forespørgsler.  

Som nævnt har kun en enkelt kommune foretaget annoncering. Denne an-
noncering omfattede de samme oplysninger som nævnt i Velfærdsministeri-
ets annoncering, suppleret med oplysninger om, hvem i kommunen der var 
kontaktperson og tidsfrister for indsendelse til kommunen. 

10.2 Forholdet til de almene ungdomsboliger 
Ingen kommuner angiver, at denne ordning har været problematisk i forhold 
til de almene boliger. Alle betragter boliger opført efter denne ordning som 
et ligeværdigt alternativ til de almene boliger. Flere opfatter faktisk, at disse 
boliger er mere attraktive, som følge af at kommunen ikke betaler til denne 
ordning. Ordningen er dog ingen steder blevet anvendt som et bevidst alter-
nativ til almene boliger. Der er mere sket det, at ordningen ubevidst har 
overtaget rollen fra de almene ungdomsboliger.  

Mange kommuner har haft beslutninger om ikke at opføre yderligere alment 
byggeri – beslutninger, der også har omfattet almene ungdomsboliger. Disse 
beslutninger har ikke haft indflydelse på kommunernes holdning til støttede 
private ungdomsboliger under denne ordning. I denne forbindelse skal det 
dog nævnes, at kommunerne heller ikke har haft en selvstændig ret til kon-
kret at sige fra over for ansøgninger.  

Andre kommuner tilkendegiver, at de boliger, der er opført efter denne ord-
ning, har bevirket, at de almene boligselskaber kun i meget begrænset om-
fang har interesseret sig for ungdomsboliger, og at "markedet" er fyldt op. 

De ekstra ungdomsboliger har også i et par kommuner bevirket, at der kan 
mærkes begyndende udlejningsvanskeligheder i de allerede etablerede og i 
nogle tilfælde utidssvarende ungdomsboliger. 

Flertallet af kommunerne mener, at de pågældende byggerier ikke var blevet 
realiseret som ungdomsboliger, hvis ordningen ikke havde eksisteret. En 
enkelt fortæller, at byggeriet i den pågældende kommune var blevet realise-
ret som almene ungdomsboliger; en anden, at byggeriet var blevet realiseret 
som familieboliger, hvis ordningen ikke havde været tilgængelig. 

Forud for hver ansøgningsrunde er kommunerne (på nær i det storkøben-
havnske område, hvor behovet er størst) blevet hørt, om de ønskede at indgå 
i årets ansøgningspulje. Derudover er der forud for hver runde foretaget en 
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behovsvurdering, hvori er blevet bestemt, om behovet i den pågældende 
kommune har været stort nok til, at kommunen kunne indgå i det kommen-
de års ansøgningsrunde. 

10.3 Samarbejde med bygherrer og driftsherrer 
Samarbejdet med bygherrerne har generelt set fungeret godt. Bygherrerne 
har vist interesse for at få godkendelse og har dermed også været interesse-
ret i at samarbejde. Kun få af kommunerne har dog stillet særlige krav til 
byggerierne, dels fordi man ikke mente at kunne stille krav på ansøgnings-
tidspunktet, dels fordi man generelt ikke følte, at det var kommunens opga-
ve. 

I flere tilfælde har den private bygherre selv opsøgt et samarbejde med 
kommunen, bl.a. for at få råd og vejledning.  

De private bygherrer har ofte problemer med at følge de administrative reg-
ler, der følger med en sådan ordning. De er ofte ikke gearet til at leve op til 
administrative godkendelsesprocedurer. Kommunerne har hjulpet bygher-
rerne med denne del. 

De kommuner, der har erfaringer med byggerier, der er gennemført i eksi-
sterende bygninger, mener alle, at normkravene er for rigide, og at kommu-
nerne inden for visse grænser burde kunne dispensere fra disse normkrav. 

Dispensationer fra normkrav kan gives af Velfærdsministeriet efter ansøg-
ning fra bygherren. Dispensationsansøgningerne vurderes af det sagkyndige 
bedømmelsesudvalg, som indstiller til Velfærdsministeriet, hvorvidt der 
skal gives den ansøgte dispensation. Nogle kommuner har udtrykt, at de 
finder dette uhensigtsmæssigt, da kommunerne ikke oplever, at Velfærds-
ministeriet har den nødvendige byggetekniske indsigt hertil uden at høre 
kommunernes indstilling hertil. 

Kommunerne har kun i begrænset omfang ført tilsyn med udbudsforhold og 
de enkelte byggeriers opfyldelse af normkravene. Typisk har alene bygge-
sagsbehandleren været ude for at færdigmelde byggeriet, og denne kontrol-
lerer kun efter nærmere aftale med støttemyndigheden i kommunerne de 
normkrav, der ligger ud over byggelovens krav. En enkelt kommune anmo-
der bygherren om at erklære, at normkravene er overholdt. 

Flere kommuner angiver i øvrigt, at normkravene virker tilfældigt sammen-
sat, og at flere af normkravene blot er unødvendige gentagelser af bygge-
lovskrav. 

Der er endnu ikke særlige erfaringer med, hvordan forholdet til driftsherrer-
ne fungerer. Kun få byggerier har skiftet ejer, og kommunerne har typisk 
endnu ikke haft kontakt med disse. 

Forholdet til driftsherrer 

Godt samarbejde mellem 
bygherre og kommune 

Problemer med norm-
kravene 
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10.4 Projekter, der ikke er blevet realiseret 
Kommunerne har et vist kendskab til projekter, der ikke er realiseret. Det er 
dog generelt meget begrænset, hvad der har været af forespørgsler det sene-
ste år. Forespørgsler på projekter, der ikke er blevet til gennemført, har ty-
pisk været de første år. Årsagen til, at de ikke er blevet realiseret, er forskel-
lige, og kommunerne er ikke bekendt med alle. Et par eksempler er dog, at 
bygherren fandt administrationen af tilskudsordningen langsommelig og be-
sværlig. 

Bortset fra et enkelt tilfælde er der ikke erfaringer med, at byggerier, der ik-
ke fik tilsagn, senere er blevet opført. Det særlige tilfælde var en situation, 
hvor bygherren følte, at der blev stillet for mange krav ved tilsagnsbehand-
lingen. Byggeriet blev siden hen opført som "ungdomsegnede" boliger. 

10.5 Kommunernes tilsynsforpligtelse 
Der er i øjeblikket kun meget begrænset erfaringsgrundlag med tilsynet med 
boligerne, efter at de er sat i drift. 

Alle kommuner melder dog om, at kravet om fælles anvisning ikke har givet 
anledning til særlige problemer. De fleste bygherrer har selv ønsket at indgå 
i anvisningsordningen, og det forhold, at det kostede et gebyr, har ikke voldt 
problemer.  

Heller ikke forholdet til de almene boliger i samme anvisning har givet an-
ledning til problemer. Der har ikke fra de etablerede boligselskaber i anvis-
ningsordningerne været problemer med at optage nye og på mange måder 
anderledes driftsherrer. 

Flere kommuner planlægger i øjeblikket at udarbejde forskrifter for tilsynet. 
Enkelte kommuner afventer den vejledning, Velfærdsministeriet tidligere 
har meddelt, vil komme.  

Kommunerne er ofte af den overbevisning, at tilsynet vil kunne placeres i 
anvisningskontorerne, der både ved indflytning og løbende vil kunne påse, 
at beboerne hører til målgruppen. Der er en vis usikkerhed i kommunerne 
om, hvorvidt det vil være tilstrækkeligt at lade anvisningskontorerne foreta-
ge tilsynet. 

I enkelte tilfælde har kommunerne haft behov for at kontrollere husleje-
niveau og påbyde bygherren særskilt at overholde dette krav. Der har natur-
ligvis været situationer, hvor huslejeniveauet blev sat for højt, men i et en-
kelt tilfælde ønskede bygherren også at nedsætte huslejen af hensyn til ud-
lejningsvanskeligheder. Denne situation bevirkede, at kommunen kontakte-
de Velfærdsministeriet, og der blev efter et tæt sagsbehandlingsforløb mel-
lem kommunen og Velfærdsministeriet givet dispensation, idet udlejer kun-
ne dokumentere reelle udlejningsproblemer. 

Anvisningsordningerne 
har ikke givet problemer 
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10.6 Indstillingsudvalgene 
Det er i lovens § 7 bestemt, at ejeren af byggeri med støttede private ung-
domsboliger skal udleje boligerne til uddannelsessøgende. Yderligere er det 
fastsat, at 10% af boliger skal udlejes til udvekslingsstudenter. 

Udlejeren skal indgå aftale med en fælles anvisning i kommunen, der sikrer, 
at udlejningen sker til den korrekte personkreds. 80% af boligerne skal udle-
jes gennem denne fælles anvisning. 

Hvis en fælles anvisning ikke senest tre uger efter anmeldelsen af en ledig 
lejlighed har sørget for udlejning, kan udlejeren udleje til andre personer in-
den for den særlige personkreds. Kan en bolig ikke udlejes inden for per-
sonkredsen, kan udlejer udleje til andre boligsøgende. 

Ved permanente udlejningsvanskeligheder kan Velfærdsministeriet efter 
kommunalbestyrelsens indstilling i særlige tilfælde godkende, at dele af el-
ler hele ejendommen ikke længere er omfattet af loven og udlejningsregler-
ne heri. 

Det er kommunalbestyrelsen, der påser, at boligerne er anmeldt til en fælles 
anvisning, og som i øvrigt anviser udlejer, hvilken fælles anvisning der skal 
udlejes gennem, hvis der er flere i kommunen. 

Fælles anvisningskontorer er typisk et samarbejde mellem flere forskellige 
boligselskaber i et bestemt lokalområde, typisk en kommune. Fællesanvis-
ningerne har normalt ikke tidligere samarbejdet med private udlejere om 
anvisning. 

Der eksisterer i dag inden for de af loven omfattede områder, indstillingsud-
valg eller fælles anvisninger i Roskilde, Aalborg, Kolding, Odense og et 
fælles indstillingsudvalg i Københavnsområdet. Udvalget i Odense har væ-
ret omorganiseret for nylig. 

Indstillingsudvalgene fastlægger inden for visse rammer selv, hvorledes bo-
ligerne fordeles mellem ansøgere, og hvorledes forretningsgangen i udval-
gene er. Typiske kriterier er behovskriterier i forhold til den boligmæssige 
situation, afstandsmæssige forhold til uddannelsessted, indkomst, ancienni-
tet på venteliste, og endelig i København tillægges det vægt, hvorvidt man 
kommer fra provinsen, har børn m.v. 

Indstillingsudvalgene opkræver et årligt gebyr pr. bolig, der er omfattet, 
uanset om denne nyudlejes i perioden eller ej. 

10.6.1 Indstillingsudvalgene generelt 
Indstillingsudvalgene har eksisteret siden starten af 70'erne. Flere af udval-
gene er dog reorganiseret og omplaceret inden for denne periode, sådan at 
kun to reelt mener, de har eksisteret i hele denne periode med samme orga-
nisatoriske basis. 

80% af boligerne skal  
udlejes gennem ind-
stillingsudvalgene 

Kommunalbestyrelsen er 
tilsynsmyndighed 

Indstillingsudvalgene til-
rettelægger selv sin  
administrative praksis 
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Alle udvalg bortset fra Centralindstillingsudvalget i København dækker ale-
ne den kommune, hvori de befinder sig. CIU dækker København, Frede-
riksberg og hovedstadsområdet generelt, også Ballerup, hvor der, som det 
fremgår tidligere, er opført et støttet privat ungdomsboligbyggeri. 

Udvalgene opkræver ca. 250 kr. pr. bolig i årligt gebyr for at sikre udlejnin-
gen. Gebyret beregnes af det samlede antal boliger tilmeldt og er uafhængigt 
af, hvor mange boliger der faktisk nyudlejes i perioden.  

Et enkelt udvalg foretager ud over selve anvisningen også administration 
omkring lejekontrakt, første huslejeindbetaling, rykkere og opsigelse på 
grund af manglende studieaktivitet. 

Indstillingsudvalgene er alle funderet med udgangspunkt i de almene bolig-
selskaber, der hidtil har været de centrale udbydere af ungdomsboliger. Ud-
valgene er ofte sammensat med repræsentanter for både boligudbydere og 
boligtagere. Forretningsførere for udvalgene er enten en boligadministration 
eller et særligt sekretariat etableret med dette formål. Kommunerne fører til-
syn og har i flere tilfælde også indblik i den daglige ledelse. Administratio-
nen af et enkelt udvalg er placeret i kommunens forvaltning. 

De enkelte udvalg formidler fra ca. 600 boliger til ca. 6.000 årligt, naturlig-
vis med den helt store aktivitet omkring studiestart i månederne i eftersom-
meren.  

Formidlingen sker ved, at udvalget elektronisk får oplysning fra ejer om en 
ledig bolig, der herefter stilles til rådighed for de boligsøgende. Et enkelt 
udvalg får opsigelser sendt direkte fra lejeren, jf. ovenfor. 

10.6.2 Tilgangen af de private boliger 
Det er et generelt billede fra alle udvalgene, at fremkomsten af de støttede 
private ungdomsboliger ikke har påvirket udvalgenes arbejde i nævneværdig 
grad. De nye boliger er alle blevet integreret i den almindelige udlejnings-
administration. Den almindelige holdning er, at de nye boliger har fjernet 
den sidste del af en eventuel mere permanent venteliste over året.  

Der meldes fra alle sider fortsat om venteliste i studiestartperioderne, men 
også at denne venteliste hurtigt alene omfatter personer med et ønske om en 
bedre bolig, ikke akut boligsøgende.  

Det er således den opfattelse, at der sjældent eller aldrig afvises akut bolig-
søgende, om end der i de hektiske studiestartmåneder kan være mindre ven-
tetid. 

I et enkelt tilfælde gav færdiggørelsestidspunktet for et ungdomsboligbyg-
geri midt på sæsonen udlejningsproblemer, og man var nødsaget til at udleje 
til andre persongrupper i starten. Der har ikke siden været udlejningspro-
blemer i byggeriet. 

Indstillingsudvalgene er 
funderet i almene bolig-
selskaber 

De private boliger har  
ikke påvirket udvalgenes 
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Bortset fra mindre sæsonmæssige udsving er der fortsat fuld udlejning af al-
le ungdomsboliger, både almene og private. 

Tilgangen af de støttede private ungdomsboliger har ikke givet problemer i 
forhold til de almene, men flere af indstillingsudvalgene kan se mulige pro-
blemer i fremtiden, hvis de almene boligselskaber får problemer med udlej-
ningen, fordi mange af de almene ungdomsboliger er af ældre dato og derfor 
ikke altid er så attraktive som de nye tidssvarende private.  

Ligeledes ses et problem i, at de støttede private ungdomsboliger har mulig-
hed for, efter ansøgning, at nedsætte huslejen i situationer, hvor der ikke er 
fuld udlejning. Denne mulighed har de almene boligselskaber ikke, hvorfor 
disse langt vanskeligere vil kunne tilpasse sig en ændret markedssituation. 

Indtil videre synes der at være et fornuftigt forhold mellem pris, standard og 
beliggenhed, som regulerer efterspørgslen efter de forskellige boligtyper. 

Ingen af udvalgene kan melde om unge, der specielt søger mod de private 
ungdomsboliger. Det er den almindelige antagelse, at de unge alene ser på 
boligens fysiske indhold, beliggenheden og prisen. Ingen af udvalgene gør 
de boligsøgende specifikt opmærksom på, om den bolig, de anvises til, er en 
almen bolig eller en privat. 

Som tidligere nævnt er de private udlejere et nyt segment i forhold til ind-
stillingsudvalgene. Dette har dog ikke givet anledning til problemer i for-
hold til at få de private udlejere til at indgå i et samarbejde med udvalgene. 
Heller ikke det krævede administrationsgebyr til udvalgets arbejde har voldt 
problemer. 

Enkelte steder har der været startvanskeligheder, men dette kan alene henfø-
res til manglende indsigt i administrationen i indstillingsudvalgene, ikke 
modvilje mod at lade udvalgene foretage udlejningen. Det udvalg, der ud 
over selve anvisningen også foretager dele af udlejningsadministrationen, 
har sågar haft forespørgsel om, hvorvidt man kunne tage hele den daglige 
administration.  

Mange af de støttede private ungdomsboliger har været udsat for et ejerskif-
te ved byggeriets afslutning, hvor bygherren ofte har solgt videre til et 
driftsselskab. Dette har ved nogle lejligheder givet anledning til kommuni-
kationsvanskeligheder.  

Det største problem, flere udvalg nævner, er, at færdiggørelsen af de støtte-
de private ungdomsboliger har ændret sig over tid og er blevet udsat, hvilket 
har givet udvalgene problemer i planlægningen af udlejningen. 

Der har ikke fra nogen af de private udlejere været interesse eller fore-
spørgsler om at kunne deltage i det mere organisatoriske arbejde omkring 
indstillingsudvalgenes arbejde. 

Fuld udlejning af  
ungdomsboliger 
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Ingen af udvalgene melder om personer, der søger mod et bestemt byggeri 
med andre begrundelser end, at byggeriet er velbeliggende; ejerskabet ind-
går ikke i begrundelserne. 

Uden at have fuldstændigt overblik over udlejningen af de private boliger er 
det udvalgenes opfattelse, at ikke kun de 80% af boligerne udlejes gennem 
udvalgene, men tæt på 100%. Dette gør sig nok ikke mindst gældende for de 
byggerier, der er ejet af fonde, men også andre private ejere har kun i be-
grænset omfang mulighed for selv at leje ud til unge uddannelsessøgende. 

Der foregår ikke et konkret tilsyn med, om reglen om udlejning af 10% til 
udvekslingsstuderende følges. Der foregår udlejning til udvekslingsstude-
rende, der anvises gennem internationale boligkontorer eller lignende i flere 
af indstillingsudvalgenes områder, men anvisningen styres mere af efter-
spørgslen end af reglen om udlejning til 10%. 

Udvalgene disponerer 
typisk over mere end de 
krævede 80% 
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11. Byggeprocessen 

Dette kapitel beskæftiger sig med de private og almene bygherrers oplevel-
ser og erfaringer med selve byggeprocessen.  

Indledningsvis behandles selve afviklingen af byggeprojekterne i relation til 
deres typiske faseopdeling. Herefter beskrives kort årsagerne til, at enkelte 
byggerier er forsinkede og bygherrernes oplevelser med kommuners tilsyn i 
selve byggefasen. Normkravene sætter en væsentlig dagsorden for byggeri-
ernes kvalitetsniveau, funktionalitet, drift m.v., og bygherrernes erfaringer 
hermed beskrives i det sidste afsnit. 

11.1 Afvikling af byggerierne 
I dette afsnit gives en kort beskrivelse af, hvordan selve afviklingen af byg-
geopgaverne er forløbet, herunder bygherrernes erfaringer relateret til byg-
gesagernes typiske faser. 

Som nævnt tidligere har byggerierne i store træk fulgt den overordnede fa-
seopdeling som beskrevet og illustreret i Bygherrevejledningen (december 
2003) – bilag B. Faseopdelingen er skitseret nedenfor. 

Byggeriets faser 
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Faser Aktiviteter og resultater  
1. Initiativfase Behovsidentifikation  
 Organisering  
 Program  
2. Programfase Byggeprogram  
3. Forslags- og projekteringsfase Dispositionsforslag Skema 1 
 Projektforslag  
 Forprojekt  
 Hovedprojekt Skema 2 
4. Udførelsesfase Udførelse  
 Aflevering Skema 3 
5. Driftsfase Drift og vedligehold  
 Etårseftersyn  
 Femårseftersyn  

 

I ovenstående illustration af faseplan opereres der med en række "Aktivite-
ter og resultater" som en yderligere – og i nogle tilfælde mere operativ – 
underopdeling af hovedfaserne. Karakteristisk for stort set alle byggerierne 
er det, at den valgte og mere detaljerede underopdeling af "Aktiviteter og 
resultater" er fravalgt. Dette gælder specielt de byggerier, som er opført i to-
talentreprise. 

Faseopdelingen er desuden ansporet af skema 123, som jo definerer en ræk-
ke obligatoriske milepæle undervejs i byggeforløbet, henholdsvis: Ansøg-
ning om støttemidler (skema 1), Tilladelse til påbegyndelse af byggeri 
(skema 2) og Godkendelse af færdigt byggeri (skema 3). 

Stort set ingen bygherrer – hverken de private eller almene – følger den de-
taljerede faseopdeling, jf. Bygherrevejledningens afsnit 8.3 (opdeling i Be-
hovsidentifikation, Programlæg, Byggeprogram, Dispositionsforslag, Pro-
jektforslag m.fl.). Langt de fleste byggeprojekter er karakteriseret ved den 
førnævnte "overordnede faseopdeling", hvor flere faser komprimeres 
og/eller sammentrækkes.  

For hovedparten af de private bygherrer gælder det, at kravspecifikationer 
(byggeprogram m.v.) udarbejdes specifikt til formålet. Der anvendes kun i 
meget begrænset omfang "standardbyggeprogrammer" eller anden form for 
virksomhedsbestemt "bedste praksis".  

Der kan tegnes et nogenlunde tilsvarende billede for de almene bygherrers 
vedkommende, dog er der her i større omfang defineret standardløsninger 
og/eller anden form for "bedste praksis" i relation til byggeriernes drift og 
vedligehold. 

Gennemførelsen af totalentreprisesagerne er bl.a. karakteriseret ved overlap 
mellem projektering og udførelse. Projekteringsforløbet indrettes efter, at 

Tabel 11.1 
Byggeriets faser 

Ingen detaljeret fase-
opdeling – faser over-
lapper og komprimeres 
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Fokus på "fast tracking" 
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totalentreprenøren hurtigst muligt kan "gå i jorden". Projekteringsindsatsen 
tilrettelægges målrettet under hensyntagen til den kritiske vej i byggeriets 
udførelse.  

Overlap mellem projektering og udførelse er mindre udpræget for de øvrige 
entrepriseformers vedkommende. Dette skyldes overvejende, at entreprise-
formerne (fag-, stor- og hovedentreprise) som oftest udbydes på baggrund af 
et relativt detaljeret projektgrundlag – ofte svarende til et hovedprojekt eller 
som minimum et udbudsmateriale på projektforslagsniveau. 

Sammenfattende kan det konstateres, at støtteordningen ikke har haft væ-
sentlig indflydelse på de private bygherrers valg af samarbejdsformer, en-
trepriseformer, byggeriets organisering og faseopdeling. Bygherrerne har 
således helt overvejende gennemført byggeriprocesserne som "business as 
usual".  

Samme billede tegner sig for de almene bygherrer, som helt overvejende 
anvender foretrukne samarbejdsformer og samarbejdsparter.  

Det kan altså konstateres, at det i højere grad er bygherrernes præferencer 
for samarbejde og entrepriseformer, der bestemmer valget af model. 

Varighederne af de enkelte faser vurderes ikke at afvige væsentligt fra gen-
nemførelse af tilsvarende byggeopgaver. Konklusionen baseres primært på 
input fra de private bygherrer, idet de almene bygherrer primært har erfarin-
ger med opførelse af alment støttet byggeri. Afslutningsvis i afsnittet foreta-
ges en sammenligning af projektvarigheder mellem de undersøgte støttede 
private og de almene byggeprojekter.  

På baggrund af bygherrernes tilbagemeldinger i spørgeskemaerne kan den 
typiske varighed for udarbejdelse af skema 1 inkl. bilag – Initiativfase, Pro-
gramfase og Dispositionsforslagsfase – gennemsnitligt opgøres til ca. to til 
tre måneders effektiv indsats. I forhold til varigheder for udarbejdelse af di-
spositionsforslag på tilsvarende byggeopgaver vurderes dette at være sæd-
vanligt. Større afvigelser fra den gennemsnitlige varighed forekommer kun i 
de tilfælde, hvor bygherren har modtaget afslag på første ansøgning. 

De private bygherrer fremhæver især perioden fra annonceringen af støtte-
muligheden til deadline for ansøgning for kritisk og udtrykker generelt øn-
ske om lidt bedre tid til at udarbejde det krævede projektmateriale til skema 
1. Omvendt er de private bygherrer kraftigt motiveret til at effektivisere an-
søgningsfasen frem til indsendelse af skema 1, da risikoen for afslag – og 
dermed spild af indsats og rådgiverhonorar m.v. – er til stede. 

Varigheden – den effektive projekteringsperiode for Forslags- og projekte-
ringsfasen – ligger gennemsnitligt på fem til syv måneder. Dette vurderes 
ikke at være væsentligt afvigende fra projekteringsperioden på tilsvarende 
byggeri. 

Generelt 

Tidsplan og varigheder 
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Udførelsesfasen og afleveringen – perioden frem til indsendelse af skema 3 
– har gennemsnitligt haft en varighed på 11-13 måneder. Dette vurderes li-
geledes at svare til sædvanlig byggeperiode for tilsvarende byggeri. 

Årsagerne til, at flere af byggerierne har oplevet forsinkelser, kan generelt 
ikke henføres til støtteordningen, men er i højere grad "sædvanligt" fore-
kommende forsinkelser i byggeprocessen. De væsentligste årsager til for-
sinkelser begrundes med: Langsommelig myndighedsbehandling, vejrlig 
(hård vinter), besparelsesrunder og fornyede udbudsrunder eller egne for-
hold, herunder nedprioritering i forhold til andre og mere presserende opga-
ver.  

For både de private og almene bygherrers vedkommende er der en overve-
jende tilbøjelighed til, at projekteringen ligger stille i "venteperioden" mel-
lem indsendelse af ansøgning og tidspunktet for tilsagn. Dette udelukkende 
for at minimere risici, herunder udgifter til rådgiverhonorar etc., i tilfælde af 
afslag på ansøgning. 

Varigheder for gennemførelse af almene ungdomsboliger ligger på samme 
niveau som for gennemførelse af støttede private ungdomsboliger, dvs. en 
samlet projekteringsperiode på ca. syv til ti måneder og en nogenlunde sam-
let udførelsesperiode på ca. ni til 12 måneder. Heri ligger måske en lille in-
dikation af, at de almene bygherrer og deres samarbejdspartnere har lidt 
større erfaring i at bygge støttet byggeri. 

11.2 De forsinkede byggerier 
Dette afsnit behandler årsagerne til forsinkelser vedrørende byggerier, som 
har fået meddelt tilsagn, men hvor byggeriet af den ene eller anden grund er 
blevet forsinket efterfølgende. De berørte bygherrer er interviewet telefo-
nisk og har ikke deltaget i spørgeskemaundersøgelsen eller interviewmøder. 
Denne del af evalueringen omfatter udelukkende de private bygherrer. 

Der er i alt registreret syv byggerier i bølge 1 og to byggerier i bølge 2, som 
helt er rykket ud af måleperioden (evalueringsperioden) grundet forsinkel-
ser. Den efterfølgende beskrivelse af årsager er baseret på i alt seks telefon-
interview. 

Forsinkelserne er overvejende begrundet med en række enkelte forhold, som 
har været karakteristisk for flere af virksomhederne, samt en række mere in-
dividuelle forhold.  

I alt fire ud af seks virksomheder har primært begrundet forsinkelserne med 
de seneste års overophedning af byggemarkedet. Stigende priser på materia-
ler og entreprisearbejder har generelt gjort det vanskeligt at gennemføre pro-
jekter inden for de økonomiske budgetforudsætninger, som har ligget til 
grund for bygherrernes dispositioner. 

Antal forsinkede 

Årsager til forsinkelser 

Varigheder for udførelse 
afviger ikke fra andre 
byggeprojekter 

Overophedning af  
markedet – stigende  
priser og travlhed 
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Specielt de byggerier, hvor der er gået relativ lang tid mellem støttetilsagn 
og udførelse, har været særligt påvirket af denne situation. Dette illustreres 
med det efterfølgende eksempel: 

Som led i udarbejdelsen af skema 1 indhenter bygherren en række tilbud 
fra fagentreprenører. Da bygherren så vidt muligt ønsker at afdække den 
økonomiske risiko, inden den endelige ansøgning indsendes, sker tilbuds-
indhentningen på et relativt spinkelt projektgrundlag. Tilbudsindhentnin-
gen får dermed mere karakter af en overslagspris, og en yderligere de-
taljering af tilbuddet er nødvendig, når der foreligger et mere gennemar-
bejdet projektmateriale – f.eks. et hovedprojekt. 

Efter meddelelse af støttetilsagn går der yderligere fire til seks måneder, 
før der foreligger et mere velbeskrevet og detaljeret projektgrundlag. I 
den mellemliggende periode er travlheden hos både producenter og en-
treprenører tiltaget yderligere – med store prisstigninger til følge. Dette 
slår kraftigt og negativt igennem, når entreprenøren opdaterer sin kalku-
lation i forhold til det opdaterede og mere detaljerede projektmateriale. 

Generelt har den negative prisudvikling betydet, at projektparterne har skul-
let anvende flere ressourcer – både tid og økonomi – på efterfølgende opti-
mering og omdisponering af byggeprojekterne. Dette har været vanskeligt, 
da forudsætningerne for tildeling af støtte fortsat har skullet respekteres. I 
flere tilfælde har det været nødvendigt at gennemføre fornyede udbud, før 
den "rigtige pris" var i hus. 

Af de mere individuelt orienterede begrundelser for forsinkelser fremhæves: 

• Sen modtagelse af byggetilladelse udsætter påbegyndelse af byggeri 

• Ejerskifte i virksomhed 

• 9-månedersfristen mellem tilsagn om støtte og påbegyndelse af byggeri 
er knap, når der både skal foretages udbud og projektering. 

Der henvises til kapitel 12 vedrørende de forsinkede bygherrers generelle 
tilfredshed med støtteordningen. 

11.3 Kommunernes tilsyn 
I dette afsnit behandles kort bygherrernes oplevelse med kommunernes til-
syn. Der henvises til kapitel 10 for en nærmere beskrivelse af kommunernes 
tilsynsrolle. 

De private bygherrer har som tidligere nævnt opfattet kommunerne som po-
sitive sparringspartnere i forbindelse med udformningen af skema 123. Til-
svarende udsagn om kommunernes samarbejdsvilje er modtaget fra alle al-
mene bygherrer.  

Helt overvejende er det de private bygherrers oplevelse, at kommunerne ik-
ke fører decideret tilsyn med oplysningerne i skema 123, og kun få bygher-

Generel tilfredshed 

Skema 123 og 
skema ABC  

Bygherrerne oplever ikke 
særligt tilsyn med  
opfyldelse af skema-
oplysninger 

Flere tilfælde med  
fornyede udbud på grund 
af budgetoverskridelser 
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rer har fået tilbagemeldinger fra kommunen vedrørende supplerende 
spørgsmål til det fremsendte skema 123. 

De almene bygherrer oplever typisk større kontrol med skema ABC, men 
oplever ikke skærpet tilsyn (ud over kommunernes almindelige tilsyn) med 
byggeopgavernes førelse. 

Det er bygherrernes generelle opfattelse, at kommunerne har gennemført 
sædvanligt tilsyn med byggeriets opførelse, og at dette tilsyn ikke har haft 
til opgave at kontrollere oplysninger anført i skema 123 og skema ABC.  

11.4 Norm- og lovkravenes betydning  
Dette afsnit behandler norm- og lovkravenes betydning og indflydelse på 
byggeprocessen og de færdige byggerier. 

Normkravene – som udgør en central del af støtteordningen – finder overve-
jende accept og anerkendelse hos både de private og almene bygherrer, og 
der er udbredt forståelse for, at støtteordninger indeholder særlige kravspe-
cifikationer og forventninger til produkt og proces. Lovkravet vedrørende 
maksimalt bruttoetageareal forekommer for restriktivt. 

For de private bygherrers vedkommende er et næsten fælles omdrejnings-
punkt kritikken af ordningens arealkrav, hvor især lovkravet om, at den en-
kelte ungdomsboligs bruttoetageareal ikke må overstige 50 m², fremhæves. I 
visse sammenhænge – specielt i forbindelse med ombygning af eksisterende 
ejendomme – er dette ofte en hindring for en mere hensigtsmæssig indret-
ning af byggeriet. De private bygherrer udtrykker generelt et ønske om stør-
re fleksibilitet i arealkravene, herunder krav til indretning af fællesrum og 
handicapboliger – altså et generelt ønske om mindre restriktive arealkrav.  

Som tidligere nævnt går de almene bygherrers kritik primært på skema 
ABC's krav til detaljerede oplysninger – specielt på kravene om nedbryd-
ning/detaljering af økonomiske nøgletal på bygningsdelsniveau. De almene 
bygherrer har generelt ikke udtrykt utilfredshed med norm-/lovkrav.  

I tillæg til ovenstående samt bemærkninger fremkommet ved telefoninter-
view med private "afviste bygherrer", private "frafaldne bygherrer" og pri-
vate "forsinkede bygherrer" samles der i de efterfølgende afsnit op på øvrige 
kommentarer som fremført af private og almene bygherrer. Kommentarerne 
fremstår nogenlunde som formuleret af bygherrerne og er ikke kommenteret 
yderligere.  

Tilsyn med byggeriet 

Generelt 

Bygherrerne oplever ikke 
særligt tilsyn med bygge-
riernes opførelse 

Generel accept, men  
arealkravet på 50 m² er 
for restriktivt og hindrer 
fleksibilitet 
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For at give en indikation af kommentarernes tyngde er der efter hver "bul-
let" anført et:  

(F) for kommentarer, som er fremført af et flertal af bygherrerne 

og et  

(M) for kommentarer, som er fremført af et mindretal af bygherrerne. 

I tillæg til førnævnte er der blandt de private bygherrer fremført følgende 
positive oplevelser vedrørende normkrav: 

• Normkravene har gjort bygherrens kravspecifikation mere enkel og for-
mentlig reduceret projekteringsindsatsen (M) 

• Normkrav tager generelt fornuftigt hensyn til byggeriets efterfølgende 
drift (M). 

De almene bygherrer har tilkendegivet følgende: 

• Velkendt terræn – loven om almene boliger er velkendte og indarbejdet 
i opgaveløsningen og "rutinen" (F)  

I tillæg til førnævnte er der blandt de private bygherrer fremført følgende 
negative oplevelser vedrørende normkrav: 

• Mange normkrav er meget detaljerede og forekommer overgjorte – 
f.eks. ti års krav til drypfri vandhaner (M) 

• Normkravene reducerer bygherrens fleksibilitet og mulighed for at re-
gulere på økonomi m.v. (M). 

De almene bygherrer har tilkendegivet følgende: 

• Arealkrav på maks. 50 m² er for restriktivt (M). 

I tillæg til førnævnte er der blandt de private bygherrer fremført følgende 
forslag til forbedringer af den private støtteordning og/eller selve støttepro-
ceduren: 

• Arealkrav bør kunne gradbøjes/lempes i forhold til "nybyggeri" og 
"ombygning/renovering af eksisterende byggeri". Specielt i eksisterende 
byggeri giver arealkravene problemer og uhensigtsmæssige indretnin-
ger. (F).  

• Krav til fællesarealer forekommer forældede og ikke nødvendigvis i 
overensstemmelse med de unges behov og tidens trend. Flere af bygher-
rerne har indtryk af, at fællesarealerne ikke udnyttes optimalt. "Hellere 
ét godt mødested end fire fælleskøkkener, der ikke anvendes" (F). 

• Minimumsarealkrav til boligtyper bør øges. Større boligtyper er mere 
tidssvarende og fleksible (F). 

Positive oplevelser 

Negative oplevelser 

Forslag til forbedringer 
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De almene bygherrer har tilkendegivet følgende: 

• Arealkrav på maks. 50 m² er for restriktivt (M). 

Administrationen af arealkravene – dvs. specielt arkitektens udfordring med 
hoveddisponering – har generelt været udfordrende, men ikke specielt afvi-
gende fra generel disponering af byggerier i øvrigt. Sædvanligvis har byg-
herrerne opstillet lignende arealkrav, og det er altid en udfordring at "lægge 
det rigtige puslespil". 

Enkelte bygherrer påpeger, at definitionen af normkravene sparer tid i ini-
tiativ-, program- og dispositionsforslagsfasen. Bygherrer og rådgivere skal 
"ikke opfinde den dybe tallerken", men kan tage direkte afsæt i de mange 
krav. Normkravene reducerer altså bygherrernes programlægning og krav-
specifikation. 

Ca. en tredjedel af de private bygherrer tilkendegiver, at normkravene be-
grænser handlefriheden i relation til optimering af projektøkonomien. Kom-
binationen af et overophedet marked og mange snærende bånd er langt fra 
optimal.  

Generelt er det både de private og de almene bygherrers opfattelse, at norm-
kravene ikke er urimeligt høje, men generelt sætter et fornuftigt kvalitets-
niveau for byggerierne. 

Normkrav og proces 

Økonomi 

Normkrav sikrer  
minimumsniveau for  
kvalitet 

Normkrav sparer tid? 
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12. Tilfredshed med støtteordningen 
og proceduren 

Dette afsnit sammenfatter de private og almene bygherrers tilbagemeldinger 
vedrørende deres tilfredshed med støtteordningerne og tilskudsprocedurer-
ne. Først beskrives bygherrernes tilfredshed generelt. Herefter behandles 
bygherrernes oplevelser med selve procedurerne, og afslutningsvis samles 
der op på supplerende positive og negative bemærkninger samt forslag til 
forbedringer.  

12.1 Støtteordningen generelt 
En samstemmende tilbagemelding fra de private bygherrer afspejler en stor 
tilfredshed med støtteordningen og den tilhørende ansøgningsprocedure, 
herunder styrelsens, Velfærdsministeriets og kommunernes administration 
heraf. 

De private bygherrers generelle tilfredshed med støtteordningen fremgår af 
nedenstående figur. Tilsvarende bemærkes en generel mindre tilfredshed fra 
bygherrerne, som er underlagt lovgivningen om almene boliger. 
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Særligt fremhæves den private støtteordning som værende meget ubureau-
kratisk, hvorimod den almene ordning generelt opfattes som bureaukratisk 
og i en vis udstrækning for utidssvarende. De private bygherrer fremhæver 
især den let tilgængelige skematik og det forhold, at administrationen i høj 
grad er uddelegeret til kommunerne. Herved er den private bygherre tæt på 
en velkendt og "daglig" samarbejdspartner, og den løbende dialog om an-
søgningsforhold gøres lettere tilgængelig og mindre formel. 

Ikke overraskende forholder alle private bygherrer sig positivt til støtteord-
ningens overordnede målsætning om at imødegå overefterspørgsel på ung-
domsboliger, men dette har ikke været den primære motivation for bygher-
rernes ansøgninger og involvering i støtteordningen. 

De almene bygherrer er generelt mere kritiske over for den almene støtte-
ordning end de private bygherrers tilsvarende tilfredshed med den private 
ordning, men finder det sympatisk, at der ydes støtte til sikring af "fornufti-
ge boliger" til "fornuftige priser". 

Der er fremkommet relativt mange kommentarer fra de private bygherrer 
vedrørende reguleringen af støttebeløbene, som, jf. bekendtgørelsen, regule-
res årligt med Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Flere bygherrer udtryk-
ker ønske om, at reguleringen blev baseret på den reelle markedsudvikling. 
Dette hænger i høj grad sammen med bygherrernes "smertelige" oplevelser 
med prisudviklingen de senere år. En nogenlunde tilsvarende tilbagemel-
ding er modtaget fra de almene bygherrer. 

Et mindre antal private bygherrer har foreslået, at de anførte støttebeløb pr. 
m² relateres til maksimalt 50 m², men at dette ikke bør udelukke opførelse af 
større ungdomsboliger, såfremt "man kan holde sig inden for de økonomi-

Støttebeløb 

Formålet 

Støttede private –  
ubureaukratisk 
 
Almene – bureaukratisk 

Støttebeløb – står ikke 
mål med den faktiske 
markedsudvikling 

Figur 12.1 
Tilfredshed med støtte-
ordning og tilskudsprocedure 
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ske rammer". Enkelte almene bygherrer har tilsvarende kommentarer til den 
almene støtteordning.  

Yderligere foreslår enkelte private bygherrer, at støttebeløbet ændres til en 
fast procentsats af den samlede byggeudgift. 

De tekniske krav til støtteordningerne finder overvejende accept og aner-
kendelse hos både de private og almene bygherrer, idet der er en udbredt ac-
cept af og forståelse for, at støttemidler nødvendigvis kun udbetales, såfremt 
visse minimumskrav efterleves. 

Et væsentligt og generelt kritikpunkt blandt de private bygherrer er de me-
get snærende og ufleksible krav til arealstørrelser. Et andet – og nogenlunde 
gennemgående tema – er en tilbagemelding om, at de specifikke krav til 
fællesarealer ikke nødvendigvis fremmer de sociale relationer mellem bebo-
erne. Der er altså ønske om friere tøjler for indretning af fællesarealer. 

Det har vist sig vanskeligt at opgøre de private og almene bygherrers præci-
se målsætninger og forventninger samt graden af indfrielse heraf. Dette kan 
primært henføres til det forhold, at mål og forventninger ofte har været im-
plicitte i samarbejdet mellem parterne, og bygherrerne har ikke fundet be-
hov for særlig formidling heraf. Det er karakteristisk, at mål og forventnin-
ger til selve byggeriet – selve produktet – har været formuleret i det tekniske 
materiale (tegninger og beskrivelse), mens eventuelle forventninger til sam-
arbejde og proces kun har været drøftet perifert. 

Generelt har bygherrerne naturligvis formuleret traditionelle målsætninger 
om overholdelse af økonomi, tid og kvalitet (i nævnte rækkefølge), men en 
særlig fokusering på succeskriterier og forventninger – hverken egne eller 
fælles – har ikke været genstand for opmærksomhed.  

Ikke desto mindre tilkendegiver flertallet af bygherrerne, at deres generelle 
målsætninger og forventninger til byggeriet og samarbejdet med rådgivere, 
entreprenører og kommuner er blevet indfriet nogenlunde. 

Kun et par enkelte bygherrer har fremhævet deres byggeri som en særlig po-
sitiv reference. 

Stort set alle bygherrer – både private og almene – anser de gennemførte 
byggerier som værende gode, men ikke prangende referencer. Tilsvarende 
anfører langt hovedparten af bygherrer, at byggerierne er gennemført i 
"sædvanlig standard". Kun enkelte bygherrer mener, at deres byggeri er ud-
ført i en kvalitet ud over det "sædvanlige". 

12.2 Proceduren 
De private bygherrer har stort set alle oplevet, at udfyldelse af skema 123 er 
let tilgængelig. I tvivlsspørgsmål har bygherrerne generelt haft en god og 
konstruktiv dialog med ordningens styrelse, Velfærdsministeriet og kom-
munerne. Især har bygherrerne ofte benyttet kommunerne som sparrings-

Indfrielse af mål 

Referencer 

Kun begrænset fokus på 
fælles målsætninger og 
forventninger 

Traditionelle målsætnin-
ger – generelt indfriet 

Gode referencer – uden 
at være prangende  

Kvalitet "på det jævne" 

Generel accept af  
normkrav 
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partnere under udarbejdelsen af skemaerne og via denne dialog kvalificeret 
inputtet til de endelige skemaer. 

De almene bygherrer forholder sig mere kritisk til "bureaukratiet" i skema 
ABC, men har generelt ikke haft behov for særlig assistance til udfyldelse af 
skemaerne. 

Det er en generel opfattelse hos både de private og de almene bygherrer, at 
administrationen af skema 123 er betydelig mere enkelt end den tilsvarende 
administration af skema ABC. 

Selve administrationen af støtteordningerne har generelt ikke givet anled-
ning til forsinkelser i de samlede byggeforløb. Opståede forsinkelser henfø-
res overvejende til andre årsager, såsom overophedning af byggemarked, 
vejrligsforhold, myndighedsbehandling etc. 

Anmodninger om dispensationer på det private område vedrørende tidsfrist-
forlængelser er blevet imødekommet stort set uden undtagelse. 

12.3 Forslag til forbedringer 
I tillæg til ovenstående og tidligere bemærkninger – der henvises specielt til 
afsnit 11.4 vedrørende normkravenes betydning – samles der i det efterføl-
gende afsnit op på øvrige kommentarer, som er fremført af bygherrerne. 
Uanset at kommentarerne er opdelt i "Positive", "Negative" og "Konkrete 
forslag", kan disse alle opfattes som forslag til forbedringer af ordningen. 

For at give en indikation af kommentarernes tyngde er der efter hver "bul-
let" anført et:  

(F) for kommentarer, som er fremført af et flertal af bygherrerne 

og et  

(M) for kommentarer, som er fremført af et mindretal af bygherrerne. 

I tillæg til førnævnte er der blandt de private bygherrer fremført følgende 
positive oplevelser med støtteordningen og proceduren: 

• Hurtig respons fra Velfærdsministeriet på forespørgsler (F) 

• Sparring med ordningens administratorer udvider relationerne og udvik-
ler samarbejdet mellem parterne (M) 

• Støtteordningen har medvirket til kompetenceudvikling og udvidelse af 
referencer (M) 

• Støtten har gjort det muligt at fastholde et højt kvalitetsniveau til trods 
for betydelige prisstigninger i byggebranchen (M)  

• Boliger til mindre husleje gør udlejningen nemmere (M) 

Positive oplevelser 

Støtteordningerne har 
generelt ikke givet  
anledning til forsinkelser 
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• Finansiering er betydeligt nemmere, når der er givet tilsagn om støtte 
(M). 

De almene bygherrer har tilkendegivet følgende: 

• Velkendt terræn – normkrav er velkendte og indarbejdet i "rutinen" (F). 

I tillæg til førnævnte er der blandt de private bygherrer fremført følgende 
negative oplevelser med støtteordningen og proceduren: 

• Videresalg til driftsherrer har været meget juridisk kompliceret og har 
været særdeles omkostningskrævende på advokatsiden (M) 

• Udbetaling af støtte trækker ud, da alle arbejder ikke er afsluttet (M) 

• Kommunens slutvisitering af skema 3 var for langsommelig (M) 

• Bedømmelsesudvalgets tekniske evaluering var ikke fyldestgørende 
(M) 

• Kendskabet til støtteordningen er begrænset i Huslejenævnet og medfø-
rer medhold til lejer, som er huslejesat, jf. støtteordningens bekendtgø-
relse (M). 

De almene bygherrer har tilkendegivet følgende: 

• Arealkrav på maks. 50 m² er for restriktivt (M). 

I tillæg til førnævnte er der blandt de private bygherrer fremført følgende 
forslag til forbedringer af støtteordningen og/eller selve støtteproceduren: 

• Garanti om minimum støtte på X kr. vil måske lokke flere ansøgere til 
(M) 

• Procedure for udbetaling af støtte bør forenkles – eventuelt mulighed 
for bankgaranti ved mindre udestående arbejder (M) 

• Skema 2 forekommer overflødigt og bør udelades (M). 

Negative oplevelser 

Konkrete forslag  
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13. Delkonklusioner 

I dette kapitel gives et resume i stikordsform af de væsentligste delkonklu-
sioner under delafsnit 3. I kapitlet behandles udelukkende delkonklusioner 
vedrørende evalueringen af den private støtteordning. 

Bygherrerne udtrykker generelt stor tilfredshed med støtteordningen og un-
derstreger især den lette administration af skema 123. Enkelte bygherrer op-
fatter decideret administrationen af skema 123 for "ren luksus" i forhold til 
den almene støtteordning (skema ABC). Ikke overraskende får ordningens 
overordnede intentioner om opførelse af flere ungdomsboliger ros med på 
vejen.  

Alle bygherrer anfører, at støttetilsagnet har været 100% afgørende for byg-
geriernes realisering. 

Bygherrerne er helt overvejende tilfredse med kommunernes administration 
af ordningen. Det generelle billede er, at samarbejdet med kommunerne har 
forløbet fint, med sædvanlig løbende sparring og dialog omkring projekter-
nes udvikling og konkretisering. Samtidig bemærkes det, at bygherrerne ik-
ke har oplevet et særligt kommunalt tilsyn med støtteordningen og de tilhø-
rende krav. Tilsvarende tilkendegiver bygherrerne tilfredshed med Vel-
færdsministeriets administration af ordningen. 

Bygherrernes samarbejde med rådgivere og entreprenører har karakter af 
samarbejde på "sædvanligt niveau", men opleves overvejende som værende 
positivt. Dette er måske ikke så overraskende, eftersom mange af byggeop-
gaverne er gennemført i samarbejde med tidligere samarbejdspartnere.  

Rammerne omkring samarbejdet mellem bygherrer og rådgivere/entrepre-
nører har i øvrigt været karakteriseret ved, at bygherrerne har anvendt deres 
foretrukne entrepriseformer. Der er i den sammenhæng ikke konstateret sær-
lige præferencer for bestemte entrepriseformer. 

Generel tilfredshed 

Proces og samarbejde 
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Tilsvarende er samarbejdet mellem disse parter foregået på helt traditionelle 
vilkår uden nogen nævneværdig involvering af partneringelementer og/eller 
andre innovative og udviklende samarbejdstiltag. Byggeopgaverne er langt 
hen ad vejen gennemført som "business as usual". Generelt er der dog en vis 
tilbøjelighed til, at entreprenøren involveres tidligt i processen som en na-
turlig følge af bygherrens behov for at fastlåse de økonomiske rammer så 
tidligt som muligt i procesforløbet. 

De sædvanlige aftalegrundlag (ABR 89, AB 92 og/eller ABT 93) har været 
anvendt i alle tilfælde. 

Normkravene finder overvejende accept ud fra en betragtning om, at en støt-
teordning må og skal medføre krav til støttemodtager. Normkravene betrag-
tes generelt som værende fornuftige og rimelige, dog unødigt detaljerede og 
specifikke på nogle få områder. 

Mest kritik møder arealkravet (lovkravet) på 50 m². Bygherrerne tilkendegi-
ver generelt, at dette krav er for restriktivt, og at kravet hindrer fremtidig 
fleksibilitet og anvendelsesmuligheder. Der udtrykkes generelt et ønske om, 
at der blødes op på kravene til arealdisponering. Ikke unaturligt er det speci-
elt bygherrer med ombygningsopgaver, som har været specielt kritiske på 
dette forhold. 

Flere bygherrer tilkendegiver, at normkravene er med til at sikre et vist kva-
litetsniveau. Enkelte bygherrer oplever normkravene positivt i relation til 
"programmering" af byggeriet, da omkostningerne til projektering hermed 
minimeres.  

Manglende overholdelse af arealkravet er i øvrigt den primære årsag til af-
slag på skema 1. 

Det er bygherrernes generelle tilbagemelding, at støtteordningen (admini-
strationen heraf) ikke har givet anledning til forsinkelser af projektforløbene 
set i forhold til andre og sammenlignelige byggeopgaver. Varigheder for 
projektering og udførelse afspejler varigheder for tilsvarende byggeopgaver. 

Årsager til forsinkelser er først og fremmest begrundet med de seneste års 
udvikling af markedssituationen – dvs. de kraftigt stigende priser og mangel 
på kvalificeret arbejdskraft. Flere bygherrer har på den baggrund været nød-
saget til at gennemføre flere udbud, før "prisen var hjemme". Stort set alle 
bygherrer har måttet arbejde med besparelsesforslag. 

Der er generelt arbejdet med traditionel overordnet faseopdeling af projekte-
ringsforløbet, herunder har skema123 defineret en række naturlige milepæ-
le. 

Driftsherrerne har generelt kun været involveret på et meget overordnet ni-
veau og har generelt ikke deltaget aktivt i formuleringen af de specifikke 
krav til byggeriet. Dette skyldes bl.a., at flere af byggerierne er solgt efter 
programmeringsfasen. 

Norm- og lovkrav 

Tid 

Økonomi og drift 
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Normkravene indeholder en række bestemmelser/krav, som har til formål at 
optimere byggerierne i forhold til drift og vedligehold, men de private byg-
herrer vurderes herudover ikke at have særlige incitamenter for yderligere 
optimering af projektets totaløkonomi. Således en antydning af, at de private 
bygherrer har mere fokus på overholdelse af anlægsøkonomien end på initi-
al investering i løsninger, som på det lange sigt giver et mere driftsoptimalt 
byggeri. Årsagen hertil kan muligvis findes i det forhold, at de private byg-
herrer gennemfører og/eller tænker på frasalg af projekterne. 

Bygherrerne tilkendegiver overvejende, at der er tale om byggerier opført i 
sædvanlig kvalitet. Byggerierne opfattes som gode referencer – dog uden at 
være prangende på nogen måde. 

Bygherrerne udtrykker generelt, at traditionelle målsætninger om tid, øko-
nomi og kvalitet er nogenlunde indfriet – altså et niveau på det jævne.  

Der er generelt ikke ofret megen tid på drøftelse og afstemning af fælles mål 
og forventninger mellem bygherrer, rådgivere og entreprenører. Dette er of-
test begrundet med tidligere samarbejdsrelationer. 

Kvalitet 

Mål og forventninger 
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DEL 4 
BYGGERIERNES 
ØKONOMI 
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14. Metodisk 

Dette kapitel redegør for det metodiske grundlag for at kortlægge byggeri-
ernes anlægs- og driftsøkonomi og for, hvilke forudsætninger der er lagt til 
grund ved sammenligningen mellem de enkelte byggerier, herunder mellem 
støttede private og almene. 

14.1 Tilgang til kortlægningen af økonomi 
Formålet med at kortlægge økonomien er at undersøge, hvad de støttede pri-
vate ungdomsboliger får ud af det modtagne tilskud.  

Udgangspunktet for kortlægning af anlægsøkonomien og driftsøkonomien 
for de enkelte byggerier er et spørgeskema til henholdsvis bygherrer og 
driftsherrer, som begge er fulgt op af et kvalitativt interview.  

Indsamlingen af data til vurdering af anlægsøkonomien er foregået efter 
byggeriets færdiggørelse. En regnskabskyndig person har foretaget en gen-
nemgang af byggeriets anlægsøkonomi sammen med bygherren eller dennes 
projektansvarlige, økonomiansvarlige eller eksterne rådgiver. 

Anlægsøkonomien i de enkelte byggerier er påvirket af følgende forhold:  

• Om bygherren anvender egen arbejdskraft til projektstyring, projekte-
ring eller opførelse, eller om disse ydelser købes eksternt, idet kostpri-
sen vil være forskellig (uden eller med avance) 

• Om der anvendes en eksisterende grund eller bygning til brug for opfø-
relse af ungdomsboligerne, som bygherre kan have ejet i flere år, eller 
om der anvendes en nyerhvervet grund eller bygning, idet anskaffelses-
værdien alt andet lige vil være forskellig.  

Udfordringen har derfor bestået i at få opgjort og indregnet avance på timer 
i egen regning samt at få markedsværdireguleret eksisterende grund eller 

Anlægsøkonomi 
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bygninger frem til opførelsestidspunktet, således at sammenligningsproble-
mer som følge heraf reduceres. 

Indsamlingen af data til vurdering af driftsøkonomien er sket for den ibrug-
tagne ejendom for en periode, der så vidt muligt dækker en driftsperiode på 
12 måneder.  

Vi har besøgt driftsherren, efter at første hele regnskabsperiode er afsluttet 
(ved udgangen af et kalenderår), dvs. ca. tre til fem måneder efter kalender-
årets udløb.  

En regnskabskyndig person har gennemgået ejendommens driftsøkonomi 
sammen med driftsherren eller dennes administrator.  

Regnskabsprincipperne for de enkelte virksomheder, hvori ejendommen er 
placeret, har vist sig at være forskellig (selskaber, selvejende institutioner, 
fonde, almene boligorganisationer), ligesom kategoriseringen inden for de 
enkelte regnskabsposter har været uensartet. Udfordringen har, som det var 
tilfældet med byggeriernes anlægningsøkonomi, været at reducere sammen-
ligningsproblemer opstået som følge af, at driftsregnskaberne er opgjort ef-
ter uensartede principper. 

Som følge af, at hovedparten af de støttede private og almene ungdomsboli-
ger kun indgår med et helt driftsår, er konklusionerne behæftet med en vis 
usikkerhed. 

14.2 Forudsætninger for sammenligning 
Med henblik på at reducere sammenligningsproblemer og udarbejde et ens-
artet datagrundlag er de indsamlede data standardiseret, og der er efter be-
hov foretaget nødvendige tilpasninger. Umiddelbart har der været følgende 
udfordringer: 

• Der er anvendt en skabelon for kategorisering af anlægsøkonomi. Kate-
goriseringen tager udgangspunkt i en opdeling i grundudgifter, hånd-
værkerudgifter samt omkostninger svarende til grupperingen i skema 1- 
2 for støttede private ungdomsboliger. Yderligere detaljering inden for 
disse kategorier har været vanskeliggjort af, at aftalegrundlaget mellem 
bygherren og dennes rådgiver/entreprenøren ikke har haft denne detalje-
ringsgrad, hvilket ikke er usædvanligt. Hos de bygherrer, som samtidig 
er entreprenører, er anlægsøkonomien tilgængelig i et højt detaljerings-
niveau. 

• Ved arbejder i egen regning er tillagt en normalavance svarende til, hvis 
ydelsen var købt i fremmed regning. Forholdet forekommer hos de byg-
herrer, som samtidig er entreprenører.  
 
I datagrundlaget for denne rapport indgår arbejder i egen regning for fi-
re byggerier. Ved tilpasningen er taget udgangspunkt i den pågældende 
bygherres normalavance på tilsvarende arbejder for andre bygherrer. I 
disse tilfælde kan der være henført andele af indirekte produktions-

Driftsøkonomi 

Anlægsøkonomi 
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omkostninger til anlægsøkonomien, hvilket der er taget højde for ved 
fastsættelsen af en normalavance. 

• I datagrundlaget for denne rapport har der ikke været behov for tilpas-
ning af grundens værdi af sammenligningshensyn, da grundene alle er 
anskaffet inden for en femårig periode forud for byggeriets opstart – 
hovedparten umiddelbart lige forud for opstart.  

• Regnskabsreguleringen giver mulighed (valgfrihed) for at indregne fi-
nansieringsomkostninger i opførelsesperioden. En ensretning har derfor 
været nødvendig, hvor der er tale om væsentlige beløb. 
 
I datagrundlaget for denne rapport indregner alle bygherrer finansie-
ringsomkostninger som en del af anlægsomkostningen. 

• Anskaffelsessummen for de almene byggerier svarer til den i skema C 
godkendte anskaffelsessum (felt 7101), dog før modregning af afsatte 
beløb og før tillæg af forbrug af afsatte beløb. 

Til brug for vurdering af totaløkonomien er det kortlagt, hvorvidt ejendom-
men med ungdomsboliger er videresolgt, og hvilken avance bygherren i den 
forbindelse har realiseret. 

Med henblik på at udarbejde et ensartet datagrundlag er de indsamlede data 
standardiseret, og der er efter behov foretaget de nødvendige tilpasninger. 
Umiddelbart har der været følgende udfordringer: 

• Der er anvendt en skabelon til systematisk at kategorisere driftsregnska-
bet. Dertil er der udarbejdet en vejledning, der definerer indholdet i de 
enkelte regnskabsposter. En udfordring ved dataindsamlingen har været 
kategoriseringen af forskellige driftsposter, idet de enkelte driftsherrer 
typisk har kategoriseret driftsposterne forskelligt. Med skabelonen og 
den tilhørende vejledning er der i vid udstrækning kompenseret herfor. 

• Indsamlingen af data til vurdering er sket, når der er forløbet en fuld 
regnskabsperiode. Hvor det ikke har været muligt, er første regnskabs-
periode omregnet til 12 måneder for at sikre et ensartet datagrundlag. 

• Afhængigt af, hvorvidt ejendommen værdiansættes til anskaffelsesværdi 
eller dagsværdi, vil der enten forekomme afskrivninger eller værdiregu-
leringer i driftsregnskabet. I almene boligforeninger optages ejendom-
me til en anskaffelsessum. Der er korrigeret herfor, så datagrundlaget 
fremstår ensartet. 

• I almene boligforeninger foretages hensættelse til fremtidig vedligehol-
delse. Dette er ikke tilladt for selskaber, som aflægger årsrapport i hen-
hold til årsregnskabsloven. Det har derfor været nødvendigt at korrigere 
herfor ved at tilbageføre hensættelse til fremtidig vedligeholdelse i al-
mene boligforeninger samt udgiftsføre den faktiske vedligeholdelses-
omkostning, således at der er sammenlignelighed med de selskaber, der 
følger årsregnskabsloven, og vedligeholdelsen ikke forstyrres af forskel-
lige principper for henlæggelser. 

Driftsøkonomi 
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• Behandling af tomgang (ledige lejemål) er ensrettet, herunder præsenta-
tion af den til ejendommen hørende andel af fællesomkostning, der kan 
henføres til tomgang. 

• Behandling af forbrugsomkostninger (vand, varme, el) er ensrettet. Ale-
ne de forbrugsomkostninger, som ikke afholdes direkte af beboerne, 
medtages under driftsomkostninger. 

• Ved analyse af nettoindtjeningen er dette foretaget før finansieringsom-
kostninger. I forbindelse med vores interview har vi erfaret, at flere pri-
vate investorer har optaget lån i ejendommens friværdi til finansiering 
af andre projekter. I de almene ungdomsboliger er det ikke muligt at be-
låne friværdien til finansiering af andet nyt byggeri inden for boligorga-
nisationen. Endvidere har nogle private investorer valgt at finansiere en 
væsentlig del af byggeriet via egenkapital, hvorfor belåningsgraden i de 
fleste tilfælde er forskellig mellem støttede private og almene ungdoms-
boliger.  

14.3 Definition af nøgletal 
Ved analyse af anlægsøkonomien er anvendt følgende nøgletal: 

• Tilskudsgrad pr. m², dels på ansøgningstidspunktet, dels den faktiske 

• Antal boliger pr. 1 mio. tilskudskrone 

• Tilskud pr. bolig 

• Anlægsomkostninger pr. bolig – visende totale anlægsomkostninger op-
delt på tilskud og anlægsomkostninger efter tilskud (egen finansiering) 

• Anlægsomkostninger pr. m² (brutto) – m²-pris (inkl. grund) sammen-
holdt med byggeriets samlede boligareal 

• Fordeling af anlægsomkostningen på grund, håndværkerudgifter og 
omkostninger. 

Anlægsøkonomi 
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De mere præcise definitioner af nøgletallene fremgår af tabellen nedenfor. 

 

Tabel 14.1 
Nøgletal for anlægskonomi – 
definitioner  

Tilskudsgrad pr. m² er beregnet som tilskud pr. m² i forhold til anlægsomkostningen pr. m² – dvs. 
omkostningerne til grund, håndværkerudgifter og omkostninger divideret med boligarealkvadrat-
meter. 
 
Antal boliger pr. 1 mio. tilskudskrone er beregnet som antal boliger i forhold til modtaget tilskud 
(kr.), som er divideret med 1 mio.kr. 
 
Tilskud pr. bolig er beregnet som samlet modtaget tilskud (kr.) i forhold til antal boliger i det enkelte 
ungdomsboligbyggeri.  
 
Anlægsomkostninger pr. bolig – vises som totale anlægsomkostninger (kr.), jf. definition ovenfor – 
inddelt i tilskud og anlægsomkostninger efter tilskud (egen finansiering). 
 
Anlægsomkostninger pr. m² (brutto) er beregnet som de faktiske samlede anlægsomkostninger di-
videret med det samlede boligareal pr. ungdomsbyggeri. Nøgletallet er herefter rangeret efter byg-
gerier, der har den største anlægsomkostning (kr.) på henholdsvis støttede private og almene. 
Byggerierne er markeret med henholdsvis H og P repræsenterende Hovedstad samt Århus, 
Odense og Aalborg og Øvrige (provinsen). 
 
Anlægsomkostninger pr. m² er beregnet som de faktiske samlede anlægsomkostninger med 
grundværdien, som er sammenholdt med byggeriets samlede boligareal. 
 
Fordeling af anlægsomkostningen på grund, håndværkerudgifter og omkostninger omfatter de 
samlede anlægsomkostninger inddelt i de pågældende omkostningskategorier og er derefter vist 
som en procentvis fordeling af de samlede anlægsomkostninger. 

 

Ved analyse af driftsøkonomien er anvendt følgende nøgletal: 

• Nettoindtjening (afkast) i forhold til anskaffelsesværdien 

• Huslejeindtægt pr. m² 

• Overskudsgrad (driftsresultat/lejeindtægter) 

• Driftsomkostninger pr. m² 

• Fordeling af driftsomkostninger 

Driftsøkonomi 
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De mere præcise definitioner af nøgletallene fremgår af tabellen nedenfor. 

 

Tabel 14.2 
Nøgletal for driftskonomi – 
definitioner  

Nettoindtjening i forhold til anskaffelsesværdien (afkast) er årets driftsresultat før renter i forhold til 
ejendommens anskaffelsesværdi med fradrag af tilskuddet (bygherrens egen finansiering af an-
lægsomkostningen). Ved sammenligning med de almene er nøgletallene for de støttede private 
også beregnet før fradrag af tilskud. 
 
Huslejeindtægt pr. m² er den samlede huslejeindtægt i forhold til ejendommens samlede boligkva-
dratmeter. 
 
Overskudsgraden er årets driftsresultat før renter i forhold til årets omsætning/huslejeindtægt. 
Overskudsgraden er endvidere opgjort efter finansieringsomkostninger, som er beregnet ud fra 
nogle ensartede forudsætninger, idet "støj" fra forskelle i valgt finansieringsstruktur og dermed 
afledte faktiske finansieringsomkostninger ikke skal sløre billedet af, hvorvidt driftsherren er i stand 
til at generere et overskud på udlejningen af de støttede private ungdomsboliger. 
 
Driftsomkostninger pr. m² omfatter omkostningstyperne ind- og udvendig vedligeholdelse, ejen-
domsskatter og afgifter, ejendomsforsikring, vand, varme og el vedrørende fællesarealer, renhol-
delse, administrationsomkostninger samt diverse driftsomkostninger. Summen af disse omkost-
ninger – driftsomkostninger i alt – er sat i forhold til ejendommens samlede boligkvadratmeter. 
 
Fordeling af driftsomkostninger viser driftsomkostningernes indbyrdes fordeling på ovennævnte 
driftsomkostningstyper. 

 

Anskaffelsesværdien, som indgår i nøgletalsberegningen, er anlægsomkost-
ningerne, som de er realiseret ved byggeriets aflevering. For byggerier, som 
har skiftet ejer, er den oprindelige anlægsomkostning fastholdt, således at 
eventuelle gevinster/tab ved købstransaktionerne ikke laver "støj" ved ana-
lysen af driftsøkonomien. 

Det har ikke været muligt at foretage en opdeling af vedligeholdelsesom-
kostninger i indvendig vedligeholdelse og udvendig vedligeholdelse. Som 
følge heraf omfatter vedligeholdelsesomkostning pr. m² både indvendig og 
udvendig vedligeholdelse. 

Afgrænsning af relevante 
nøgletal 
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15. Anlægsøkonomi 

Kortlægningen af anlægsøkonomien fokuserer på tilskud og anlægsomkost-
ninger, særligt med henblik på at konstatere forskelle i niveauerne for byg-
herrer med almennyttig interesse og private investorer. 

Rapporten omfatter kortlægningen af anlægsøkonomien for 14 støttede pri-
vate ungdomsboliger: 

• Fire ungdomsboliger etableret af bygherrer, der karakteriseres som selv-
ejende institutioner og fonde (almennyttige formål) 

• Syv ungdomsboliger etableret af bygherrer, der karakteriseres som to-
talentreprenører og projektudviklere 

• Tre ungdomsboliger etableret af bygherrer, der karakteriseres som ejen-
domsbesiddere (langsigtede investeringer). 

Rapporten omfatter i alt 15 bygherrer, der er interviewet, men kun de 14 
indgår i kortlægningen af anlægsøkonomien. Det skyldes, at det ikke har 
været muligt hos de resterende at komme i dialog med den projekt-/øko-
nomiansvarlige for byggerierne eller dennes rådgivere. Blandt de 14 bygge-
rier indgår et byggeri, hvor der endnu ikke har været afleveringsforretning. 
Anlægsøkonomien for dette byggeri indeholder derfor prognosetal. 

De almene indgår med syv byggerier. 

Tre typer af bygherrer 
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15.1 Tilskudsgraden 
I støtteordningen til de private bygherrer tildeles tilskuddet som et beløb pr. 
m² på baggrund af bygherrens ansøgning. 

De private bygherrer har bl.a. skullet udarbejde skema 1, som indeholder 
forventningerne til anlægsomkostninger ved opførelse af ungdomsboligbyg-
gerierne. De faktiske anlægsomkostninger, der først kendes, når byggeriet er 
færdigopført, kan afvige fra de forventede i såvel opadgående som nedadgå-
ende retning.  

Det medfører, at den faktiske tilskudsgrad kan afvige fra tilskudsgraden på 
ansøgningstidspunktet, idet tilskuddet fastlægges endeligt på tilsagnstids-
punktet, og derved bærer bygherren risikoen såvel som en potentiel gevinst 
for, at anlægsomkostningen ikke bliver som forventet. 
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Figur 15.1 viser for hvert af de 14 byggerier tilskudsgraden på henholdsvis 
ansøgningstidspunktet (grå markering) og tidspunktet for færdiggørelse af 
byggeriet (rød markering). Den faktiske tilskudsgrad udgør mellem 29% og 
56% af byggeriernes anlægsomkostninger. 

Som figuren illustrerer, er den generelle tendens, at den faktiske tilskuds-
grad er enten på niveau eller mindre end tilskudsgraden på ansøgningstids-
punktet. Det har sammenhæng med, at de faktiske anlægsomkostninger er 
blevet højere end forventet. Det er ikke overraskende inden for byggebran-
chen, der i de senere år har været præget af meget høj beskæftigelse og 
mangel på materialer og dermed stigende løn- og materialepriser. Disse for-
hold har påvirket de faktiske anlægsomkostninger i byggeperioden i opad-
gående retning.  

For fire byggerier er den faktiske tilskudsgrad henholdsvis 1, 1, 4 og 6 pro-
centpoint højere end på ansøgningstidspunktet, hvilket for et byggeri kan 
henføres til, at bygherren har fået forhøjet sit tilskud ved etablering af yder-
ligere fire boliger uden en tilsvarende proportional stigning i den faktiske 
anlægsomkostning. For de tre andre byggerier skyldes det, at de forventede 
anlægsomkostninger i skema 1 har været lidt for høje, når der sammenlignes 

Tilskudsgrad = tilskud pr. 
m² i forhold til anlægs-
omkostningen pr. m² 

Figur 15.1 
Ændring i tilskudsgrad fra 
ansøgning til faktisk  
udførelse 
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med de indrapporterede anlægsomkostninger i skema 2, som efterfølgende 
har vist sig ikke at afvige væsentligt fra de faktiske anlægsomkostninger. 

To byggerier har oplevet et væsentligt fald i den faktiske tilskudsgrad på 
mellem 8 og 11 procentpoint, hvilket i det ene tilfælde skyldes omkostning 
ved udskiftning af en fagentreprenør i forbindelse med mangeludbedringer 
på byggeriet. I det andet tilfælde skyldes det bl.a. ekstraomkostninger til 
etablering af internetforbindelse m.v. og andre omkostningsposter, som ikke 
var forudsat i projektet. 

Som grundlag for støtteordningen har der været stort fokus på at få opført så 
mange boliger som muligt pr. tilskudskrone. Vi har derfor fundet det natur-
ligt i en kortlægning af anlægsøkonomien at beregne et nøgletal herfor.  
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Anm.: Byggerier i henholdsvis hovedstaden og provinsen (Århus, Odense, Aalborg eller 
øvrige byer). 

 

Af figur 15.2 fremgår for hvert af de 14 byggerier, hvor mange boliger der 
er bygget pr. 1 mio. tilskudskrone, og hvor stor (m²) hver bolig er i gennem-
snit. Byggerierne er inddelt i de to geografiske områder, hovedstaden og 
provinsen (markeret ved henholdsvis rød og grå) for herigennem at illustre-
re, om der er geografiske forskelle.  

Den gennemsnitlige boligstørrelse (m² pr. bolig) for de støttede private ung-
domsboliger udgør: 

• I hovedstaden 29 m² 

• I provinsen 43 m². 

Figur 15.2 
Antal boliger pr. 1 mio.  
tilskudskrone samt m² pr. 
bolig 
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Det er i figuren markeret ved brug af stiplede linjer. 

Der er ikke nogen tendens til, at der er bygget flest boliger pr. 1 mio. til-
skudskrone i enten hovedstaden eller provinsen. Derimod er der en tendens 
til, at boligerne i provinsen rummer flere m² end i hovedstaden. To byggeri-
er i hovedstaden afviger markant ved, at der er opnået 4,6 og 4,8 boliger pr. 
1 mio. tilskudskrone, men til gengæld rummer de enkelte boliger i de på-
gældende byggerier få m². 

Blandt de almene ungdomsboliger, hvor der er givet tilsagn i samme perio-
de, udgør de gennemsnitlige boligstørrelser1: 

• I hovedstaden 37 m² 

• I provinsen 43 m². 

Det er i figuren markeret ved brug af stiplede linjer. 

Boligstørrelserne for de almene ungdomsboliger sammenholdt med de støt-
tede private ungdomsboliger i figur 15.2 viser en tendens til, at m² pr. bolig i 
hovedstaden hos de almene er lidt større, mens sammenligningen for pro-
vinsen viser, at den gennemsnitlige boligstørrelse for de støttede private 
ungdomsboliger er på niveau med de almene. Der er dog en stor spredning 
på m² pr. bolig blandt de støttede private ungdomsboliger (fra 30 m² til 48 
m²). 

15.2 Anlægsomkostningerne til en bolig 
I det følgende tages udgangspunkt i anlægsomkostningen ved opførelse af 
en bolig, som kan udvise udsving som følge af dels boligens størrelse, dels 
geografisk placering. 

Figur 16.3 nedenfor viser, hvorledes den samlede anlægsomkostning for de 
14 byggerier er finansieret af henholdsvis Velfærdsministeriets tilskud og af 
egen finansiering. 

                                                      

1 Kilde: Udtræk fra BOSSINF-STB pr. 14. juni 2007 over boligstørrelser i rene 
almene ungdomsboligbyggerier for tilsagnsårene 2003 og 2004 samt beliggen-
hed (bruttoetageareal, m2 pr. bolig). 
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Figur 15.3 
Anlægsomkostninger pr. bolig 
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Anm.: Byggerier, herunder ombygninger (O) og flere-byggeri (F) i henholdsvis hovedstad (H) og 
Århus, Odense, Aalborg eller øvrige byer (P). 

 

De samlede anlægsomkostninger pr. bolig varierer ganske meget; fra ca. 
490 tkr. til ca. 936 tkr. pr. bolig. Variationen afspejler delvist forskelle i bo-
ligernes størrelse (se figur 15.2), men ikke alene. Mest markant viser figu-
ren, at variationen ikke entydigt kan tilskrives geografiske forskelle, men at 
særligt ombygninger af eksisterende bygninger resulterer i højere anlægs-
omkostninger pr. bolig. Hvis opførelsen af ungdomsboligen er sket sammen 
med andet nybyggeri, er tendensen lavere omkostninger, hvilket ikke er 
overraskende. 

I afsnit 15.3 vil der blive analyseret på prisen på byggeriet i form af nøgle-
tallet m²-priser og i afsnit 15.4 om anlægsomkostningens fordeling på 
grund, håndværkerudgifter og omkostninger i øvrigt, om der her kan hentes 
forklaring på niveauet for anlægsomkostningerne pr. bolig. 

15.3 Kvadratmeterprisen 
Når byggerier skal sammenlignes med andre tilsvarende byggerier, er det 
sædvanligt inden for byggebranchen at sammenligne m²-priser mellem byg-
gerier. 

I nærværende afsnit har vi samtidig analyseret på m²-priserne i forhold til 
det enkelte byggeris samlede boligareal. 
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Kilde:  Udtræk fra BOSSINF-STB pr. 14. juni 2007 over m²-priser for rene almene ungdoms-
boligbyggerier fordelt på tilsagnsårene 2003 og 2004 og beliggenhed (løbende priser, 
kr. pr. m²). 

Figur 15.4 
Kvadratmeterpriser (inkl. 
grund) sammenholdt med 
byggeriets samlede bolig-
areal, 2003, 2004 og 2005 
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Figur 15.4 viser m²-prisen for de støttede private ungdomsbyggerier og en 
angivelse af det samlede boligareal (m²) pr. byggeri (markeret med en grå 
cirkel). Figuren er inddelt i årene 2003, 2004 og 2005, som er udtryk for 
årene for tilsagn om tilskud. I hver af figurerne er indsat m²-priser for tilsva-
rende almene ungdomsboliger i perioden. En rød markering viser, at bygge-
riet er opført i hovedstaden, mens en grå markering viser, at byggeriet er op-
ført i provinsen.  

Hovedparten af anlægsomkostningerne pr. m² for de støttede private bygge-
rier ligger på niveau med anlægsomkostningerne pr. m² for de almene ung-
domsboliger, bortset fra få af de støttede private byggerier – opdelt på til-
sagnsårene 2003, 2004 og 2005. 

Et byggeri opført i hovedstaden (tilsagn 2003) udviser en m²-pris på 
22.069 kr., hvilket til dels kan henføres til, at byggeriet er et ombygnings-
projekt. 

Figuren for tilsagn givet i 2004 viser, at m²-prisen for de støttede private i 
provinsen ligger betydeligt over m²-pris for de almene. Blandt de støttede 
private indgår to byggerier, som er ombygningsprojekter, der har været dyre 
at opføre. 

15.4 Anlægsomkostningernes fordeling 
Ved ansøgning om tilskud skulle bygherrerne på skema 1 anføre de forven-
tede anlægsomkostninger inden for kategorierne grundudgifter, håndvær-
kerudgifter og omkostninger. 

I de enkelte kategorier indgår følgende anlægsomkostningstyper: 

• Grundudgifter, dvs. grundkøbesum, fundering og pilotering, anlæg af 
friarealer, tilslutningsafgifter (gas, kloak m.v.) og udbedring af eventu-
elle miljøforhold 

• Håndværkerudgifter, dvs. primære bygningsdele, komplementerende 
bygningsdele, overflader, VVS-anlæg og elektriske og mekaniske anlæg 

• Omkostninger, dvs. rådgiverudgifter, byggesagshonorar, byggelånsren-
ter og forsikringer, attester, gebyrer og byggesagsomkostninger. 

I figur 15.5 har vi for hvert byggeri inddelt de faktiske anlægsomkostninger 
i ovennævnte kategorier og grupperet efter geografisk placering af byggeri-
et. 
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Figur 15.5 
Fordeling af anlægsomkostninger 
på grund, håndværkerudgifter og 
omkostninger – for hvert støttede 
private byggeri 
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Grundens andel i provinsen ligger generelt på et lavere niveau. I hovedsta-
den er der tilsvarende et byggeri med en meget lav grundandel (4%). Årsa-
gen er, at placeringen er inden for Storkøbenhavn i ikke-tæt bymæssig be-
byggelse. 

Håndværkerudgifter udgør en andel på 50% til 75% af den totale anlægs-
omkostning, når der bortses fra byggeriet med den meget lave grundandel. 
Hovedparten ligger dog omkring 70%. Prisen for grunden har en væsentlig 
indflydelse på størrelsen af den samlede anlægsomkostning pr. byggeri. 

For de almene byggerier er forholdet lidt anderledes.  

 

Figur 15.6 
Fordeling af anlægsudgifter på 
grund, håndværkerudgifter og 
omkostninger – for hvert alment 
byggeri 
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Som det fremgår af figur 15.6, er grundens andel for de almene ens for ho-
vedstad og provinsen. Håndværkerudgifter udgør en andel på 57% til 67% 
af den totale anlægsomkostning, dvs. en lidt mindre varians end for de støt-
tede private byggerier. 
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16. Driftsøkonomi 

Driftsøkonomien omfatter analyse af huslejeindtægter og tilhørende drifts-
omkostninger pr. byggeri, særligt med henblik på at konstatere niveauerne 
for driftsresultaterne, herunder om der er væsentlig forskel på omkostnings-
disponeringen for driftsherrer med almennyttig interesse og private investo-
rer.  

I kapitlet beskrives nettoindtjeningen i forhold til anskaffelsesværdien, hus-
lejeindtægter på m², overskudsgraden, driftsomkostninger pr. m² og forde-
lingen af driftsomkostninger. 

Kortlægningen af driftsøkonomien omfatter ni ud af 13 private ungdomsbo-
liger og fem ud af syv almene ungdomsboliger. Tre private har trods tidlige-
re afgivet accept alligevel ikke villet deltage, mens en privat og to almene 
ikke har haft den fornødne opdeling af deres bogholderi, således at drifts-
økonomi på de udvalgte ungdomsboliger har kunnet analyseres. 

16.1 Nettoindtjening i forhold til anskaffelses-
værdien (%) 

Ved analyse af driftsøkonomien for ungdomsboliger har vi valgt i første 
omgang at analysere afkastet for den enkelte ejendom.  

Nettoindtjeningen i forhold til anskaffelsesværdien (afkast) er påvirket af 
flere faktorer som niveauet for anlægsomkostningerne, konkurrenceforhol-
dene på udlejningsområdet (efterspørgslen) osv. Det forventes, at i de til-
fælde, hvor driftsherre er en privat investor, må afkastkravet ligge relativt 
højere end for en driftsherre med et mere almennyttigt formål. 

Afkastprocenten er beregnet 
som driftsoverskud før  
finansieringsomkostninger 
divideret med ejendommens 
anskaffelsessum før mod-
regnet tilskud 
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Figur 16.1 
Nettoindtjening (i %) i forhold til 
anskaffelsesværdi før tilskud. 
Opdelt på støttede private boliger 
(røde søjler) og almene boliger 
(grå søjler) for henholdsvis 
hovedstaden (H) og provinsen 
(P). 
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Figur 16.1 viser afkastprocenten for 14 ejendomme, hvoraf ni er støttede 
private og fem almene. Overordnet set fremgår det, at afkastprocenten for 
de fleste ejendomme uanset ejerforhold ligger mellem 3,0 og 4,5. Det ses 
endvidere, at afkastprocenten for to af de støttede private og en af de almene 
ungdomsboliger ligger på et væsentligt lavere niveau. Årsagen til den lave 
afkastprocent for to af ejendommene er, at der er tale om første udlejnings-
år, hvor der i starten har været stor tomgangsleje. Korrigeres der for tom-
gangslejen, ligger afkastningsprocenten for disse ejendomme i stedet på ca. 
2,7. 

Figur 16.1 illustrerer endvidere, at der ikke er væsentlig afvigelse i nettoind-
tjeningen (før modregning af tilskud i anskaffelsessum) mellem de støttede 
private ungdomsboliger, uanset om disse er beliggende i hovedstaden eller 
provinsen. Årsagen til, at to af de støttede private ungdomsboliger har reali-
seret en nettoindtjening over 4,5%, er bl.a. forholdet mellem nettooverskud 
og anskaffelsessum, idet den ene ejendom har en markant lavere anskaffel-
sessum (hovedstadsregionen – uden tæt bebyggelse), og i det andet tilfælde 
skyldes det lavere driftsomkostninger. 

På baggrund af de beregnede afkastprocenter illustreret i figur 16.1 er der 
ikke en klar tendens til, at de støttede private ungdomsboliger genererer et 
væsentligt højere afkast end de almene ungdomsboliger. 

Som en del af finansieringen af anskaffelsessummen har de private investo-
rer i modsætning til almene boligselskaber modtaget et engangstilskud fra 
Velfærdsministeriet, hvilket reducerer anskaffelsessummen og dermed på-
virker afkastprocenten positivt. For at kunne analysere de støttede privates 
reelle afkast er afkastprocenten i nedenstående figur beregnet på baggrund 
af ejendommens anskaffelsessum efter modregning af tilskud. 
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Figur 16.2 
Nettoindtjening i fohold til 
anskaffelsesum efter tilskud for de 
støttede private 
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Af figur 16.2 fremgår det, at de fleste støttede private investorer for det 
valgte regnskabsår har opnået et afkast på mellem 4 og 6%. For en enkelt 
ejendom ligger afkastet lavere end de øvrige, hvilket igen skyldes den høje 
tomgang. Korrigeres der for denne, ligger afkastprocenten på 5, svarende til 
niveauet for de øvrige ejendomme.  

Afkastprocenten for to af ejendommene afviger fra de øvrige, idet afkast-
procenten ligger over 8. Årsagen hertil skal bl.a. findes i det ovenfor anførte 
forhold, som fortsat er gældende, jf. kommentarer til figur 16.1, samt at til-
skudsprocenten for de pågældende ejendomme udgør henholdsvis 44% og 
50% af anskaffelsessummen og dermed resulterer i en lavere anskaffelses-
sum, som skal forrentes. 

Umiddelbart vurderes det opnåede afkast at ligge over afkastprocenten for 
andre typer af udlejningsejendomme. Den foretagne undersøgelse giver ikke 
grundlag for endegyldigt at konkludere, hvorvidt afkastprocenten for ung-
domsboliger ligger på et højere niveau i provinsen end i hovedstadsområdet. 
Typisk er afkastkravet til ejendomme beliggende i provinsen højere end for 
hovedstadsområdet. 

16.2 Huslejeindtægt pr. m² 
I forbindelse med vores interview og dataindsamling hos drifts- og bygherre 
har vi fået en opfattelse af, at der er forskellige målsætninger med tilskuds-
kronerne afhængigt af investortype.  

De almene boligorganisationer og fonde har typisk en målsætning om at ud-
vikle ungdomsboliger med en høj kvalitet til lavest mulige husleje for bebo-
erne (langsigtet investering). De støttede private investorer har derimod ty-
pisk målsætning om at få en husleje på markedsvilkår, og at tilskudskroner-
ne skal sikre et provenu ved et eventuelt salg af ejendommen (kortsigtet in-
vestering). Det er vores tese, at de private investorer som udgangspunkt er 
interesseret i at få en huslejeindtægt, der afspejler markedsvilkårene, idet 
dette er medvirkende til at øge dagsværdien af ejendommen. 
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Huslejeindtægten pr. m² i vores analyse af driftsøkonomien er et gennem-
snitligt beregnet nøgletal inkl. tomgang, og det vil derfor ligge lavere end 
opkrævet husleje pr. m². 

Analysen af huslejeindtægten pr. m² er illustreret ved anvendelse af de føl-
gende figurer.  

 

Figur 16.3 
Årlig huslejeindtægt pr. m² for 
private ungdomsboliger opdelt på 
hovedstaden og provinsen 
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Figur 16.3 illustrerer, at huslejeniveauet for ungdomsboliger beliggende i 
hovedstaden er højere end i provinsen. Forklaringen på det højere huslejeni-
veau er, at det er dyrere at opføre en ejendom i hovedstaden, og at driftsom-
kostningerne ligeledes ligger på et højere niveau. 

Med stiplede linjer er anført huslejeniveau i støtteordningen i 2007-priser, 
som huslejen på ansøgningstidspunktet for tilskuddet kunne fastsættes inden 
for. For hovedstaden udgør det 806-1.021 kr. pr. m², og for provinsen udgør 
det 645-860 kr. pr. m². 

På ansøgningstidspunktet ansøgte ti støttede private bygherrer (svarende til 
67% af de 15 bygherrer i evalueringen) om at måtte fastlægge en starthus-
leje over 90%-fraktilen af den maksimale husleje i ordningen, men en enkelt 
støttet privat bygherre (svarende til 7%) ansøgte om en starthusleje på under 
10%-fraktilen i forhold til den laveste husleje i ordningen. De realiserede 
gennemsnitlige huslejeindtægter, baseret på driftsåret 2007, ligger inden for 
de i støtteordningen fastsatte huslejeniveauer. Den årlige husleje for ung-
domsboliger i hovedstaden ser ud til at ligge under, men det skyldes, at 
tomgang påvirker den gennemsnitlige beregnede huslejeindtægt pr. m². 

Figur 16.4 nedenfor viser henholdsvis støttede private og almene ungdoms-
boliger beliggende i hovedstaden og i provinsen, hvor huslejeniveauet for de 
støttede private illustreret ved røde søjler er sammenholdt med de almene il-
lustreret ved grå søjler.  

Huslejeniveauet i hoved-
staden er højere end 
sammenlignet med  
provinsen 
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Hvad angår ungdomsboliger beliggende i hovedstaden illustrerer figur 16.4, 
at der ikke er væsentlig forskel på huslejeindtægten pr. m² mellem støttede 
private og almene ungdomsboliger. For fire af ejendommene ligger husleje-
niveauet mellem 900 og 1.000 kr. pr. m² årligt. For to af de støttede private 
ungdomsboliger ligger huslejen på et lidt højere niveau end for de to almene 
ungdomsboliger, uden at der er tale om markant forskel. En enkelt ejendom 
udskiller sig ved at have en husleje på under 800 kr. pr. m², hvilket kan 
skyldes, at ejendommen er beliggende i et randområde til København. De 
øvrige ejendomme er beliggende i og omkring København. 

Hvad angår ungdomsboliger beliggende i provinsen illustrerer figuren, at de 
fleste ejendomme ligger med en huslejeindtægt pr. m² på omkring 700 kr. I 
figuren er der dog to ungdomsboliger, der udskiller sig ved at have en husle-
jeindtægt på omkring 800 kr. pr. m². De to boliger er henholdsvis beliggen-
de i Odense og Århus, hvor det umiddelbart ikke er muligt at årsagsforklare 
det højere huslejeniveau ud fra beliggenheden. Det højere huslejeniveau kan 
heller ikke forklares ud fra, at anskaffelsessummen pr. m² for ejendommene 
har været væsentlig højere sammenlignet med de øvrige. Årsagen til det hø-
jere huslejeniveau skal i stedet forklares ud fra, at starthuslejen i ansøgnin-
gen om tilskud er lagt tæt på det maksimale huslejeniveau, som herefter er 
blevet godkendt. 

For ungdomsboliger beliggende i provinsen fremgår det endvidere, at husle-
jeindtægten pr. m² for de almene ungdomsboliger ligger lidt over niveauet 
for de støttede private. Idet huslejen i almene boligorganisationer er om-
kostningsbestemt, kan en del af årsagen til det højere huslejeniveau eventu-
elt forklares ved, at de almene ungdomsboliger har fastsat udgangspunktet 
for lejen på baggrund af en højere omkostningsbase sammenlignet med de 
støttede private investorer. 

I hovedstaden er der ikke 
stor forskel på husleje-
indtægten mellem  
støttede private og  
almene ungdomsboliger 

I provinsen ligger hus-
lejeindtægten for de  
almene ungdomsboliger 
lidt over niveauet for de 
støttede private 

Figur 16.4 
Årlig huslejeindtægt pr. m²  
opdelt på støttede private 
(røde søjler) og almene 
(grå søjler) ungdomsboliger 
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På nuværende tidspunkt er der ikke væsentlig forskel i huslejeniveauet mel-
lem de støttede private og de almene ungdomsboliger. Hen over tid kan 
denne forskel dog blive større, såfremt udviklingen i huslejen ikke udvikler 
sig i samme takt. De private investorer vil årligt have interesse i at hæve 
huslejen med den maksimale sats inden for lejelovens bestemmelser (de før-
ste 20 år kan lejen kun reguleres med udviklingen i Danmarks Statistiks net-
toprisindeks), hvorimod de almene boligselskaber alene har interesse i, at 
huslejen udvikler sig i takt med omkostningsniveauet. De almene reguleres 
af nettokapitaludgifterne (beboerbetaling vedrørende realkreditlån), som de 
første år typisk udgør noget mere end halvdelen af huslejen, med 75% af 
stigningen i nettoprisindekset. 

16.3 Overskudsgrad (driftsoverskud/indtægter) 
I de støttede private ungdomsboliger påvirker større vedligeholdelsesom-
kostninger som udgangspunkt ikke beboernes husleje, idet den private inve-
stor afholder vedligeholdelsesudgiften. Ejendomsdriften skal generere et 
vist overskud til dækning af fremtidige vedligeholdelsesbehov. 

Den private investor vil typisk have interesse i over tid at optimere indtje-
ningen ved at øge indtægterne samt reducere omkostningsbasen.  

I figur 16.5 er overskudsgraden for de støttede private ungdomsboliger illu-
streret. 

 

Figur 16.5 
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Af figur 16.5 fremgår det, at overskudsgraden for ungdomsboligerne ikke 
ligger på et ensartet niveau, men at den er koncentreret omkring en over-
skudsgrad på 60-80%. Årsagen til, at nogle ejendomme i figuren har en 
overskudsgrad under 60%, er som tidligere omtalt forholdet vedrørende den 
høje tomgang. Hvis der korrigeres for tomgang, vil overskudsgraden for dis-
se ejendomme være ca. 66%. 

Af figur 16.5 fremgår det, at ungdomsboligerne har realiseret en forholdsvis 
høj overskudsgrad sammenlignet med andre brancher, hvilket skyldes, at 

På nuværende tidspunkt 
er der ikke væsentlig  
forskel i huslejeniveauet 
mellem de private og  
almene ungdomsboliger 

Overskudsgraden viser 
driftsoverskuddet i  
procent af de samlede 
huslejeindtægter 
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den væsentligste omkostning i relation til driften er finansieringsomkostnin-
ger.  

For at kunne analysere den reelle indtjening for ungdomsboligerne har vi for 
samtlige ungdomsboliger fratrukket beregnede finansieringsomkostninger i 
driftsresultaterne og derefter beregnet nøgletallet overskudsgrad på ny.  

Vi har valgt at beregne finansieringsomkostningerne frem for at anvende de 
faktiske finansieringsomkostninger for at få et sammenligneligt grundlag 
uanset ejerforhold og kapitalstruktur og dermed danne et bedre sammenlig-
ningsgrundlag mellem de støttede private ungdomsboliger.  

Beregningen er baseret på en 60% fremmedkapitalfinansiering af anskaffel-
sessummen med en forrentning på 5% p.a. De resterende 40% af anskaffel-
sessummen er forudsat finansieret med egenkapital. 
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Af figur 16.6 fremgår det, at der er et uensartet billede af overskudsgraden 
efter finansieringsomkostninger for de støttede private ungdomsboliger. Den 
røde søjle, der viser overskudsgraden før modregning af tilskud i anlægs-
omkostningen, illustrerer, at der er store niveauforskelle i overskudsgraden 
for de støttede private ungdomsboliger i intervallet fra -38,8 – +27,5%. Som 
tidligere anført er tomgangslejen i første udlejningsår en væsentlig forkla-
rende faktor til den negative overskudsgrad. 

På baggrund af vores analyse kan vi konstatere, at de ungdomsboliger, der 
har en lav anskaffelsessum pr. m², ligeledes er dem, der genererer den høje-
ste overskudsgrad efter finansieringsomkostninger. Der er et resultat af, at 
finansieringsomkostningerne er så afgørende for indtjeningen. 

Ungdomsboliger, der har 
en lav anskaffelsessum 
pr. m2, genererer den  
højeste overskudsgrad 
efter finansierings-
omkostninger 

Figur 16.6 
Overskudsgrad efter  
finansieringsomkostninger 
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Den grå søjle viser overskudsgraden efter modregning af tilskud. Af figuren 
fremgår det, at overskudsgraden svinger mellem -7,2 og +53,8%, og for ho-
vedparten af ungdomsboligerne vises en positiv overskudsgrad, der er med-
virkende til at forrente egenkapitaldelen på 40%. 

16.4 Driftsomkostninger pr. m² 
I dette afsnit analyseres det, om der er forskel i driftsomkostninger pr. m² 
mellem støttede private og almene ungdomsboliger. Driftsomkostninger pr. 
m² forventes at ligge på et lavt og stabilt niveau, da der i alle tilfælde er tale 
om nybyggeri, og både almene og støttede private investorer har til hensigt 
at minimere driftsomkostningerne. 

I figur 16.7 er der vist to søjler for hver ejendom, hvor søjlerne henholdsvis 
illustrerer driftsomkostninger pr. m² inkl. og ekskl. administrationsomkost-
ninger. 
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Af figur 16.7 ses det, at driftsomkostninger pr. m² er højere for flere af ejen-
dommene beliggende i hovedstaden i forhold til provinsen. Forskellen i om-
kostningsniveauet mellem hovedstaden og provinsen kan skyldes, at om-
kostningsniveauet i hovedstaden generelt er højere end i provinsen. 

Endvidere ses det af figur 16.7, at der ikke er et ensartet niveau for drifts-
omkostningerne ekskl. administration pr. m² for de støttede private ung-
domsboliger, der svinger mellem 84 og 258 kr. pr. m². Det højere omkost-
ningsniveau i nogle af de støttede private ungdomsboliger kan delvist for-
klares ud fra, at en del af disse ejendomme af deres hjemkommune ikke er 
blevet fritaget for betaling af ejendomsskatter. Der henvises til nærmere om-
tale i afsnit 16.5.  

Nogle private investorer har valgt at placere ejendommen i et selvstændigt 
selskab uden anden aktivitet, hvorimod andre har ejendommen til at indgå i 

Figur 16.7 
Driftsomkostninger pr. m2 
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driften med andre ejendomme og aktiviteter. I de tilfælde, hvor ungdomsbo-
ligerne indgår i et selskab med flere ejendomme og aktiviteter, vil dette ty-
pisk resultere i, at administrationsomkostningerne pr. ejendom reduceres, 
idet der er flere aktiviteter at henføre disse til. Herudover vil det høje om-
kostningsniveau for nogle ejendomme kunne forklares ved afholdelse af in-
vesteringer, der har karakter af engangsomkostning, hvilket kan have påvir-
ket omkostningsniveauet negativt i det pågældende år. Det har ikke været 
muligt i vores undersøgelse at korrigere fuldstændigt for disse typer af om-
kostninger, da vi ikke har foretaget revision eller review af de pågældende 
ejendommes driftsregnskaber. 

Af figur 16.7 (rød markering) kan det ses, at driftsomkostninger pr. m² 
ekskl. administration for de almene ungdomsboliger ligger på et ensartet ni-
veau i modsætning til de støttede private ungdomsboliger.  

I figur 16.8 har vi sammenholdt de gennemsnitlige driftsomkostninger pr. 
m² for støttede private og almene ungdomsboliger. 

Figur 16.8 
Gennemsnitlige drifts-
omkostninger i kroner pr. m² 
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Af figuren fremgår det, at de almene ungdomsboliger i gennemsnit har høje-
re driftsomkostninger pr. m² end de støttede private. Af de ejendomme, der 
indgår i undersøgelsen, fremgår det, at de gennemsnitlige driftsomkostnin-
ger i de almene boliger ligger 12% højere end i de støttede private. 

Der skal dog tages højde for, at der i to af de støttede private ejendomme ik-
ke var pålignet ejendomsskatter endnu, og at dette vil trække de gennem-
snitlige driftsomkostninger op. Ved sammenholdelse af de gennemsnitlige 
driftsomkostninger pr. m² er det vores vurdering, at der på nuværende tids-
punkt ikke er væsentlig forskel i omkostningsbasen mellem private investo-
rer og almene boligorganisationer. 

16.5 Fordeling af driftsomkostninger 
Formålet med figur 16.9 er at vise, hvorledes de gennemsnitlige driftsom-
kostninger for henholdsvis støttede private og almene ungdomsboliger for-
deler sig på hovedgrupper. Tesen er, at der vil være forskel på omkostnings-
fordelingen afhængigt af, om det er en privat investor eller en almen inve-
stor. 

Der er ikke væsentlig 
forskel i omkostnings-
basen mellem private  
investorer og almene  
boligorganisationer 
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Ved sammenligning af den procentvise fordeling af driftsomkostningerne i 
støttede private og almene ungdomsboliger kan det udledes, at der overord-
net set ikke er væsentlig forskel i, hvorledes disse fordeles. På baggrund af 
graferne kan nedenstående forskelle dog udledes. 

Andelen af omkostninger, der anvendes til vedligeholdelse, udgør hen-
holdsvis 11,7% og 13,5% for støttede private og almene og indikerer et ens-
artet vedligeholdelsesniveau. Det er vores vurdering, at omkostninger, der 
anvendes til vedligeholdelse, er begrænset, som følge af at ejendommene 
enten er nyopførte, eller der er tale om eksisterende ejendomme, der er om-
bygget og moderniseret. På sigt vil beløbet formentlig stige. 

Andelen af omkostninger, der anvendes til ejendomsskatter og afgifter, ud-
gør henholdsvis 11,4% og 10,0% for støttede private og almene ungdoms-
boliger. I henhold til § 101 almenboligloven kan almene ungdomsbolig-
organisationer fritages for betaling af ejendomsskatter, idet de har et almen-
nyttigt formål. For de støttede private ungdomsboliger, der indgår i under-
søgelsen, er det kun de, som tilsvarende har et almennyttigt formål, jf. lov 
om kommunal ejendomsskat, der kan fritages for ejendomsskatter, og det 
kræver, at der indgives ansøgning til hjemstedskommunen. Som følge af, at 
alle de almene ungdomsboliger i undersøgelsen er fritaget for ejendomsskat, 
vil andelen af driftsomkostninger, der anvendes til ejendomsskatter og afgif-
ter (inkl. renovation), være højere i de støttede private end i de almene. 

For to af de støttede private ungdomsboliger, der indgår i undersøgelsen, har 
kommunen ikke pålignet ejendomsskatter endnu, hvilket er medvirkende til 
at trække den gennemsnitlige omkostning ned. Korrigeres der for den mang-
lende ejendomsskat, vil de støttede private ungdomsboliger have en højere 
gennemsnitlig omkostning til ejendomsskatter og afgifter.  

Figur 16.9 
Fordeling af driftsomkost-
ninger i støttede private og 
almene ungdomsboliger (%) 



 Velfærdsministeriet 
Evaluering af Støttede Private Ungdomsboliger 

 
 

 173 

Af figur 16.9 ses det, at de støttede private ungdomsboliger procentvis an-
vender færre kroner på ejendomsforsikringer. Dette kan i det væsentligste 
henføres til, at private investorer fravælger diverse tillægsdækninger såsom 
glas og kumme m.v. På baggrund af vores interview har vi fået oplyst, at 
private investorer typisk fravælger tillægsforsikringer, idet forsikringspræ-
mien ikke modsvarer risikoen. 

Andelen af omkostninger, der anvendes til vand, varme og elektricitet til 
fællesarealer samt fælles vaskeri, viser sig i vores undersøgelse at ligge på 
et højere niveau i de støttede private ungdomsboliger i forhold til de almene. 
Årsagen til dette højere forbrug kan være, at mange af de støttede private 
ungdomsboliger i forhold til de almene indeholder flere fællesfaciliteter som 
f.eks. fælleskøkkener, der medfører højere forbrug af vand, varme og elek-
tricitet, som ikke kan fordeles ud på de enkelte lejligheder. 

Af figur 16.9 fremgår det, at omkostninger til renholdelse udgør henholdsvis 
4,7% og 2,3% for de støttede private og de almene ungdomsboliger. Den 
højere andel af renholdelse i de støttede private ungdomsboliger kan delvist 
forklares ved, at renholdelse varetages af eksterne leverandører i modsæt-
ning til, at dette i flere tilfælde varetages af en ejendomsfunktionær i de al-
mene ungdomsboliger. Løn til ejendomsfunktionærer indgår i vores under-
søgelse i hovedgruppen for administrationsomkostninger, hvorfor det ikke 
vil være muligt at konkludere på forskellene i renholdelsesudgifter isoleret 
set. 

Sammenlægges renholdelse og administrationsomkostninger, udgør posten 
samlet henholdsvis 49,2% og 54,5% for de støttede private og de almene 
ungdomsboliger. Den procentvise administrationsomkostning er således hø-
jere i de almene ungdomsboliger end i de støttede private.  

På baggrund af vores interview samt databehandling er det vores opfattelse, 
at almene boligorganisationer opkræver et højere administrationshonorar pr. 
lejemålsenhed end de støttede private investorer. Forklaringen på, at der op-
kræves et højere administrationshonorar i de almene boligorganisationer, er 
eksempelvis, at der bruges væsentlige ressourcer på håndtering af beboer-
demokrati samt deltagelse i diverse mødeaktiviteter m.v. Det er vores opfat-
telse, at de private investorer ikke i samme omfang er pålagt denne admini-
strative byrde, hvorfor det er muligt at opkræve et væsentlig lavere admini-
strationshonorar pr. lejemålsenhed. 

Vores undersøgelse danner ikke grundlag for at konkludere, at den løbende 
drift før finansieringsomkostninger af de almene ungdomsboliger er væsent-
lig dyrere sammenlignet med de støttede private. På baggrund af de afholdte 
interview med almene boligorganisationer har vi fået en opfattelse af, at 
driften af de almene ungdomsboliger bliver foretaget professionelt, og at bo-
ligselskaberne har interesse i at reducere omkostningsniveauet til gavn for 
deres lejere. 
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17. Totaløkonomien for de støttede 
private ungdomsboliger 

Dette kapitel redegør for de støttede private ungdomsboligers totaløkonomi, 
der omfatter en sammenholdelse af nøgletal for anlægsøkonomi og drifts-
økonomi for det enkelte ungdomsbyggeri. 

Som følge af, at hovedparten af de støttede private ungdomsboliger kun ind-
går med et driftsår, er konklusionerne behæftet med en vis usikkerhed. 

Endvidere er det analyseret, hvilke gevinster/tab bygherre har realiseret ved 
afhændelse af byggeriet. 

Ved analyse af totaløkonomien på det enkelte ungdomsboligbyggeri inddra-
ges følgende økonomidata: 

• Anlægsomkostningerne pr. m² (efter tilskud)  

• Nettoindtjeningen i forhold til anskaffelsesværdien (efter tilskud) 

• Gennemsnitlige huslejeindtægter pr. m² 

• Overskudsgraden efter beregnede finansieringsomkostninger 

• Vedligeholdelsesomkostningerne. 

Nettoindtjeningen i forhold til anskaffelsesværdien (afkastkravet) er be-
handlet i kapitel 16, hvortil der henvises. 

Totaløkonomi 

Nettoindtjeningen  
(afkastkravet) 
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Figur 17.1 
Anlægsomkostning pr. m² (efter 
tilskud) sammenholdt med 
afkastprocenten, opdelt på 
hovedstaden (rød) og provinsen 
(grå) 
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Konklusionen i afsnit 16.1 er, at de fleste ejendomme genererer et afkast på 
mellem ca. 4% og ca. 6%. Figur 17.1 illusterer ovennævnte vurdering. 
Enkelte ejendomme ligger markant højere, hvilket skyldes en kombination 
af lavere anlægsomkostninger (anskaffelsessum) og opnåelse af et stort 
tilskud, men også lave driftsomkostninger.  

Umiddelbart vurderes det opnåede afkast at ligge over afkastprocenten for 
andre typer af udlejningsejendomme. Typisk er afkastkravet til ejendomme 
beliggende i provinsen højere end for hovedstadsområdet. Den foretagne 
analyse giver ikke grundlag for endegyldigt at konkludere, hvorvidt afkast-
procenten for ungdomsboliger ligger på et højere niveau i provinsen end i 
hovedstaden.  

Som det også fremgår af figur 16.6 i kapitel 16 Driftsøkonomi, medfører det 
modtagne tilskud, at alle støttede private ungdomsboliger har en positiv 
overskudgrad – dvs. de er i stand til at indtjene overskud til forrentning af 
egenkapitalen, bortset fra et hovedstadsbyggeri, jf. nærmere nedenfor. 

Nedenfor i figur 17.2 er overskudsgraden efter renter sammenholdt med an-
lægsomkostningen pr. m² (efter tilskud). 

Overskudsgrad efter  
renter 
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Figur 17.2 
Anlægsomkostning pr. m² (efter 
tilskud) sammenholdt med 
overskudsgrad efter renter 

P

H

P PH
P

PH

P

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000

-10 0 10 20 30 40 50 60

Overskudsgrad efter renter pr. byggeri

kv
m

.p
ris

 (e
fte

r t
ils

ku
d)

 

Der er en tendens til, at de ungdomsboliger, der har en lav anskaffelsessum 
pr. m², ligeledes er dem, der genererer den højeste overskudsgrad efter fi-
nansieringsomkostninger.  

Et hovedstadsbyggeri formår trods en høj anskaffelsessum pr. m² alligevel 
at generere en høj overskudgrad efter finansieringsomkostninger, hvilket 
kan tilskrives lave driftsomkostninger pr. m². Ungdomsboligen er ejet af et 
selskab, der ejer flere ejendomme. Et andet hovedstadsbyggeri genererer en 
negativ overskudsgrad, hvilket skyldes, at ungdomsboligerne ikke er fuldt 
udlejet. 

Af figur 17.3 nedenfor er sammenhængen mellem anlægsomkostninger pr. 
m² (efter tilskud) og den gennemsnitlige husleje pr. m² illustreret. 

 

Figur 17.3 
Anlægsomkostning pr. m² (efter 
tilskud) sammeholdt med gnsn. 
husleje pr. m² 
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Gnsn. huslejeindtægter 
pr. m² 

Ungdomsboliger, der har 
en lav anskaffelsessum 
pr. m2, genererer den  
højeste overskudsgrad 
efter finansierings-
omkostninger 
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Der vurderes ikke at være en lineær sammenhæng mellem størrelsen af an-
lægsomkostninger og huslejeindtægten. Baggrunden skal søges i tilskuds-
ordningen, hvor bygherren ved meddelelse om tilsagn om støtte samtidig fik 
godkendt den starthusleje, som han havde angivet i ansøgningen. Bygherren 
må ved fastsættelse af denne husleje ikke kun have skelet til anlægsomkost-
ningen, men også konkurrencesituationen i lokalområdet for byggeriets be-
liggenhed. 

Datagrundlaget til vurdering af sammenhængen mellem niveauet for an-
lægsomkostningerne pr. m² og vedligeholdelsesomkostningerne pr. m² er 
ikke tilstrækkeligt, idet der kun er medtaget et driftsår for ungdomsboliger-
ne. Vi vil derfor afholde os fra at foretage en vurdering af en eventuel sam-
menhæng. 

Blandt byggerier omfattet af evalueringen er fem byggerier videresolgt, 
hvoraf et byggeri er solgt hele to gange. Oplysningerne om salgssummer er 
modtaget under interview af bygherre og driftsherre. Salget er sket til uaf-
hængige parter og typisk tidligt i forløbet. 

Gevinst/tab ved salget fremgår af nedenstående tabel. 

 

 
 
 

Geografi 

 
Totale an-
lægsom-

kostninger 

 
 

Til-
skud 

Nettoin-
vestering 

efter  
tilskud 

 
 

Salgs-
sum 

 
 

Gevinst/ 
tab 

 
 

Salgssum 
2 

 
 

Gevinst 
2 

 
Gevinst i  
forhold til 
salgssum 

Provinsen 21,2 10,5 10,7 14,2 3,5   25% 

Hovedstaden 49,0 21,8 27,2 30,0 2,8 48,3 18,3 9% /38% 

Hovedstaden 78,0 24,0 54,0 50,0 -4,0   - 

Provinsen 42,7 12,3 30,4 30,0 -0,4   - 

Provinsen 28,9 11,2 17,7 18,1 0,4   2% 

 

Af tabel 17.1 fremgår det, at bygherrerne har realiseret regnskabsmæssige 
tab/gevinster på mellem -4,0 og +3,5 mio.kr., opgjort som salgssummen fra-
trukket nettoanlægsinvesteringen (dvs. efter fradrag af tilskud). Gevinsten 
svarer til ca. 2%-25% af salgssummen. Hertil kommer, at et byggeri er solgt 
to gange, og ved andet salg udgør den regnskabsmæssig gevinst ca. 
18,3 mio.kr. 

Hvis der ikke havde været ydet tilskud til finansiering af anlægsinvesterin-
gen, ville alle salgstransaktioner i stedet have udvist tab i størrelsesordenen 
ca. -28 – -7 mio.kr., idet alle salgssummerne ligger under kostprisen (totale 
anlægsomkostninger). 

Gevinst ved salg af støttede 
private ungdomsboliger 

Vedligeholdelses-
omkostninger 

Tabel 17.1 
Gevinst/tab ved salg af 
støttede private ungdoms-
boliger 
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18. Delkonklusioner 

Dette kapitel opsummerer konklusionerne vedrørende byggeriernes økono-
mi. 

Den generelle tendens er, at den faktiske tilskudsgrad enten er på niveau el-
ler mindre end tilskudsgraden på ansøgningstidspunktet, idet de faktiske an-
lægsomkostninger ikke overraskende er blevet højere end forventet. Enkelte 
har realiseret en højere tilskudsgrad. 

Der er forskel på, hvor mange boliger der er bygget pr. 1 mio. tilskudskrone. 
Der er ikke nogen tendens til, at der er bygget flest boliger pr. 1 mio. til-
skudskrone i enten hovedstaden eller provinsen. Boligerne i provinsen 
rummer flere m² end i hovedstaden, bortset fra to hovedstadsbyggerier, som 
afviger ved, at der er opnået 4,5 og 4,8 boliger, dog med få m². 

For de almene ungdomsboliger er tendensen i hovedstaden, at m² pr. bolig 
er lidt større end for de støttede private, mens den gennemsnitlige boligstør-
relse for de almene og de støttede private er på samme niveau. 

Det gennemsnitlige tilskud pr. bolig til støttede private ungdomsboliger lig-
ger under 50% af anskaffelsessummen for de almene ungdomsboliger i så-
vel hovedstaden som provinsen. 

De samlede anlægsomkostninger pr. bolig varierer ganske meget fra ca. 
490 tkr. til ca. 936 tkr. pr. bolig. Variationen afspejler delvist forskel i boli-
gernes størrelse. Geografi kan ikke alene forklare disse forskelle. I de tilfæl-
de, hvor bygherren samtidig med ungdomsboligen har bygget andre bygnin-
ger, er der en tendens til, at stordriftsfordelen har givet sig udslag i lavere 
anlægsomkostninger pr. bolig, mens ombygningsbyggerier er dyrere end 
nybyggeri. 

Sammenligning af anlægsomkostningen pr. m² mellem de støttede private 
og de almene ungdomsboliger viser, at de støttede private ligger på niveau 

Anlægsøkonomi 
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med de almene, bortset fra et støttet privat ombygningsprojekt i såvel ho-
vedstaden som provinsen, der har højere anlægsomkostninger pr. m². 

Analyse af fordelingen af anlægsomkostninger på grund, håndværkerudgif-
ter og omkostninger viser, at grundens andel i provinsen generelt ligger på 
et lavere niveau. For hovedparten af de støttede private ungdomsboliger ud-
gør håndværkerudgifterne en andel på 50% til 75% af den totale anlægsom-
kostning med centrering omkring 70%. Prisen for grunden har en væsentlig 
indflydelse på byggeriernes samlede anlægsomkostninger.  

Ved sammenligning med de almene er tendensen, at grundens andel er ens 
for hovedstaden og provinsen, hvorimod variansen på håndværkerudgifter 
er mindre, idet den udgør 57% til 67%, hvilket kan tilskrives, at hovedpar-
ten er nybyggeri blandt de almene. 

Ved analyse af driftsøkonomien for ungdomsboligerne har vi i første om-
gang vurderet nettoindtjeningen for den enkelte ejendom udtrykt ved af-
kastprocenten.  

Afkastprocenten ligger for såvel de støttede private som de almene ung-
domsboliger på mellem 3,0 og 4,5%, og der er ikke væsentlig forskel på, om 
beliggenheden for de støttede private ungdomsboliger er i hovedstaden eller 
provinsen. Der er ikke nogen klar tendens til, at de støttede private ung-
domsboliger genererer et væsentlig højere afkast end de almene ungdoms-
boliger. 

Analyseres der herefter på nettoindtjeningen i forhold til anskaffelsessum-
men efter tilskud for de støttede private ungdomsboliger, viser det, at de fle-
ste ejendomme genererer et afkast på mellem 4% og 6%. Enkelte ejendom-
me er markant højere, hvilket skyldes en kombination af lavere anlægsom-
kostninger (anskaffelsessum) og opnåelse af et stort tilskud (høj tilskuds-
grad), men også lave driftsomkostninger. 

Umiddelbart vurderes det opnåede afkast at ligge over afkastprocenten for 
andre typer af udlejningsejendomme. Den foretagne analyse giver ikke 
grundlag for endegyldigt at konkludere, hvorvidt afkastprocenten for ung-
domsboliger ligger på højere niveau i provinsen sammenlignet med hoved-
staden. Typisk er afkastkravet til ejendomme beliggende i provinsen højere 
end for hovedstadsområdet. 

Huslejeindtægten blandt de støttede private er lidt højere i hovedstaden end 
i provinsen.  

Der er ikke en væsentlig forskel på huslejeindtægten pr. m² mellem støttede 
private og almene ungdomsboliger beliggende i hovedstaden. I provinsen 
synes tendensen at være, at huslejeindtægten pr. m² ligger lidt over niveauet 
for de støttede private, men samlet set er der ikke betydelig forskel mellem 
de støttede private og de almene ungdomsboliger. 

Driftsøkonomi 

Huslejeindtægt 

Afkastprocenten er drifts-
overskuddet før  
finansieringsomkostninger 
divideret med anskaffel-
sessum før modregning af 
tilskud (for private) 

Nettoindtjeningen 
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Analysen af overskudsgraden viser nogle høje overskudsgrader, sammen-
lignet med andre brancher, hvilket skyldes, at finansieringsomkostninger i 
form af renter, der udgør væsentlige driftsposter i ungdomsboligerne, ikke 
er fratrukket driftsresultatet ved beregningen af overskudsgraden. For at 
kunne analysere den reelle indtjening for ungdomsboligerne har vi for samt-
lige ungdomsboliger fratrukket finansieringsomkostningerne i driftsresulta-
terne og derefter beregnet nøgletallet overskudsgrad på ny.  

Vi har valgt at beregne finansieringsomkostningerne frem for at anvende de 
faktiske finansieringsomkostninger for at få et sammenligneligt grundlag 
uanset ejerforhold og kapitalstruktur og dermed danne et bedre sammenlig-
ningsgrundlag mellem de støttede private ungdomsboliger.  

Der er et uensartet billede af overskudsgraden efter finansieringsomkostnin-
ger for de støttede private ungdomsboliger. Der er store niveauforskelle i 
overskudsgraden før modregning af tilskud i anskaffelsessummen, nemlig i 
intervallet fra -38,8 – +27,5%. Som tidligere anført er tomgangen i første 
udlejningsår en væsentlig forklarende faktor til den negative overskudsgrad. 

Det store udsving i overskudsgraden efter finansieringsomkostninger kan 
forklares ved, at niveauet for de fratrukne finansieringsomkostninger af-
hænger af anskaffelsessummens størrelse. På baggrund af vores analyse kan 
vi konstatere, at der er tendens til, at de ungdomsboliger, der har en lav an-
skaffelsessum pr. m², ligeledes er dem, der genererer den højeste over-
skudsgrad efter finansieringsomkostninger. Det er et resultat af, at finansie-
ringsomkostningerne er så afgørende for indtjeningen. 

Overskudsgraden efter modregning af tilskud i anskaffelsessummen for de 
støttede private ungdomsboliger viser, at overskudsgraden svinger mellem  
-7,2 og 53,8%, og for de fleste ejendomme vises en positiv overskudsgrad, 
der er medvirkende til at forrente egenkapitalfinansieringen på 40%. Med 
den usikkerhed, der ligger i, at analysen for de fleste ungdomsboliger i un-
dersøgelsen kun omfatter et driftsår, er der en antydning af, at de private in-
vestorer kan tjene penge på udlejning af støttede private ungdomsboliger. 

Der er ikke et ensartet niveau for driftsomkostningerne ekskl. administration 
pr. m² for de støttede private ungdomsboliger, som svinger mellem 84 og 
258 kr. pr. m². Det kan skyldes omfanget af boliger pr. ejendom, idet få bo-
liger kan medføre højere administrative omkostninger, eller driftsherren ejer 
en portefølje af ejendomme, hvorved den enkelte ejendoms andel af admini-
strationen bliver mindre. 

Driftsomkostningerne pr. m² ekskl. administration for de almene ungdoms-
boliger ligger på et ensartet niveau i modsætning til de støttede private ung-
domsboliger. 

De almene ungdomsboliger har højere driftsomkostninger pr. m² end de 
støttede private. Af de ejendomme, der indgår i undersøgelsen, fremgår det, 
at de gennemsnitlige driftsomkostninger i de almene boliger ligger 12% hø-
jere end i de støttede private.  

Beregningen er baseret 
på en 60% fremmed-
kapitalfinansiering af  
anskaffelsessummen 
med en forrentning på 
5% p.a., mens de  
resterende 40% af  
anskaffelsessummen er 
forudsat finansieret med 
egenkapital 

De private investorer kan 
tjene penge på udlejning 
af støttede private  
ungdomsboliger 

Overskudsgraden = 
driftsresultatet før  
finansieringsomkostning 
i forhold til de samlede 
huslejeindtægter 

Driftsomkostninger 
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Ved sammenholdelse af de gennemsnitlige driftsomkostninger pr. m² er det 
vores vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er væsentlig forskel i 
omkostningsbasen mellem private investorer og almene boligorganisationer. 

Af vores undersøgelse har vi ikke på nuværende tidspunkt kunnet konklude-
re, at den løbende drift før finansieringsomkostninger af de almene ung-
domsboliger er væsentlig dyrere end af de støttede private.  

Vi kan konstatere, at der er en tendens til, at de ungdomsboliger, der har en 
lav anskaffelsessum pr. m², ligeledes er dem, der genererer den højeste 
overskudsgrad efter finansieringsomkostninger, hvilket understreger, at ni-
veauet for finansieringsomkostningerne har en væsentlig indflydelse på ind-
tjeningen.  

Det vurderes ikke at være en lineær sammenhæng mellem størrelsen af an-
lægsomkostninger og huslejeindtægten. 

Datagrundlaget til vurdering af sammenhængen mellem niveauet for an-
lægsomkostningerne pr. m² og vedligeholdelsesomkostninger pr. m² er ikke 
tilstrækkeligt. 

Totaløkonomien for de 
støttede private  
ungdomsboliger 



 Velfærdsministeriet 
Evaluering af Støttede Private Ungdomsboliger 

 
 

 182 

DEL 5 
BEBOERNE 
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19. Beboernes oplevelse 

For at vurdere beboernes oplevelse af ungdomsboligen har vi i evalueringen 
sat fokus på beboernes tilfredshed med byggeriet og dets beliggenhed, egen 
bolig samt oplevelsen af de sociale forhold og beboerindflydelsen. I dette 
kapitel beskrives resultaterne af denne analyse. Indledningsvis præsenteres 
datagrundlaget for analysen. 

19.1 Datagrundlag 
Beboernes tilfredshed er dels vurderet gennem en spørgeskemaundersøgelse 
sendt til beboerne i de støttede private ungdomsboliger, hvor byggeriet har 
været i brug i mindst ni måneder (jf. byggeriernes livscyklus afsnit 3.3), i alt 
15 byggerier. Derudover er spørgeskemaet sendt til beboerne på de syv ud-
valgte almene ungdomsboligbyggerier. Spørgeskemaundersøgelsen er sendt 
til beboerne fra i alt 1.082 boliger, og heraf har vi opnået en svarprocent på 
56 (jf. kapitel 3).  

Beboerne på de støttede private byggerier og de almene byggerier, der har 
svaret på spørgeskemaet, fordeler sig nogenlunde ens i forhold til bag-
grundsvariablene køn, alder og uddannelsestilknytning. Kønsfordelingen va-
rierer dog lidt (jf. bilag E), men respondentgruppens størrelse gør, at denne 
variation ikke antages at have væsentlig betydning2. 

                                                      

2 Man kunne have forventet en vis variation i respondenternes uddannelsestil-
knytning, da de almene boligorganisationer skal stille hver fjerde ledige bolig til 
rådighed for kommunens løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kom-
munen. Hver fjerde almene ungdomsbolig kan derfor udlejes til unge, der ikke 
nødvendigvis er uddannelsessøgende, men har boligsociale problemer. At ande-
len af personer uden udannelsestilknytning blandt respondenterne ikke er højere 
for de almene end for de private, kan skyldes, at de "svage" unge ikke så ofte 
besvarer et spørgeskema. 

Spørgeskema-
undersøgelse 
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Beboersammensætningen blandt respondenterne i spørgeskemaundersøgel-
sen stemmer i rimelig grad overens med beboersammensætningen i total-
populationen. Det kan konkluderes ved at sammenholde data i spørgeske-
maundersøgelsen med data i registerdataanalysen, der omfatter totalpopula-
tionen (jf. kapitel 20). I såvel spørgeskemaundersøgelsen som registerdata-
analysen er der en jævn kønsfordeling, og størsteparten af beboerne er al-
dersmæssigt i starten af tyverne. I spørgeskemaundersøgelsen er der dog en 
lidt større andel af helt unge beboere i forhold til totalpopulationen.  

Ud over de støttede private og almene ungdomsboliger har vi gennemført 
spørgeskemaundersøgelsen ved ét privat byggeri. Her er svarprocenten des-
værre nede på 29, hvorfor resultatet må tages med forbehold. Byggeriet ind-
drages derfor kun i forhold til de overordnede konklusioner. 

Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med tre fokusgruppeinterview med 
beboere i støttede private ungdomsboliger og to fokusgruppeinterview med 
beboere i almene ungdomsboliger.  

Med fokusgrupperne har vi haft fokus på: Den ideelle ungdomsbolig, en ud-
dybende diskussion og afklaring af spørgeskemaresultater samt prioritering 
af ønsker til den "gode/ideelle ungdomsbolig". 

Deltagerne er udvalgt blandt de personer, der har svaret på spørgeskema-
undersøgelsen og indikeret, at de gerne vil kontaktes igen. Blandt disse per-
soner er fokusgrupperne så vidt muligt sammensat, således at der er spred-
ning i forhold til køn, alder, geografi og byggeri. To fokusgrupper er afholdt 
i Århus med deltagelse fra beboere vest for Storebælt, og tre fokusgrupper 
er afholdt i København med deltagelse fra beboere øst for Storebælt. Der 
har deltaget mellem syv og 11 personer i hver fokusgruppe. 11 støttede pri-
vate og seks almene byggerier har været repræsenteret. Aldersmæssigt for-
deler beboerne sig fra den yngste på 18 til den ældste på et par og 30, og der 
deltog 25 kvinder og 26 mænd. 

Variationen blandt beboerne skabte den ønskede dynamik og har betydet, at 
fokusgrupperne har fanget de forskellige holdninger, der er blandt forskelli-
ge beboer-"typer". Mange deltagere har vist sig at være aktive i ungdomsbo-
ligen, og derudover har der vist sig en tendens til, at nogle er kommet for at 
give udtryk for utilfredshed. Sidstnævnte viste sig primært i fokusgrupperne 
for de støttede private ungdomsboliger øst for Storebælt. Da fokusgrupperne 
har koncentreret sig om beboernes ønsker til en "god ungdomsbolig" og i 
mindre grad om (u)tilfredsheden med eget byggeri, har dette ikke været pro-
blematisk. 

19.2 Byggeriet og dets beliggenhed 
I del 2 vurderede vi byggeriernes kvalitet udefra og ind; fra bebyggelsen, 
over bebyggelsesplanen og bygningen til den enkeltes bolig og dennes rum. 
Denne logik fremgår også af beboerspørgeskemaet, hvor beboerne dog er 
spurgt – indirekte – til deres oplevelse af byggeriet og bebyggelsesplanen 

Fokusgruppeinterview 

Et privat byggeri 
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under ét. I dette afsnit sættes fokus på beboernes vurdering af byggeriet set 
udefra. 

Fokusgruppeinterviewene viste, a udenomsarealet ikke er helt så afgørende 
for beboerne, når de skal vurdere, om deres bolig er en god ungdomsbolig. 
Udenomsarealet prioriteres væsentligt lavere end boligens indendørsforhold. 

Med denne indledende bemærkning for øje belyses videre beboernes til-
fredshed med udenomsarealet. 

I spørgeskemaet er beboerne bl.a. spurgt om deres tilfredshed med byggeri-
ets udenomsareal samlet set, der omhandler de fysiske rammer i og omkring 
bygningen.  

56% af beboerne har her angivet, at de er tilfredse med byggeriets udenoms-
areal. Samtidig oplever 17%, at de er utilfredse, og 25%, at de hverken er 
tilfredse eller utilfredse3. Dette dækker over en væsentlig variation byggeri-
erne imellem, som figur 19.1 illustrerer. 

I figur 19.1 er beboerne opdelt på de 15 støttede private byggerier, og hver 
rød cirkel angiver ét byggeri. Byggeriets placering ud af x-aksen angiver, 
hvor stor en andel af beboerne der er tilfredse med udenomsarealet, mens 
byggeriets placering ud af y-aksen angiver, hvor stor en andel af beboerne 
der er utilfredse med dette areal. Hermed vil byggerierne placere sig forskel-
ligt afhængigt af, hvor stor en andel af beboerne der er tilfredse/utilfredse 
med udenomsarealet. Med denne figur kan man opdele byggerierne i fire 
grupper, som figuren i margenen til venstre illustrerer. For er der ved et 
byggeri overtal af tilfredse beboere, vil byggeriet falde til højre for den sti-
plede røde linje, mens byggerier, hvor der er et overtal af utilfredse beboere, 
vil placere sig til venstre for den stiplede røde linje. Derudover kan byggeri-
erne placere sig over den stiplede grå linje, hvilket angiver, at der er mange 
tvivlere. Ved disse byggerier er mere end 30% hverken tilfredse eller util-
fredse. Således er der blandt byggerierne under den gråstiplede linje 70% af 
beboerne eller flere, der enten er tilfredse eller utilfredse. Ingen byggerier 
vil placere sig til højre for den fuldt optrukne linje, da summen af tilfredse 
og utilfredse beboere her er over 100%. 

Den grønne cirkel i figuren nedenfor viser den gennemsnitlige andel af til-
fredse og utilfredse beboere for alle 15 støttede private byggerier samlet set. 
Til sammenligning angiver den grå firkant den gennemsnitlige andel tilfred-
se og utilfredse beboere for alle syv almene byggerier samlet set. 

                                                      

3 Der er statistisk ingen sammenhæng mellem køn, alder eller uddannelsesniveau 
og den enkeltes tilfredshed med udenomsarealerne. Kvinder er f.eks. ikke mere 
tilfredse med udenomsarealet end mænd.  
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Figur 19.1 
Udenomsarealet samlet set. 
Andelen af tilfredse og utilfredse 
beboere. 
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Figur 19.1 viser, at der er en stor variation byggerierne imellem. Ved ni af 
de 15 byggerier er størstedelen af beboerne tilfredse med udenomsarealet. 
Dette gælder dog særligt for to byggerier, hvor ca. 80% af beboerne er til-
fredse. Derudover er der en del byggerier, fem i alt, hvor der blandt beboer-
ne er mange "tvivlere". Et byggeri gør sig bemærket ved, at det som det 
eneste har flest utilfredse beboere. Ved dette byggeri er 62% utilfredse, 
mens 8% er tilfredse. 

Figuren viser videre, at der blandt beboerne i de almene ungdomsboliger er 
en større utilfredshed med udenomsarealerne samlet set, end der er blandt 
beboerne i de støttede private ungdomsboliger. I de almene ungdomsboliger 
er der i gennemsnit 31%, der er utilfredse, mens dette tal er nede på 17% for 
de støttede private byggerier. 

Beboernes tilfredshed med udenomsarealerne samlet set dækker over en 
række mere konkrete forhold som f.eks. deres tilfredshed med udformnin-
gen, arkitekturen, vedligeholdelsen og renholdelsen. Disse mere konkrete 
forhold har i forskellig grad betydning for, hvor tilfredse beboerne er med 
udenomsarealerne samlet set. 

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at beboernes tilfredshed med udformnin-
gen og indretningen af udenomsarealet har stor betydning for, om man er 
tilfreds med arealet samlet seti. Samtidig har beboernes tilfredshed med 
pasning og renholdelse af udenomsarealerne og med arkitekturen og byg-
geriets udseende nogen betydning, mens tilfredshed med vedligeholdelse og 
renhold af byggeriet har en lille, men signifikant betydning for, om man er 
tilfreds med udenomsarealerne samlet set.  

Byggeriets udformning er 
særligt afgørende for  
tilfredsheden med bygge-
riet samlet set 

Størst utilfredshed med 
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Dette blev i et vist omfang understøttet i fokusgruppeinterviewene, hvor 
deltagerne havde særligt to ønsker til udenomsarealerne. For det første skal 
udenomsarealerne give mulighed for at mødes og være sammen med de an-
dre beboere, og for det andet skal der være plads til, at man kan bruge om-
rådet i privat sammenhæng, hvor flere deltagere nævnte muligheden for at 
tørre tøj. Udenomsarealets funktionalitet er vigtig. 

Derimod er byggeriets arkitektur og udseende ifølge fokusgrupperne ikke 
helt så vigtigt. Byggeriet skal være indbydende, men det er ikke så afgøren-
de, at det er arkitektonisk enestående. Det tilfredsstiller måske arkitekten, 
men er ikke vigtigt for beboerne. 

Generelt var udenomsarealerne dog ikke det, der fyldte mest for fokusgrup-
pedeltagerne, og ved alle fokusgrupperne blev udendørsforhold prioriteret 
lavt i forhold til udformningen af "den gode ungdomsbolig". 

I lyset af dette viser spørgeskemaundersøgelsen, at mellem 61% og 53% er 
tilfredse med de konkrete udendørsforhold, som de ser ud i deres byggeri i 
dag. De konkrete fordelinger fremgår af figuren nedenfor. 

 

Figur 19.2 
Beboernes tilfredshed med de 
konkrete forhold ved 
udenoms¬arealet, opdelt på 
støttede private og almene 
ungdomsboliger 
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Ud over de beboerne i de støttede private og de almene ungdomsboliger er 
spørgeskemaet sendt til beboerne i et privat ungdomsboligbyggeri. Her er 
tilfredsheden med udenomsarealerne større end blandt beboerne i de almene 
og støttede private ungdomsboliger. I den private ungdomsbolig er 64% 
samlet set tilfreds med udenomsarealerne, og hele 100% er tilfredse med 
bygningens arkitektur og udseende. Til sammenligning er 56% samlet set 
tilfredse med udenomsarealet ved de støttede private ungdomsboliger og 
50% ved de almene. Hermed støtter beboernes oplevelse ved det private 
byggeri op om den almene forståelse, der er af byggeriet som arkitektonisk 
unikt. 

Ud over beboernes oplevelse af byggeriet og dets udenomsarealer har såvel 
spørgeskemaundersøgelsen som fokusgruppeinterviewene sat fokus på ung-
domsboligens beliggenhed. 

Fokusgrupperne viser, at boligens beliggenhed er vigtig. Deltagerne var dog 
ikke helt enige om, hvad der er en god beliggenhed. Rigtig mange nævnte 
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boligens beliggenhed i forhold til offentlig transport som det mest afgøren-
de, da det så er let at komme til uddannelse og bylivet. For andre er belig-
genhed i forhold til uddannelse og byliv det vigtigste, og samtidig nævnte 
flere, at ungdomsboligen helst skal ligge tæt på SU-venlige indkøbssteder. 

På baggrund af prioriteringsøvelsen kan det konkluderes, at det generelt er 
vigtigere, at boligen ligger tæt på offentlig transport, uddannelse og byliv 
end arbejde og indkøbsmuligheder. 

Mens fokusgrupperne har givet en forståelse for, hvad der er vigtigst for de 
unge, er det i spørgeskemaet undersøgt, hvorvidt de er tilfredse med den 
placering, deres nuværende ungdomsbolig har. Flest er tilfredse med byg-
ningens placering i forhold til offentlig transport, indkøbsmuligheder og den 
enkeltes uddannelsesinstitution, hvilket både ligger i forlængelse af beboer-
nes ønsker til den "gode ungdomsbolig" og i forlængelse af Velfærdsmini-
steriets ønske om, at de støttede private ungdomsboliger placeres i uddan-
nelsesintensive områder. 

Fordelingen er illustreret i figuren nedenfor. 

Figur 19.3 
Tilfredshed med boligens 
beliggenhed, fordelt på støttede 
private og almene ungdoms-
boliger 
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Som figuren viser, er der ikke markant forskel på beboernes tilfredshed med 
beliggenheden af de støttede private og de almene byggerier.  

19.3 Den enkeltes bolig og bygningens centrale 
rum 

Næste niveau i vurderingen af byggeriet omhandler den enkeltes bolig og 
bygningens centrale rum. Her er beboerne spurgt om tilfredshed med og øn-
sker til egen bolig, køkkenform, badeforhold samt indeklima og andre ge-
ner. Fælleskøkken belyses i dette afsnit, mens andre fællesrum belyses un-
der afsnittet "Det sociale samvær". 

Den enkeltes bolig er i undersøgelsen defineret som området inden for egen 
dør og inden for egne fire vægge. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen er tre 
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fjerdedele af beboerne tilfredse med deres egen bolig, mens 10% er direkte 
utilfredse.  

Der er en svag, men statistisk signifikant tendens til, at de yngre beboere er 
mere tilfredse med deres bolig end de lidt ældre, mens der ikke er nogen sy-
stematisk sammenhæng mellem beboernes tilfredshed og køn eller uddan-
nelsesbaggrund. Forventeligt er der også en statistisk sammenhæng mellem 
ens tilfredshed med egen bolig og ens forventning til, hvor længe man for-
venter at blive boende. Jo mere tilfreds man er, jo længere forventer man at 
blive boende. 

Derudover er der også en relativ stor variation byggerierne imellem, som fi-
guren nedenfor illustrerer. Denne figur skal læses på samme måde som figur 
19.1. 

 

Figur 19.4 
Tilfredshed med boligen samlet 
set, opdelt på de enkelte 
byggerier 
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Ved otte byggerier har 80% eller mere svaret, at de er tilfredse med deres 
egen bolig, og tilfredsheden er særlig udbredt ved to byggerier, hvor alle 
beboere har svaret, at de er tilfredse med egen bolig. Samtidig er der seks 
byggerier, hvor 15% eller mere udtrykker utilfredshed med boligen samlet 
set. Særlig stor utilfredshed er der ved ét byggeri, hvor 54% er utilfreds med 
egen bolig4. Ved fokusgrupperne var dette byggeri repræsenteret af én be-

                                                      

4 Det skal bemærkes, at det ikke er de samme to byggerier, der har mange util-
fredse beboere i forhold til udenomsarealet (se figur 19.1). 
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boer, der meget tydeligt gjorde opmærksom på sin utilfredshed. Hun fortalte 
at: "Jeg bor blandt betonvægge. Mit øje hviler ikke, fordi det er gråt og de-
primerende. Jeg kan ikke finde ro… Man føler ikke, at dem, der har bygget 
det, har haft respekt for én som person". Der er andre elementer ved boli-
gen, som hun synes er gode, men den manglende sjæl i byggeriet fylder me-
get, da hun føler sig utilpas og umenneskeliggjort i boligen. Man kan ikke 
generalisere denne ene kvindes holdning til resten af beboerne, men hendes 
oplevelse kan dog alligevel give en fornemmelse af, hvorfor der er så stor 
utilfredshed med egen bolig i netop dette byggeri. 

Samtidig med at der er denne variation byggerierne imellem, er der samlet 
set en større tilfredshed med egen bolig i de almene byggerier set i forhold 
til de støttede private byggerier (jf. figur 19.4). I de støttede private ung-
domsboliger er 75% tilfredse, mens der er 83%, der er tilfredse i de almene 
ungdomsboliger. Endnu større er tilfredsheden i det private ungdomsbolig-
byggeri, hvor 97% er tilfredse med egen bolig5. 

Ud over tilfredsheden med boligen er beboerne spurgt om, hvorvidt boligen 
lever op til de forventninger, de havde fra start. 33% af beboerne i de støtte-
de private ungdomsboliger oplever ikke, at boligen lever op til disse for-
ventninger, mens 24% af beboerne i de almene ungdomsboliger ikke ople-
ver, at boligen lever op til forventningerne. Disse personer har haft mulig-
hed for at uddybe, hvilke forventninger der ikke blev opfyldt, og samlet set 
omhandler det nedenstående ni punkter: 

• Der er mange fejl og mangler ved byggeriet. Beboere fra både støttede 
private og almene ungdomsboliger fortæller bl.a., at de har oplevet pro-
blemer med udsugning, varme, der ikke virker, mug, uisolerede vinduer 
og vægge samt træk fra utætte døre og vinduer. Flere påpeger, at disse 
fejl og mangler først er blevet udbedret efter lang tid – eller slet ikke. 
Derudover har mange oplevet, at byggeriet ikke var færdigbygget ved 
indflytning.  

• Dårligt indeklima. Ved fire almene og otte støttede private ungdomsbo-
liger fortæller enkelte beboere, at indeklimaet er dårligt. Det drejer sig 
særligt om ringe mulighed for udluftning, fugt, træk, lugtgener og støj. 

• Dårlig kontakt med udlejer og/eller vicevært. Ved 15 ud af de 22 bygge-
rier fortæller en eller flere beboere, at kontakten til udlejer/vicevært er 
utilfredsstillende. Det handler primært om, at udlejer/viceværten be-
handler beboerne dårligt, er ubehagelig og ikke holder, hvad han/hun 
lover.  

                                                      

5 Igen skal man her være opmærksom på, at den lave svarprocent potentielt kan 
dække over en større variation. 
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• Størrelsen på boligen er mindre end forventet. Beboere fra syv støttede 
private og tre almene byggerier påpeger, at boligen er mindre end for-
ventet. Det gælder særligt for ét støttet privat byggeri. Det er før set, at 
beboere tager fejl af brutto- og nettoareal, men ved det førnævnte byg-
geri påpeger flere beboere, at der på hjemmesiden var angivet et netto-
areal, der reelt svarede til bruttoarealet.  

• Huslejen opleves urimelig høj. I forhold til huslejen påpeges tre forskel-
lige forhold. Nogle påpeger, at huslejen er urimelig høj i forhold til bo-
ligens størrelse; andre påpeger, at huslejen er højere end forventet, da 
boligen viste sig at være mindre end antaget; og til sidst fortæller enkel-
te, at huslejen bliver ved med at stige. At boligen var mindre end anta-
get, og at huslejen bliver ved med at stige, blev nævnt af beboere fra de 
støttede private ungdomsboliger, ikke af beboerne fra de almene. 

• Dårlig kvalitet og uhensigtsmæssigt materialevalg. I spørgeskemaet og 
under fokusgruppeinterviewene fremgår det, at der ved flere byggerier 
er valgt materialer af dårlig kvalitet. Der er f.eks. fuget med ikke-
vandfast fugemasse i badeværelset; der er valgt en billig vinyl, så der 
kommer mærker i gulvet; og malingen skaller af, når man flytter noget 
fra vindueskarmen. 

• Fællesarealer ikke tilgængelige som lovet. Ved ét byggeri påpeger flere, 
at fællesarealerne ikke er tilgængelige som forventet. Som en del af hus-
lejen betales for adgang til en cafe, som de reelt ikke har adgang til.  

• Uhensigtsmæssig adgang til fælleskøkken. Om samme byggeri fortæller 
flere, at adgangen til fælleskøkkenet er meget uhensigtsmæssig, da det 
er placeret i en anden opgang end den, de selv bor i, og de derfor skal ud 
af bygningen for at benytte fælleskøkkenet. 

• Utilstrækkeligt internet og/eller tv. Ved syv byggerier fortæller enkelte, 
at tv- og internetmulighederne ikke er hurtigt og stabilt nok. I alle fo-
kusgrupperne blev det betonet, at stabilt internet er meget vigtigt for 
stort set alle deltagerne. 

Derudover påpeger enkelte, at udformningen og indretningen, vedligehol-
delse og rengøring samt det sociale liv ikke levede op til forventningen. 

Ud over det centrale rum i boligen er beboernes spurgt til deres vurdering af 
køkkenet. Beboerne har adgang til forskellige køkkenformer. Størstedelen af 
beboerne i de støttede private ungdomsboliger (69%) har adgang til både 
fælles og eget køkken, og en meget lille andel (1%) har kun adgang til eget 
køkken. Dette adskiller sig fra boligforholdene i de almene ungdomsboliger, 
hvor 58% kun har adgang til eget køkken, og 8% har adgang til både eget og 
fælleskøkken.  

De beboere, der har adgang til begge køkkenformer, synes i udbredt grad at 
foretrække deres eget køkken frem for fælleskøkkenet. Blandt de personer, 
der har angivet, at de har adgang til eget køkken og fælleskøkken, bruger 
89% primært eget køkken. Ved de almene ungdomsboliger er tallet 100%.  
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Dette resultat konfronterede vi fokusgruppedeltagerne med, og de begrun-
delser, der her kom frem, falder i to kategorier:  

• For det første gør indretningen og udformningen, at fælleskøkkenerne 
ikke er attraktive. De fortalte: a) Dårlig rengøring gør, at man har mere 
lyst til at bruge sine egne ting, b) køkkenet er ikke møbleret med borde 
og stole, c) madvarer har man i egen bolig, og det er besværligt at slæbe 
det frem og tilbage, og d) at køkkenet ikke er hyggeligt. 

• For det andet handler det for rigtig mange om, at de har mere lyst til at 
bruge deres eget køkken. Det understøttes af spørgeskemaundersøgel-
sen, der viser, at lidt over halvdelen af dem, der har både eget køkken 
og fælleskøkken, faktisk er tilfreds med fælleskøkkenet, og at de allige-
vel bruger eget køkken, indikerer, at de vælger eget køkken af lyst. Eget 
køkken har ifølge fokusgruppedeltagerne høj prioritet i udformningen af 
en god ungdomsbolig. 

77% af de beboere, der kun har eget køkken, er tilfredse med dette køkken, 
mens 55% af dem, der har begge dele, er tilfredse med eget køkken. I de 
almene ungdomsboliger, hvor beboerne har begge køkkentyper, er 74% til-
fredse med eget køkken, mens tilfredsheden blandt dem, der kun har eget 
køkken, er på 73%. 

At eget køkken er vigtigere end fælleskøkken, betyder dog ikke, at fælles-
køkkenerne slet ikke bliver brugt. Flere fortalte under fokusgrupperne, at de 
bruger de faciliteter i fælleskøkkenet, som deres eget køkken ikke har. Det 
er f.eks. ovnen, den ekstra bordplads og pladsen til at invitere gæster til spis-
ning.  

Derudover bruger enkelte fælleskøkkenet for at mødes med de andre beboe-
re, men meget få oplever, at der reelt er et socialt samvær omkring fælles-
køkkenet. Alle var dog enige om, at fælleskøkkenet kan være med til at un-
derstøtte det sociale samvær i ungdomsboligen.  

Mens en relativ pæn andel er tilfreds med køkkenforholdene, er stort set alle 
beboerne tilfredse med deres badeværelse. I de støttede private ungdomsbo-
liger er 91% samlet set tilfredse med deres badeforhold, mens det blandt be-
boerne i de almene ungdomsboliger er 87%. I forlængelse heraf er omkring 
90% tilfredse med både indretningen af og størrelsen på badeværelset, hvil-
ket gælder for både de støttede private og almene ungdomsboliger. Det 
samme billede tegnede sig under fokusgruppeinterviewene. Det at have eget 
badeværelse er dog vigtigt for dem, og i to fokusgrupper nævnte enkelte, at 
de hellere vil have eget bad og fælles køkken end omvendt.  

Det sidste forhold, vi vil inddrage i relation til den enkeltes bolig, er boli-
gens indeklima, herunder beboernes oplevelse af gener ved boligen. Inde-
klima er et element, som deltagerne i fokusgrupperne mener, er meget afgø-
rende for, om en ungdomsbolig er en "god ungdomsbolig".  

Af både fokusgruppen og spørgeskemaet fremgår det, at flere oplever pro-
blemer med indeklimaet. I spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at 35% 
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er utilfredse med muligheden for at udlufte og/eller justere temperaturen i 
egen bolig. I de almene ungdomsboliger er det 24%.  

Ud over udluftning og justering af temperatur kan indeklima også handle 
om andre gener som f.eks. støj og luftgener. Beboerne i de støttede private 
boliger oplever langt større gener ved de fem forhold, der er spurgt til i 
spørgeskemaundersøgelsen, end beboerne i de almene ungdomsboliger6. 

 

Figur 19.5 
Andelen af beboere, der oplever, 
at forhold generer lidt eller meget 
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I fokusgrupperne nævnte deltagerne særligt støj fra andre beboere som et 
problem. Problemet skyldes bl.a., at væggene er meget tynde, og at hus-
reglerne ofte ikke bliver overholdt, med hensyn til hvornår og hvor meget 
man støjer. Det er et stort problem for de unge, da det er vigtigt for dem, at 
de kan få ro til at studere. Fokusgruppedeltagerne betonede derfor, at væg-
gene skal være ordentligt lydisoleret, og at der skal være en række hus-
regler/retningslinjer, som viceværten følger op på.  

Andres mulighed for at kigge ind var også et emne, der blev nævnt i fokus-
grupperne, hvor særligt de beboere, der bor i en ungdomsbolig udformet 
som "Altangangsmodellen" (jf. kapitel 5) og i byggerier med gulv til loft 
vinduer, oplevede dette problem. 

Som beskrevet i afsnit 19.2 er 56% af beboerne i de støttede private ung-
domsboliger samlet set tilfredse med egen bolig. Men hvor stor betydning 
har beboernes oplevelse af de konkrete forhold ved boligen for beboernes 
tilfredshed samlet set?  

                                                      

6 Bemærkelsesværdigt er det, at selv om flere oplever gener ved andres mulighed 
for at kigge ind, ved trafikstøjen og ved luftgener, så har disse tre forhold ingen 
betydning for, hvorvidt beboerne samlet set er tilfredse med boligen (jf. tabel 
19.1). Dette kan dog forklares med, at langt størstedelen af beboerne oplever, at 
disse tre forhold kun generer lidt og dermed ikke nok til at påvirke tilfredsheden 
med boligen samlet set. 
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fokusgrupperne 
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I nærværende afsnit er det beskrevet, hvorvidt beboerne er tilfredse med en 
række konkrete forhold ved boligen. Ved at sammenholde beboernes vurde-
ring af 11 konkrete forhold med deres tilfredshed samlet set, viser det sig, at 
otte af de 11 forhold har en statistisk signifikant betydning for beboernes til-
fredshed med boligen samlet set (jf. tabellen nedenfor). Der er dog forskel 
på, hvor stor betydning de forskellige forhold har, som det videre fremgår af 
tabellenii. 

 

Stor betydning Nogen betydning Svag betydning Ingen signifikant 
sammenhæng 

Huslejeniveau i forhold 
til stand og størrelse 

Mulighederne for at  
justere temperaturen Anden støj udefra Trafikstøj 

Boligens størrelse 
Bad og toiletforhold  Andres mulighed for at 

kigge ind i bolig 
Udformning og ind-
retning af boligen 

Eget køkken samlet 
set  Lugtgener 

 Mulighederne for at 
udlufte boligen   

 

At der er variation i andelen af tilfredse beboere, skyldes således mange for-
hold, men i særlig høj grad beboernes oplevelse af huslejeniveauet, boligens 
størrelse samt udformningen og indretningen af boligen. 

19.4 Klager over boligen og byggeriet 
De ungdomsboliger, hvor beboerne er inviteret til at deltage i undersøgel-
sen, er som nævnt udvalgt, da byggerierne har været i brug som ungdoms-
bolig i mindst ni måneder. På dette tidspunkt har 58% af beboerne i de støt-
tede private ungdomsboliger haft behov for at klage over et eller flere for-
hold ved byggeriet eller deres bolig. Beboere, der har haft behov for at kla-
ge, har i gennemsnit haft behov for at klage over 1,6 forhold ud af de fire 
forhold, der er spurgt til. Otte af de 234 personer, der har haft behov for at 
klage, har klaget over alle fire forhold, mens 129, svarende til 55%, kun har 
haft behov for at klage over ét af de fire forhold. Man skal her være op-
mærksom på, at behovet for at klage kan omfatte såvel mindre bemærknin-
ger til viceværten ved et tilfældigt møde som skriftlige klager af mere for-
mel karakter. 

Der er en lidt mindre andel, der har haft behov for at klage i de almene ung-
domsboliger. Her har 45% klaget, og i gennemsnit har de klaget over 1,4 
forhold ud af de fire, der er spurgt til. Ved det private byggeri har 35% haft 
behov for at klage. 

Som figuren nedenfor viser, er det særligt indendørsforholdene, som bebo-
erne har haft behov for at klage over. 

Over halvdelen af  
beboerne har haft behov 
for at klage 

Tilfredshed med boligen 
er påvirket af mange  
forhold 

Tabel 19.1 
Konkrete forhold ved  
boligen, der har betydning 
for beboernes tilfredshed 
med boligen samlet set 
(støttede private ungdoms-
boliger) 



 Velfærdsministeriet 
Evaluering af Støttede Private Ungdomsboliger 

 
 

 195 

 

Figur 19.6 
Andel af de beboere, der har 
svaret på spørgeskemaet, som 
har haft behov for at klage 
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Hvilke forhold beboerne mere konkret har haft behov for at klage over, 
fremgår ikke direkte af spørgeskemaet. En indikation kan dog findes i bebo-
ernes beskrivelse af, hvorfor boligen ikke levede op til forventningerne, 
hvor de beskriver en række konkrete klagepunkter (jf. afsnit 19.3). Derud-
over spurgte vi fokusgruppedeltagerne, og de har klaget over følgende: 

• Kvadratmeterprisen. Ved ét byggeri fik de oplyst et forkert nettoareal 
inden indflytning og har derfor klaget til Huslejenævnet over, at husle-
jen er for høj. De har ikke fået medhold. 

• Byggeriet var ikke færdigt ved indflytning. 

• Utætte døre og vinduer. 

• Varmeregningen. Utætte døre og vinduer har medført en meget høj var-
meregning. Beboerne har fået penge igen. 

• Fælles afregning af forbrug. F.eks. i forbindelse med beboere, der bru-
ger meget vand i fælles bad. 

• Fugt i pulterrummet. 

Disse klagepunkter ligger alle i forlængelse af beboernes beskrivelse af, 
hvorfor boligen ikke levede op til forventningerne. 

Over halvdelen af de beboere, der har haft behov for at klage, har oplevet, at 
klageforløbet har været uhensigtsmæssigt. Denne utilfredshed kommer også 
frem ved fokusgruppeinterviewene og ved beboernes beskrivelse af, hvorfor 
boligen ikke lever op til forventningen. Her fortæller enkelte beboere, at de 
føler, at udlejer ikke er samarbejdsvillig; at udlejer ikke holder, hvad 
han/hun lover; at udlejer er lang tid om at reagere på klagen; og at klagepro-
cessen er meget langvarig. Utilfredsheden med klageprocessen er større i de 

Stor utilfredshed med 
håndteringen af klagerne 
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støttede private byggerier sammenlignet med de almene. 52% er utilfredse i 
de støttede private mod 40% i de almene. 

19.5 Fællesrum og det sociale samvær 
En ungdomsbolig er ofte kendetegnet ved, at beboerne, ud over muligheden 
for at være sig selv i egen bolig, også har mulighed for at være sammen med 
de andre beboere i byggeriet.  

Dette sociale liv understøttes ofte med etableringen af fællesrum i form af 
f.eks. fælleskøkken, aktivitetsrum og andet. Alle byggerier på nær ét alment 
har i et eller andet omfang fælles indendørsfaciliteter (se også kapitel 5). 

I forbindelse med disse fællesarealer er det fra Velfærdsministeriets side et 
normkrav, at der i de støttede private ungdomsboliger skal være mindst 
1,5 m² fællesrum pr. bolig. På baggrund af registreringen af byggeriernes 
kvalitet (jf. afsnit 6.4) vides det, at ét byggeri ikke opfylder normkravet. 13 
af de 15 støttede private byggerier opfylder normkravet, mens det ved det 
sidste byggeri ikke har været muligt at gennemføre en vurdering af byggeri-
ets kvalitet. Blandt de seks byggerier, hvor der er fælles indendørs aktivite-
ter, er der to byggerier, der ikke overholder normkravet. 

Hvor ofte beboerne bruger fællesrummene, varierer forventeligt beboerne 
imellem, men bemærkelsesværdigt er det, at over halvdelen af beboerne an-
vender fællesrummet en gang om måneden eller mindre (jf. den røde cirkel i 
figuren nedenfor). I de almene ungdomsboliger bliver fællesrummene brugt 
endnu mindre (den grå cirkel). 
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Figur 19.7 
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Der er mange årsager til, at beboerne bruger fællesrummene i forskellig 
grad, og spørgeskemaundersøgelsen samt fokusgruppeinterviewene giver os 
mulighed for at komme lidt tættere på en forståelse af denne variation.  

En af forklaringerne er givetvis, at beboerne har forskellige behov for at 
mødes med de andre beboere i byggeriet. Trods denne variation er det over-
ordnede indtryk dog, at langt de fleste mener, at det er vigtigere at kunne 
være sig selv end at være sammen med andre, men at man samtidig skal ha-
ve mulighed for selv at kunne vælge det sociale liv til og fra. 

Det ligger lige for at antage, at der er en sammenhæng mellem alder og be-
hovet for socialt samvær, og det er derfor lidt overraskende, at der i forlæn-
gelse af dette ikke er en systematisk sammenhæng mellem beboernes alder 
og tilfredsheden med muligheden for at være sig selv/muligheden for socialt 
samvær. At der ikke er en sammenhæng, skal dog ses i lyset af, at ca. 85% 
af beboerne er under 25 år, og det er således muligt, at en sammenhæng 
ville vise sig, hvis beboernes aldersspredning var større.  

Heller ikke beboernes køn er afgørende for, om de finder muligheden for 
socialt samvær tilfredsstillende, hvilket indikerer, at kvinder og mænd ople-
ver det sociale samvær lige vigtigt. 

Hvorvidt der er et interessefællesskab beboerne imellem, har også stor be-
tydning for, om man vælger at bruge fællesrummene. Har man ikke noget til 
fælles med de andre beboere, vil man ofte ikke vælge at bruge fællesloka-
lerne. 

Derudover nævnte en deltager i fokusgruppen, at det sociale liv er noget, der 
bliver bygget op over tid. Det handler meget om kultur og traditioner. 

Det handler dog ikke alene om beboernes egne ønsker og præferencer. Både 
spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview viser, at mange beboere 
finder fællesrummene uhensigtsmæssige. Spørgeskemaundersøgelsen viser, 
at beboernes oplevelse af, om fællesrummene giver et godt udgangspunkt 
for socialt samvær, har betydning for, hvor ofte fællesrummene bruges. Der 
er en signifikant sammenhæng mellem disse forhold, og de beboere, der 
finder fællesrummene uhensigtsmæssige for socialt samvær, har en tendens 
til at bruge fællesrummene sjældnere end de beboere, der finder fællesrum-
mene hensigtsmæssige. 40% af beboerne i de støttede private ungdomsboli-
ger oplever, at fællesrummene giver et hensigtsmæssigt udgangspunkt for 
socialt samvær, mens 25% finder fællesrummene uhensigtsmæssige. I de 
almene ungdomsboliger finder 30% fællesrummene hensigtsmæssige, og 
19% finder dem uhensigtsmæssige. 

Dette uddybes i fokusgruppeinterviewene, hvor beboerne fortalte, at de ikke 
brugte fællesrummene, da der reelt ikke er adgang til fællesrummene, fæl-
lesrummene ikke er møbleret, fællesrummene er upraktisk placeret (f.eks. i 
en helt anden opgang), fællesrummene ikke er hyggelige, og der er ikke no-
get toilet i tilknytning til fællesrummene.  

Fællesrummene er ikke 
altid hensigtsmæssige 

Forskellige ønsker til det 
sociale liv 

Interessefællesskab og 
kultur 
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Et sidste element, man skal have sig for øje, er, at typen af fællesrum i ung-
domsboligen givetvis også har betydning for, hvor ofte fællesrummene bru-
ges. Nogle fællesrum er aflåst, og man skal booke lokalet for at bruge det, 
mens der ved andre byggerier er åbne fælleslokaler, hvor man tilfældigt kan 
mødes med de andre beboere.  

Samtidig har beboerne adgang til forskellige typer af fællesrum. Det er 
f.eks. ikke alle beboere, der har adgang til et fælleskøkken, hvilket forvente-
ligt har betydning for, hvor ofte fællesrummene bruges. Beboere, der kun 
har fælleskøkken, bruger fællesområderne væsentlig oftere end beboere, der 
har eget køkken eller eget og fælleskøkken. Denne variation fremgår af fi-
guren nedenfor. 

Figur 19.8 
Variation i anvendelse af 
fællesrum 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Eget køkken Både eget og fælles
køkken

Fælleskøkken

En eller flere gange ugentligt
Nogle  gange om måneden
Sjældnere
Aldrig

Selv om mange ifølge fokusgruppeinterviewene ikke synes, at det sociale 
samvær er helt så vigtigt, så synes mange beboere ikke, at mulighederne for 
socialt samvær er tilfredsstillende. I de støttede private er 51% tilfredse med 
muligheden, mens 42% er tilfredse i de almene. Dette understøtter fokus-
gruppedeltagernes pointe om, at mange anser muligheden for socialt samvær 
som vigtig.  

Samtidig med at mange ikke finder muligheden for socialt samvær tilfreds-
stillende, så synes næsten alle på den anden side, at de har gode muligheder 
for at være sig selv. 89% i de støttede private byggerier og 85% i de almene 
er tilfredse med muligheden for at være sig selv. 

I forbindelse med diskussionen af den "gode ungdomsbolig" gav deltagerne 
udtryk for, hvilke fællesrum de finder vigtige, og trods variationen er der 
nogle generelle ønsker, der går igen i flere fokusgrupper. 

Deltagerne synes i høj grad at være enige om, at det vigtigste fælleslokale er 
en form for opholdsrum, der både kan bruges til at mødes i/se tv/spille bord-
fodbold/etc. og til at holde fester og fredagsbarer i. 

Mange deltagere gav udtryk for, at dette opholdsrum gerne måtte erstatte 
fælleskøkkenet. Det centrale er at have et sted at være sammen, og det 
upraktiske i fælleskøkkener og den dårlige rengøring gør alligevel, at meget 
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få bruger fælleskøkkenet i det daglige. I tilknytning til opholdsrummet må 
der dog meget gerne være et fælleskøkken, så man kan lave mad til festerne. 
Derudover er det vigtigt, at der er toiletfaciliteter i tilknytning til dette op-
holdsrum. 

Ud over et fællesopholdsrum nævner flere, at de sætter stor pris på, at der er 
et vaskeri tilknyttet byggeriet, at der er et pulterkammer/kælderrum til hver 
bolig, og at der er overdækket cykelparkering. 

19.6 Beboerindflydelse 
Afslutningsvis skal det bemærkes, at beboernes deltagelse i byggeriet er re-
lativt lille. 60% af beboerne i de støttede private har aldrig deltaget i bebo-
ermøderne, mens kun 18% deltager ofte eller altid. Deltagelsen er endnu 
mindre i de almene, hvor 67% aldrig deltager i beboermøder. Den lave del-
tagelse skyldes ikke, at der slet ikke afholdes beboermøder i byggerierne, da 
der ved næsten alle byggerier er beboere, der har angivet, at de deltager i 
beboermøder. 

Forventeligt er der en tendens til, at de lidt ældre beboere oftere deltager i 
beboermøderne end de lidt yngre, mens køn og uddannelsesbaggrund ikke 
har en signifikant betydning for, hvor ofte man deltager i beboermøderne.  

Samtidig med at beboernes egen deltagelse er relativ lav, så mener lidt over 
halvdelen af beboerne ikke, at beboerrådet er synligt, og rigtig mange bebo-
ere er i tvivl om, hvorvidt beboerrådet repræsenterer beboernes interesser. 
Hele 55% har meget sigende svaret, at de ikke ved, om beboerrådet repræ-
senterer beboernes interesse, mens 31% oplever, at beboerrådet repræsente-
rer beboernes interesser, og 14% oplever, at det ikke gør. 

Således tegner der sig et billede af, at beboeraktiviteterne er meget begræn-
sede. Meget få beboere deltager selv, og i det omfang beboerne deltager, 
bliver aktiviteterne ikke synliggjort over for resten af beboerne. 
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20. Beboelsesmønstre 

I de følgende afsnit gives en kort beskrivelse af totalpopulationen, forstået 
som alle de beboere, der bor eller har boet i de evaluerede ungdomsboliger i 
perioden 2004 til og med 2006. Der gives en beskrivelse af beboersammen-
sætningen og beboernes flyttehistorik.  

Det skal indledningsvis understreges, at analysen af beboernes flyttehistorik 
på nuværende tidspunkt er meget begrænset, da byggerierne har været be-
boet i to et halvt år eller mindre. 

20.1 Metode 
Totalpopulationen beskrives på baggrund af registerdata fra Danmarks Sta-
tistik. Der er indhentet oplysninger på beboerne i de byggerier, hvor bygge-
riet har været indflytningsklart i minimum ni måneder, i alt 15 støttede pri-
vate og syv almene ungdomsboligbyggerier. De senest tilgængelige regi-
sterdata er for året 2006. 

Registerdataene er indhentet på baggrund af de adresseoplysninger, vi har 
fået oplyst af byggeriets kontaktperson. Vi er efterfølgende blevet opmærk-
somme på, at der ved to byggerier er blandede boligtyper på den oplyste 
adresse, således at datamaterialet omfatter enkelte beboere, der ikke bor i 
ungdomsbolig. Der er tale om ét privat støttet og ét alment ungdomsbolig-
byggeri. Vi har derfor udeladt alle observationer, som er under 18 år og over 
30/35, fordi det kun er muligt at søge ungdomsbolig, når man er mellem 18 
og 30/35. Den øvre grænse er afhængig af boligselskabet. Det er muligt, at 
enkelte respondenter mellem 18 og 30/35 bor i almindelige boliger, men 
gruppen vil kun udgøre en lille andel af det totale datagrundlag. 

Ud over registerdataene fra Danmarks Statistik har vi fra CPR-registret op-
lysninger om, hvem der i 2007 er flyttet til og fra ungdomsboligerne. 
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20.2 Beboersammensætning 
Den typiske beboer i en ungdomsbolig er en mand mellem 21 og 26 år, der 
er i gang med en gymnasial eller kort videregående uddannelse og bor alene 
i lejligheden.  

Denne beskrivelse af den typiske beboer i ungdomsboliger dækker over en 
vis variation, og den konkrete beboersammensætning er som følger. 

Ved de støttede private ungdomsboliger er der et lille overtal af mænd i for-
hold til kvinder. 55% er mænd og 45% kvinder. Ved de almene ungdomsbo-
liger er 51% mænd og 49% kvinder. 

Langt størstedelen af beboerne er mellem 21 og 26 år. 49% er mellem 21 og 
23 år, mens 24% er mellem 24 og 26 år. Ved de almene ungdomsboliger er 
beboerne en smule ældre, og aldersspredningen er en smule større. I de al-
mene ungdomsboliger er 17% over 27 år, mens lige under 14% er over 27 år 
i de støttede private ungdomsboliger. 

56% af beboerne i de støttede private ungdomsboliger har grundskolen som 
den senest afsluttede uddannelse. Det betyder, at størstedelen af beboerne i 
dag er i gang med en almen gymnasial eller erhvervsgymnasial/erhvervs-
faglig uddannelse. For 26% er den almene gymnasiale uddannelse den se-
nest afsluttede uddannelse, og for 13% er den erhvervsgymnasiale/erhvervs-
faglige den senest afsluttede. 4% har afsluttet en videregående uddannelse. 
Uddannelsesniveauet er en smule højere i de almene ungdomsboliger, hvil-
ket i et vist omfang hænger sammen med, at beboerne er lidt ældre. 

Andelen af indvandrere/efterkommere er væsentlig højere i de almene ung-
domsboliger. I de almene ungdomsboliger er 15,5% indvandrere/efter-
kommere, mens det er 8,5% i de støttede private ungdomsboliger. 

Det er muligt at bo flere sammen i en ungdomsbolig. Blandt de beboere, der 
bor eller har boet i de støttede private ungdomsboliger, er 8% gift, samle-
vende eller bor sammen med en anden person7, og derudover har 17% et 
hjemmeboende barn i boligen. De resterende 75% er enlige uden hjemme-
boende barn. Vurderes disse tal i forhold til de almene ungdomsboliger, så 
viser det sig, at der i de almene ungdomsboliger er en større andel, der bor 
sammen med andre. I de almene ungdomsboliger har 19% af beboerne et 
hjemmeboende barn, og yderligere 15% bor sammen med en ven/kæreste. 

                                                      

7 For at opnå et kritisk antal beboere pr. kategori er kategorierne 'gift', 'samlever-
ske' og 'samboende' lagt sammen til én kategori. Disse kategorier dækker over 
personer med et familieforhold, hvor man med sikkerhed eller stor sandsynlig-
hed bor flere i samme bolig. Det er muligt, at man som gift ikke bor sammen, 
men denne gruppe vil være relativ lille – særligt blandt unge under 30/35. 

Lille overtal af mænd 

Alder 

Uddannelsesniveau 

En tredjedel har  
samleverske og/eller 
hjemmeboende barn 
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20.3 Varighed og flyttehistorik 
De støttede private ungdomsboliger stod færdigbygget fra 2005 og frem. 
Konkret stod fem byggerier indflytningsklar i 2005, otte i 2006 og to i 2007. 
Det sætter en naturlig grænse for, hvor længe de enkelte beboere kan have 
boet i ungdomsboligen. Registerdataanalysen viser, at der i 2006 var 19%, 
der havde boet i ungdomsboligen i to år eller mere i sammenhæng. Af hen-
syn til anonymitetskravene i Danmarks Statistik har det desværre ikke været 
muligt at dele byggerierne op i mindre kategorier omkring opførelsestids-
punkt. 

Blandt de beboere, der er flyttet til en støttet privat ungdomsbolig i 2005 el-
ler senere, har 6% valgt at fraflytte deres bolig igen. At andelen er relativ lil-
le, må i væsentlig omfang skyldes, at beboerne maksimalt har boet i ung-
domsboligen siden 2005, og at størstedelen er flyttet ind i 2005 eller senere. 
Enkelte af de almene ungdomsboliger blev opført i 2004, og blandt beboer-
ne i disse byggerier er fraflytningsprocenten 32. Det må således forventes, 
at andelen af fraflyttere i de støttede private ungdomsboliger vil stige de næ-
ste år.  

Derudover viser registerdataene, at der er en relativ lille udveksling ung-
domsboligerne imellem. I perioden fra 2004-2006 er ingen flyttet fra én 
støttet privat ungdomsbolig til en anden. 19 personer er flyttet fra en af de 
støttede private til et alment ungdomsboligbyggeri eller omvendt. Selv om 
det kan overraske, at slet ingen er flyttet fra én støttet privat ungdomsbolig 
til en anden, skal dette tal selvfølgelig ses i lyset af, at de første byggerier 
stod klar til indflytning i 2005, og at størstedelen først stod klar til indflyt-
ning i 2006 og 2007. Igen er det forventeligt, at tallet vil stige over tid. 

På nuværende tidspunkt kommer langt størstedelen af beboerne således fra 
andre boligbyggerier end de evaluerede, og registerdataanalysen indikerer, 
at størstedelen af beboerne boede hjemme hos sin familie, inden de flyttede 
ind i ungdomsboligen. Blandt de beboere, der i 2005 eller 2006 flyttede til 
en af de støttede private ungdomsboliger, kom alle fra en etageboligbebyg-
gelse, et rækkehus eller et parcelhus, hvilket forventes primært at være un-
ge, der har boet hjemme hos familien.  

Samtidig kommer de beboere, der er flyttet ind i de støttede private ung-
domsboliger, forskellige steder fra geografisk. 49% af tilflytterne er flyttet 
inden for samme kommune, og 51% er flyttet fra en kommune til en anden. 
Denne fordeling er lidt anderledes i de almene ungdomsboliger, hvor 72% 
kommer fra samme kommune, og 28% er tilflyttere fra en anden kommune. 

Størstedelen boede hos 
sin familie inden ind-
flytning 

Ca. halvdelen kommer fra 
en anden kommuner 

Få fraflyttere 

Lille udveksling mellem 
de evaluerede ungdoms-
boliger 
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21. Demografi 

I dette kapitel behandles de demografiske forudsætninger for efterspørgslen 
efter ungdomsboliger. Demografien præsenteres dels på landsniveau, dels 
på regional basis. 

21.1 Demografien – på landsplan 
Befolkningsudviklingen i Danmark har i årene 1995 til 2000 ligget på et re-
lativt højt samlet niveau, nemlig 2,2%. I årene herefter er stigningen noget 
lavere, nemlig ca. 1,5% i årene 2000 til 2005 og 2005 til 2010, herefter fal-
der stigningen yderligere til ca. 1% i årene 2010 til 2015 og 2015 til 2020. 

Udviklingen i den samlede befolkning dækker over betydelige forskelle i 
udviklingen i de enkelte aldersgrupper. Således er udviklingen i aldersgrup-
pen fra 18-25 år, der er ungdomsboligernes målgruppe, væsentlig forskellig 
fra udviklingen i den samlede befolkning. 

 

 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
 
Hele befolkningen 5.215.718 5.330.020 5.411.405 5.496.669 5.559.833 5.616.172 
Udvikling i procent  2,2% 1,5% 1,6% 1,1% 1,0% 
 
18-25-årige 587.777 531.629 474.491 511.907 568.394 567.431 
Udvikling i procent  -9,6% -10,7% 7,9% 11,0% -0,2% 
Kilde: Danmarks Statistik. 

 

Aldersgruppen falder stærkt i antal i årene 1995 til 2005, 9,6% i den første 
femårsperiode og 10,7% i den følgende. Fra 2005 begynder årgangen igen 
at stige i antal, 7,9% frem til 2010 og 11% fra 2010 til 2015, hvorefter antal-
let af 18-25-årige igen begynder at falde, om end svagt. 

Store regionale forskelle 

Tabel 21.1 
Udviklingen i den samlede 
befolkning og 18-25-årige, 
1995-2020 
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I faktiske tal betyder det, at årgangen fra at være på 588.000 personer i 1995 
i løbet af de næste ti år falder til 474.000 i 2005. Udgangspunktet for intro-
duktionen af de støttede private ungdomsboliger var altså et tidspunkt, hvor 
målgruppen antalsmæssigt lå på et lavpunkt.  

Faldet i den samlede population modsvares dog af en stigning i antallet af 
studerende, som i samme periode vokser fra 160.000 til 203.000, en stigning 
på 25%. 

I løbet af de kommende ti år, fra 2005 til 2015, øges antallet af 18-25-årige 
med i alt knap 100.000, sådan at gruppen næsten er på samme niveau som i 
1995, nemlig 568.000. 

Udviklingen indikerer, at efterspørgslen efter boliger, der størrelsesmæssigt, 
beliggenhedsmæssigt og ikke mindst prismæssigt henvender sig til unge 
førstegangsboligsøgende, antagelig vil stige i de kommende år. Dette set i 
sammenhæng med, at mange mindre lejligheder, ikke mindst i København, i 
den samme periode er blevet nedlagt og slået sammen til større familieboli-
ger, giver et pres mod boliger af den type, unge efterspørger. 

Stort fald i antal 18-25-
årige 

Den demografiske  
udvikling medfører større 
efterspørgsel efter  
ungdomsboliger 
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21.2 Demografien – regionalt 
Den regionale og lokale befolkningsudvikling adskiller sig på flere punkter 
fra den for hele landet. 
 

 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
 
Hovedstaden 1.557.739 1.606.476 1.631.635 1.646.082 1.658.749 1.670.807 
Udvikling i procent  3,1% 1,6% 0,9% 0,8% 0,7% 

 
København 469.862 494.219 502.362 508.562 520.411 533.318 
Udvikling i procent  5,2% 1,6% 1,2% 2,3% 2,5% 
 
Frederiksberg 87.809 90.123 91.886 92.757 93.439 94.628 
Udvikling i procent  2,6% 2,0% 0,9% 0,7% 1,3% 
 
Roskilde 73.080 76.270 79.441 82.978 85.044 86.314 
Udvikling i procent  4,4% 4,2% 4,5% 2,5% 1,5% 
 
Odense 182.429 183.713 185.871 189.462 193.394 196.450 
Udvikling i procent  0,7% 1,2% 1,9% 2,1% 1,6% 
 
Kolding 80.169 83.155 86.047 89.094 91.356 93.106 
Udvikling i procent  3,7% 3,5% 3,5% 2,5% 1,9% 
 
Århus 276.992 284.360 294.954 301.262 309.808 316.887 
Udvikling i procent  2,7% 3,7% 2,1% 2,8% 2,3% 

 
Aalborg 186.266 189.296 192.353 196.837 200.561 203.404 
Udvikling i procent  1,6% 1,6% 2,3% 1,9% 1,4% 
Kilde: Danmarks Statistik. 

 

Særligt vokser befolkningen i København mere end landsgennemsnittet. 
Dette gør sig gældende i hele perioden, om end der midt i perioden sker en 
kortvarig stagnation. 

Denne tendens kan ikke ses for hovedstadsområdet under et, hvor udviklin-
gen i højere grad afspejler landet som helhed. 

I Roskilde, Århus og Aalborg kommuner øges den samlede befolkning mar-
kant over landsgennemsnittet i hele perioden og bekræfter på den vis den 
almindelige tendens omkring, at befolkningstætheden stiger i de store by-
centre. 

Også Frederiksberg, Odense og Kolding har stigningsprocenter, der ligger 
på landsgennemsnittet eller lidt over. 

Befolkningen i  
København vokser mere 
end landsgennemsnittet 

Tabel 21.2 
Udviklingen i befolkningen 
generelt 
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I forhold til målgruppen for ungdomsboliger er der også markante regionale 
afvigelser fra landsgennemsnittet. 

 

 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
 
Hovedstaden 136.012 130.889 116.723 124.289 141.220 144.690 
Udvikling i procent  -3,8% -10,8% 6,5% 13,6% 2,5% 
 
København 74.824 76.319 67.418 77.391 90.232 92.287 
Udvikling i procent  2,0% -11,7% 14,8% 16,6% 2,3% 
 
Frederiksberg 10.368 9.385 9.343 10.842 12.356 12.625 
Udvikling i procent  -9,5% -0,4% 16,0% 14,0% 2,2% 
 
Roskilde 8.133 6.937 6.499 7.313 8.350 8.408 
Udvikling i procent  -14,7% -6,3% 12,5% 14,2% 0,7% 
 
Odense 23.072 20.113 18.625 22.019 24.920 24.696 
Udvikling i procent  -12,8% -7,4% 18,2% 13,2% -0,9% 
 
Kolding 9.272 9.483 7.641 8.454 9.373 9.361 
Udvikling i procent  2,3% -19,4% 10,6% 10,9% -0,1% 
 
Århus 44.079 41.355 41.792 48.457 55.849 56.703 
Udvikling i procent  -6,2% 1,1% 15,9% 15,3% 1,5% 

 
Aalborg 24.847 23.893 22.813 26.012 28.992 28.438 
Udvikling i procent  -3,8% -4,5% 14,0% 11,5% -1,9% 
Kilde: Danmarks Statistik. 

 

Både København og Frederiksberg har i perioden fra 2005 betydeligt højere 
stigningsprocenter end landsgennemsnittet; dette gælder også Roskilde, om 
end mindre markant. 

Denne tendens slår også igennem for hovedstadsområdet, som fra 2010 til 
2020 oplever større stigninger for denne aldersgruppe end landsgennemsnit-
tet. 

Endelig har også Århus og Aalborg mindre fald i de historiske tal fra 1995 
til 2005 og fra 2010 markante stigninger over landsgennemsnittet. 

Samlet set kan det konstateres, at der i uddannelsesbyerne sker en større 
stigning i antallet af unge mellem 18 og 25 år end i landet som sådan, hvil-
ket må antages at give et pres på efterspørgslen efter ungdomsboliger. 

Særlig stor stigning i  
uddannelsesbyerne 

Tabel 21.3 
Udviklingen i 18-25-årige 
regionalt 
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Med en stigning fra 2008 til 2020 på 22.000, fra 70.000 til 92.000, vil Kø-
benhavn specielt opleve et særligt pres på ungdomsboliger, hvad enten disse 
etableres som almene, private eller som "billige boliger". 
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22. Delkonklusioner 

Del 5 indeholder tre kapitler. Første kapitel handler om beboernes egen vur-
dering af og ønsker til ungdomsboligerne, derefter gives en beskrivelse af 
beboersammensætningen i de evaluerede ungdomsboliger, og afslutningsvis 
er den demografiske udvikling beskrevet. 

Beboernes vurdering af og ønsker til ungdomsboligerne bygger på en spør-
geskemaundersøgelsen sendt til alle beboerne i de byggerier, der har været i 
brug i mindst ni måneder. Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med fem 
fokusgruppeinterview. 

56% af beboerne i de støttede private ungdomsboliger er tilfredse med 
udenomsarealerne, og 76% er tilfredse med egen bolig samlet set. Dette 
dækker over en væsentlig variation byggerierne imellem, og en række kon-
krete forhold ved byggeriet og boligen har vist sig at kunne bidrage med at 
forklare denne variation. Til sammenligning er en mindre andel af beboerne 
i de almene ungdomsboliger tilfredse med udenomsarealet, mens en større 
andel er tilfreds med egen bolig. 

Byggerierne skal understøtte beboernes behov, og funktionaliteten i bygge-
riet er for mange beboere vigtigere end arkitektonisk nytænkning. 

Selv om 76% af beboerne er tilfredse med deres bolig, oplever 33% af be-
boerne ikke, at ungdomsboligen har levet op til deres forventninger. I for-
længelse af dette har 58% af beboerne haft behov for at klage, og ved de 
støttede private ungdomsboliger har ca. halvdelen af disse personer fundet 
klageforløbet utilfredsstillende. En klage kan her dække over såvel en min-
dre uformel anmærkning som en mere officiel skriftlig klage. Til sammen-
ligning har en lidt mindre andel af beboerne i de almene ungdomsboliger 
udtrykt utilfredshed i forhold til forventninger og behovet for at klage, men 
det er dog det generelle billede, at det i høj grad er de samme forhold, de har 
haft behov for at klage over. 

Beboernes vurdering af 
og ønsker til ungdoms-
boligerne 
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Beboernes oplevelse af bad og køkken indgår også i analysen, der viser, at 
størstedelen af beboerne er tilfredse med begge faciliteter. Langt størstede-
len af beboerne i de støttede private ungdomsboliger har adgang til både 
fælles og eget køkken, mens den mest udbredte køkkenform i de almene 
ungdomsboliger er eget køkken. Til trods for at langt de fleste beboere i de 
støttede private ungdomsboliger har både eget og fælleskøkken, bruger stort 
set alle eget køkken som det primære køkken. Det skyldes primært, at de har 
mest lyst til at lave mad i eget køkken, og i et vist omfang at udformning og 
indretning af fælleskøkkenet er uhensigtsmæssig. 

Beboerne har forskellige ønsker til det sociale liv. Det generelle billede er 
dog, at det at kunne være sig selv for de fleste er vigtigere end socialt sam-
vær. Men de vil samtidig gerne have muligheden for at kunne indgå i socialt 
samvær. I den forbindelse ønsker flere et opholdsrum end et fælleskøkken. I 
tilknytning til dette opholdsrum skal der være toiletfaciliteter, og der måtte 
gerne være tilbud, man kan samles om. 

På baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik er beboersammensætnin-
gen i de evaluerede byggerier analyseret. Den viser følgende sammensæt-
ning blandt de støttede private beboere. Der er et lille overtal af mænd, 49% 
er mellem 21 og 23, og 56% af beboerne i de støttede private ungdomsboli-
ger har grundskolen som den senest afsluttede uddannelse, mens det for 
26% er den almene gymnasiale uddannelse. En fjerdedel af beboerne bor 
mere end én i lejligheden, størstedelen boede hjemme hos forældrene, inden 
de flyttede i ungdomsbolig, og halvdelen er flyttet inden for samme kom-
mune. 

Afslutningsvis indeholder kapitlet en beskrivelse af den demografiske ud-
vikling blandt ordningens målgruppe. Denne analyse viser, at ordningen 
blev introduceret på et tidspunkt, hvor aldersgruppen set i et tiårigt perspek-
tiv antalsmæssigt var på et lavpunkt, men hvor der uagtet denne udvikling 
var sket en modsvarende øgning af antallet af studerende på 25%. Over de 
næste ti år vil antallet af unge i aldersgruppen 18-25 år dog stige med knap 
100.000, således at målgruppen opnår en størrelsesorden på 568.000 perso-
ner. Derudover indikerer analysen, at der i uddannelsesbyerne vil ske en 
større stigning i antallet af unge end i landet som sådan. 

Beboersammensætning 

Demografi 
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DEL 6 
TVÆRGÅENDE TEMAER OG 
PERSPEKTIVER 
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23. Tværgående analyser 

I dette afsluttende kapitel kigges på tværs af de indsamlede data med hen-
blik på at belyse følgende spørgsmål: 

• Hvorvidt er der en sammenhæng mellem organisering, økonomi og kva-
litet? 

• Hvorvidt har konkurrenceelementet i støtteordningen haft en reel ind-
flydelse på ansøgernes adfærd og ansøgningsstrategi? 

• Hvorvidt er der sammenhæng mellem beboernes tilfredshed, kvalitet, 
geografi og husleje? 

Kapitlet omhandler alene de støttede private ungdomsboliger, da de støttede 
private ungdomsboliger udgør evalueringens primære fokus. 

23.1 Organisering, økonomi og kvalitet 
Dette afsnit redegør for sammenhængen mellem organisering, økonomi og 
kvalitet. 

23.1.1 Metode 
Som datagrundlag er opstillet følgende nøgletalsrelationer: 

• Entrepriseform versus kvalitet 

• Entrepriseform versus normkrav 

• Kvalitet versus anlægsomkostninger pr. m² (brutto) uden grund. 

Fremgangsmåden ved vurderingen af kvaliteten og normkrav er omtalt i ka-
pitel 4, hvortil der henvises.  
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Entrepriseformen omfatter nedenstående former, som er omtalt i afsnit 8.3: 

• Totalentreprise 

• Hovedentreprise 

• Storentreprise 

• Fagentreprise. 

Anlægsomkostningerne er analyseret i kapitel 15. 

23.1.2 Entrepriseform versus kvalitet 
Det vurderes, om det har en betydning for kvaliteten, hvilken entrepriseform 
der har været anvendt ved byggeriet opførelse. 
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I figur 23.1 er der en antydning af, at entrepriseformen fagentreprise bidra-
ger til en højere kvalitet, idet tre byggerier har opnået kvalitetskarakteren 4. 

12 af byggerierne har opnået en karakter på 3 (standardbyggeri), og et byg-
geri har opnået karakteren 1. Som omtalt i kapitel 6 er karaktererne en 
sammenvejning af forskellige parametre, hvorfor der kan være forskellige 
årsager til den samlede karakter og ikke kun anvendelsen af en bestemt en-
trepriseform. 

På den baggrund er det vores vurdering, at der ikke er en klar tendens til, at 
der opnås en højere vurdering af byggeriets kvalitet ved en bestemt entrepri-
seform.  

Entrepriseformen vurderes derfor ikke at have en betydning for niveauet af 
byggeriets kvalitet. 

Figur 23.1 
Entrepriseform versus  
kvalitet 
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23.1.3 Entrepriseform versus normkrav 
Det vurderes, om det har en betydning for normkravenes opfyldelse, hvilken 
entrepriseform der har været anvendt ved byggeriets opførelse. 
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I figur 23.2 er der ikke en klar tendens til, at en bestemt entrepriseform bi-
drager til en højere grad af opfyldelse af normkravene.  

Kun for to af byggerierne er normkravene opfyldt 100%. Begge byggerier er 
opført i hovedstaden, men entrepriseformen og ejerforholdet er forskelligt.  

Entrepriseformen vurderes ikke at have en betydning for niveauet af opfyl-
delse af normkravene. 

23.1.4 Bygherretype versus kvalitet 
Det vurderes, om det har betydning for kvaliteten, hvilken virksomhedsform 
bygherre har anvendt ved byggeriets opførelse. 
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Figur 23.2 
Entrepriseform versus 
normkrav 

Figur 23.3 
Sammenhæng mellem 
virksomhedsform og  
kvalitet 
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Som figur 23.3 viser, er der ikke nogen entydig sammenhæng mellem byg-
herretype og kvalitet. 

Ved alle tre bygherretyper har ét eller flere byggerier fået kvalitetsvurderin-
gen 4, der er den højeste værdi, der er givet. Ved selvejende institutio-
ner/fonde, hvor to af de fire byggerier har fået vurderingen 4, er der samti-
dig ét byggeri, der som det eneste er vurderet til værdien 1. 

Billedet er således ikke entydigt, og det er vores vurdering, af bygherretype 
ikke har afgørende betydning for byggeriets kvalitet. 

23.1.5 Kvalitet versus anlægsomkostninger pr. m² 
(brutto) uden grund 

Det vurderes, om der er en sammenhæng mellem kvalitet og afholdte an-
lægsomkostninger pr. m² (uden grund). Grundværdien er ikke medtaget, da 
den ikke har betydning for byggeriets kvalitet. I stedet kan grundværdien 
være med til at sløre billedet, idet grundværdier i hovedstadsområdet alt an-
det lige er dyrere end i provinsen. 
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Figur 23.4 
Kvalitet versus anlægs-
omkostninger pr. m² (brutto) – 
uden grund 

5.000

10.000

15.000

20.000

0 1 2 3 4 5 6
Kvalitet

kv
m

.p
ris

 (e
ks

kl.
 g

ru
nd

)

Prov insen
Hovedstaden

 

I figur 23.3 er byggeriets kvalitet sat i relation til anlægsomkostningen pr. 
m² (uden grund).  

Som tidligere anført er hovedparten af de støttede private ungdomsboliger 
vurderet til en samlet karakter på 3 (standard), hvilket også fremgår af figur 
23.3. Anlægsomkostningerne på disse byggerier spænder fra 8.058 kr. pr. 
m² til 17.316 kr. pr. m². En højere pris ses således ikke at føre til en bedre 
kvalitet. 

Enkelte byggerier repræsenterer yderpunkterne, som det fremgår af figur 
23.3. Byggeriet med den laveste kvalitetsvurdering er samtidig også den dy-
reste pr. m². Ombygningsbyggerierne, der er markeret med en skygge om-
kring punktet i figur 23.3, ligger i den dyrere ende, bortset fra et byggeri, 
som samtidig er det byggeri, der har den laveste anlægsomkostning. Dette 
skyldes, at byggeriet er opført sammen med nogle andre byggerier. 

Konklusionen er, at der ikke er en sammenhæng mellem anlægsomkostning 
og kvalitet.  

23.2 Konkurrenceelementet 
I dette afsnit foretages en vurdering af, hvorvidt det i Lov om støttede priva-
te ungdomsboliger indbyggede konkurrenceelement har haft en reel indfly-
delse på ansøgernes adfærd og ansøgningsstrategi.  
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23.2.1 Metode 
Konkurrenceelementet vurderes på baggrund af de maksimale tilskudsbeløb 
i kr./m², som, jf. støtteordningen, udgør mellem 8.500 og 6.500 kr./m² 
(2003-priser) afhængigt af projekternes geografiske placering. Tilskuddet er 
størst for projekter i Storkøbenhavn og lavest for projekter i provinsen. 

Det primære målepunkt for vurderingen af, hvorvidt de private bygherrer 
har ageret konkurrenceorienteret, er de specifikt ansøgte tilskudsbeløb og 
den årlige udvikling heraf. Konkret er det altså et spørgsmål om, i hvilken 
udstrækning bygherrerne har ansøgt om de maksimale beløb. 

I tillæg til vurderingen af tilskudsprocenten er der afslutningsvis nævnt en 
række overvejelser vedrørende de konkrete støttebeløb i kr. pr, m², og udta-
lelser fra enkelte bygherrer omkring temaet er medtaget. 

23.2.2 Konkurrenceelementets betydning 
Som nævnt er det de maksimale tilskudsbeløb, der vurderes at give det bed-
ste udgangspunkt for vurderingen af, hvorvidt de private bygherrer har op-
levet konkurrenceelementet og ageret konkurrencebetonet. 

Udviklingen i støttegraden er illustreret i nedenstående figur. 
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Hypotesen er i al sin enkelhed, at såfremt de private bygherrer ikke havde 
oplevet og/eller ageret direkte på det indbyggede konkurrenceelement, ville 
de ansøgte tilskudsbeløb generelt ligge tæt på de maksimale tilskudsbeløb 
på ansøgningstidspunktet. 

Figur 23.5 
Ansøgte tilskudsbeløb i kr./m² vs. 
maksimale tilskudsbeløb i kr./m² 
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Der gøres opmærksom på, at vurderingen primært er baseret på 2003 og 
2004, da datagrundlaget ikke vurderes som tilstrækkeligt for 2005 (kun ét 
byggeri, som i øvrigt næsten har ansøgt om det fulde tilskud). 

Af ovenstående figurer kan følgende udledes: 

• I 2003 har tre ud af fire ansøgere ansøgt om det maksimale tilskuds-
beløb. 

• I 2004 har fem ud af ti bygherrer ansøgt om tilskud tæt på det maksima-
le tilskudsbeløb. 

• Set samlet for 2003, 2004 og 2005 har i alt ti ud af 15 bygherrer ansøgt 
om det maksimale tilskudsbeløb eller om tilskud, der ligger tæt på de 
maksimale tilskudsbeløb (ca. 5% under de maksimale tilskudsbeløb). 

• Set samlet for 2003, 2004 og 2005 har i alt fem ud af 15 bygherrer ikke 
ansøgt om det maksimale tilskudsbeløb. De ansøgte tilskudsbeløb udgør 
mellem 40 og 80% af de maksimale støttebeløb. 

Der tegner sig således et billede, hvor to tredjedele af bygherrerne har an-
søgt om det fulde tilskudsbeløb eller tæt på det fulde tilskudsbeløb. Et bille-
de, der ikke giver indtryk af, at bygherrerne har ageret specielt konkurren-
cebetonet. 

Tilsvarende tegner der sig et billede, hvor en tredjedel af bygherrerne har 
ansøgt om tilskudsbeløb, der ligger mellem 40 og 80% under de maksimale 
tilskudsbeløb. Dette kunne opfattes som et udtryk for, at disse bygherrer har 
ageret konkurrencebetonet. 

På ovenstående baggrund kan det konkluderes, at et flertal (to tredjedele) af 
bygherrerne ikke har ageret konkurrencebetonet, og at et mindretal (en tred-
jedel) af bygherrerne formentlig har ageret konkurrencebetonet, eftersom 
disse bygherrer ikke har benyttet den maksimale tilskudsmulighed.  

Det vurderes på den talmæssige baggrund, at lovens intentioner om konkur-
rence er delvist tilgodeset. 

Afslutningsvis er en række enkelte bygherrer adspurgt under interview-
runden i 2. bølge, om konkurrenceelementet har påvirket deres ansøgning. 
Besvarelserne indeholder både afkræftende og bekræftende svar: 

• Et par enkelte bygherrer nævner, at de slet ikke har skelet til konkurren-
ceelementet, da fuld støtte har været en forudsætning for projektets gen-
nemførelse.  

• Et par enkelte bygherrer har tilkendegivet, at de har ageret ud fra et 
konkurrencemæssigt synspunkt. Dette bekræftes af, at et flertal af byg-
herrerne har ansøgt om en lavere tilskudsbeløb end de maksimalt muli-
ge. 

Samlet set vurderes det herefter, at lovens intentioner om konkurrence er 
delvist tilgodeset. 

Udvalgte bygherrers  
udtalelser 
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23.3 Beboertilfredshed, kvalitet, geografi og 
husleje 

I dette tredje tværgående afsnit beskrives sammenhængen mellem beboernes 
tilfredshed og de faktiske forhold ved boligen. 

Først vurderes beboernes tilfredshed med boligen overordnet set i forhold til 
boligens kvalitet og udformning. Derefter sættes fokus på huslejen. Beboer-
nes tilfredshed med egen husleje sættes i forhold til den faktiske starthusle-
je, og starthuslejen vurderes i forhold til boligens kvalitet. 

23.3.1 Metode 
Beboernes tilfredshed er i dette afsnit primært vurderet på baggrund af to 
spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelsen, nemlig a) beboernes "overordne-
de tilfredshed med ungdomsboligen og byggeriet generelt" og b) beboernes 
"tilfredshed med huslejen, set i forhold til boligens størrelse og stand". Dis-
se kvantitative vurderinger er suppleret med udtalelser fra fokusgruppein-
terviewene. 

Til vurderingen af byggeriets kvalitet anvendes evaluators samlede kvali-
tetsvurdering af byggerierne, beskrevet i afsnit 4.3. Kvalitetsvurderingen 
bygger på den faktiske besigtigelse af byggerierne. Vurderingen går fra 1-6, 
hvor 6 repræsenterer højeste kvalitetsvurdering. 

Derudover indgår den faktiske husleje, der er den af Velfærdsministeriet 
godkendte starthusleje. Huslejen er angivet som prisen pr. m² pr. år. 

23.3.2 Forhold, der har betydning for beboernes 
tilfredshed samlet set 

I spørgeskemaundersøgelsen er der spurgt til beboernes tilfredshed med 
ungdomsboligen og byggeriet generelt. Et spørgsmål, der indikerer beboer-
nes samlede tilfredshed med ungdomsboligen. Samlet set er 69% af alle be-
boerne i de støttede private ungdomsboliger generelt set tilfredse med boli-
gen og byggeriet,8 mens 16% er utilfredse. De resterende 15% er hverken 
tilfredse eller utilfredse. 

                                                      

8 Det skal bemærkes, at denne procentsats angiver, hvor tilfredse beboerne er med 
boligen og byggeriet generelt set. I kapitel 5 fremgår det, at 76% af beboerne 
samlet set er tilfredse med boligen, og at 56% samlet set er tilfredse med uden-
omsarealet. 
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I dette afsnit vurderes det, hvorvidt følgende forhold har betydning for be-
boernes generelle tilfredshed med boligen og byggeriet: 

• Byggeriets kvalitet. 

• Andelen af opfyldte normkrav. Her kigges alene på normkrav, der for-
ventes at blive oplevet som vigtige for beboerne9. 

• Om byggeriet er nybyg, ombyg/renovering eller en kombination. 

• Bygningsmodellen. Er byggeriet bygget som en altangangsmodel, op-
gangsmodel, korridormodel eller klyngehusmodel? 

• Byggeriets geografiske placering. 

Det må forventes, at byggeriets kvalitet har betydning for, hvor mange be-
boere der samlet set er tilfredse eller utilfredse med ungdomsboligen. Eva-
lueringen indikerer, at der er en sådan sammenhæng, for som figuren neden-
for viser, så er der en tendens til, at andelen af utilfredse beboere falder i 
takt med en stigning i byggeriets kvalitet. Der skal dog tages forbehold for 
denne sammenhæng, da sammenhængen beror på meget få observationer 
ved kvalitetsvurderingen 1 og 2.  

Figur 23.6 
Sammenhæng mellem byggeriets 
kvalitet og beboernes samlede 
tilfredshed. N angiver antallet af 
byggerier, der har fået den 
pågældende kvalitetsvurdering. 
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Derudover er tilfredse/utilfredse beboere ikke fuldstændig jævnt stigen-
de/faldende med en stigende kvalitetsvurdering. Ved kvalitetsvurderingen 2 
ligger andelen af tilfredse beboere højere end ved kvalitetsvurderingen 3 og 
4. En variation, der kan skyldes, at byggeriets kvalitet bliver opvejet af an-
dre forhold. 

Samtidig med den faglige vurdering af byggeriernes kvalitet er det vurderet, 
hvorvidt byggerierne har opfyldt støtteordningens normkrav. En del af disse 
normkrav er forhold, som kan have betydning for beboernes oplevelse af 

                                                      

9 Blandt de 29 normkrav, der ikke er opfyldt af alle byggerier, har vi vurderet, at 
17 normkrav har direkte relevans for beboeren. (jf. bilag F). 

Byggeriet kvalitet har  
betydning for den  
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boligen, som f.eks. antallet af vaskemaskiner og kravet om, at boligens væ-
relse er min. 7 m².10 I den forbindelse er hypotesen, at antallet af opfyldte 
normkrav, der har direkte relevans for beboerne, har betydning for beboer-
nes tilfredshed. Denne sammenhæng fremgår af figuren nedenfor. 

 

Figur 23.7 
Sammenhæng mellem andelen af 
opfyldte normkrav (der er 
relevante for beboerne) set i 
forhold til beboernes tilfredshed 
med boligen og byggeriet generelt 
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Som figuren viser, synes der dog ikke at være en sammenhæng mellem an-
delen af opfyldte normkrav (der er relevante for beboerne) og beboernes til-
fredshed med boligen og byggeriet generelt. 

Videre er det vurderet, om det har betydning for beboernes tilfredshed, 
hvorvidt byggeriet er nybyggeri, ombygning/renovering eller en kombinati-
on af disse to. Blandt de byggerier, hvor beboerne er spurgt til deres til-
fredshed med boligen, er ni byggerier nybyg, fem byggerier er ombyg-
ning/renovering, mens ét byggeri ikke er registreret.  

Det synes at have betydning for beboernes tilfredshed, om ungdomsboligen 
er et nybyggeri eller en ombygning/renovering (jf. figuren nedenfor). Der er 
en større tilfredshed blandt beboerne i de nybyggede ungdomsboliger end 
blandt beboerne i de ombyggede/renoverede ungdomsboliger.  

                                                      

10 Blandt de 29 normkrav, der ikke er opfyldt af alle byggerier, har vi vurderet, at 
17 normkrav har direkte relevans for beboeren. (jf. bilag F).  
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Figur 23.8 
Beboernes tilfredshed med 
boligen og byggeriet generelt set i 
forhold til, om byggeriet er et 
nybyggeri eller en ombygning/ 
renovering 
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Blandt de beboere, der bor i en nybygget ungdomsbolig, er 76% tilfredse, 
og 11% er utilfredse med boligen og byggeriet generelt, mens der blandt 
beboerne i de byggerier, der er ombyggeri/renovering, er 58%, der er til-
fredse, og 23%, der er utilfredse. 

At der er en større tilfredshed blandt beboerne i de nybyggede ungdomsbo-
liger, viser sig også i beboernes vurdering af egen bolig og af udenomsarea-
lerne. Denne sammenhæng fremgår af figuren nedenfor. 

 

Figur 23.9 
Beboernes tilfredshed med egen 
bolig og med udenomsarealerne 
set i forhold til, om byggeriet er et 
nybyggeri eller en ombygning/ 
renovering 
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Interessant er det, at selv om der er flere beboere i de nybyggede ungdoms-
boliger, der samlet set er tilfredse med udenomsarealet, så er der en større 
tilfredshed med arkitekturen og byggeriets udseende i de ombyggede ung-
domsboliger. I de ombyggede ungdomsboliger er 68% tilfredse med arkitek-
turen, mens tallet er 59 for de nybyggede ungdomsboliger. 

Samtidig har en større andel af beboerne i de nybyggede ungdomsboliger 
haft behov for at klage. I de nybyggede ungdomsboliger har 50% haft behov 
for at klage, mens 30% af beboerne i de ombyggede/renoverede ungdoms-
boliger har haft dette behov. 
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Beboerne i de nybyggede ungdomsboliger er dog mere tilfredse med husle-
jen end beboerne i de ombyggede ungdomsboliger. Dette afspejler, at den 
gennemsnitlige husleje i nybyggerierne er lidt lavere end den gennemsnitli-
ge husleje i de ombyggede/renoverede byggerier. Ved nybyggerierne var 
starthuslejen i gennemsnit på 814 kr. pr. m², og i ombyggerierne/renove-
ringerne var den i gennemsnit på 855 kr. pr. m².  

Byggeriets opbygning eller bygningsmodel har videre også betydning for 
beboernes oplevelse af ungdomsboligen. Som beskrevet i kapitel 5 er byg-
gerierne bygget efter enten en altangangsmodel, en klyngehusmodel, en kor-
ridormodel eller en opgangsmodel. Vurderes beboernes tilfredshed med bo-
ligen og byggeriet generelt i forhold til disse forskellige bygningstyper, vi-
ser det sig, at andelen af tilfredse beboere er størst i altangangsmodellen, 
mens andelen af utilfredse beboere er størst i korridormodellen. Denne for-
skel fremgår af figuren nedenfor. 

Figur 23.10 
Beboernes tilfredshed med 
boligen og byggeriet generelt set i 
forhold til bygningsmodellen 
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At andelen af utilfredse beboere er størst i byggerier bygget efter korridor-
modellen, kan forventeligt bl.a. forklares med henvisning til byggeriets ud-
formning og indretning. Blandt de beboere, der bor i en korridormodel, er 
28% utilfredse med boligens udformning og indretning. Ved de andre byg-
ningsmodeller er mellem 4 og 15% utilfredse. 

Denne vurdering blev understøttet i fokusgruppeinterviewene, hvor flere 
beboere påpegede, at korridormodellen er upersonlig og fremstår meget 
mørk. Det er lidt som et fængsel, som en deltager udtrykte det.  

Der var dog ikke alle, der tog afstand fra korridormodellen under fokus-
gruppeinterviewene. Deltagerne havde forskellige holdninger til, om korri-
dormodellen indbyder til socialt samvær. Nogle vurderede, at korridormo-
dellen er godt for det sociale samvær, da man ikke kan undgå at møde hin-
anden, mens andre påpegede, at det at mødes på en upersonlig gang nok gør, 
at man mødes, men ikke lægger op til socialt samvær. Flere beboere fra kor-
ridormodellen fortalte, at de kun sjældent møder de andre beboere. 

Under fokusgruppeinterviewene blev deltagerne præsenteret for de fire mo-
deller (beskrevet i kapitel 5), og de blev spurgt om, hvilken model de helst 

Bygningsmodel 
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ville bo i. Der var ikke bred enighed omkring dette spørgsmål, da deltagerne 
havde forskellige præferencer. En variation i holdning, der er forventelig, da 
den afspejler den samfundsmæssige værdifragmentering, der siges at være 
kendetegnende for samfundet i dag11, og i særlig grad for de unge. Trods 
denne variation indikerede fokusgrupperne, at et overtal af deltagerne fandt 
opgangsmodellen og/eller klyngehusmodellen mest attraktiv. 

Opgangsmodellen har den fordel, at man har en relativ tæt tilknytning til en 
lille gruppe mennesker. Man deler et socialt samvær med de andre på eta-
gen, og det sociale samvær understøttes på hensigtsmæssig vis, da der i de 
boliger, der blev refereret til i interviewet, er et fællesrum som centrum for 
boligerne. 

Klyngehusmodellen har på samme vis den fordel, at man har en naturlig til-
knytning til et udsnit af beboerne, og at husene ligger rundt om et fællesare-
al, som man kan anvende, i det omfang man har lyst. Samtidig understøtter 
denne model muligheden for at være sig selv, da man går direkte udefra og 
ind. Det er lidt som at have sin egen lejlighed.  

I en fokusgruppe var deltagerne meget begejstrede for altangangsmodellen, 
og flere beboere, der i dag bor i denne boligtype, udtrykte, at det er en fin 
model. Det betones også her, at det er lidt som at have sin egen lejlighed, da 
man har egen indgang direkte udefra. Et forhold, som flere finder attraktivt. 
På den anden side understøtter denne model i sig selv ikke det sociale sam-
vær, hvorfor det er vigtigt at tænke fællesarealer ind på anden vis, og derud-
over har altangangsmodellen den ulempe, at det er let at kigge ind i andres 
lejligheder, når man går på svalegangen. 

Byggeriets geografiske placering synes videre at have betydning for bebo-
ernes tilfredshed. Ved de byggerier, der ligger i provinsen, er 80% samlet 
set tilfredse med deres bolig, mens andelen er nede på 57% i hovedstaden. I 
hovedstaden er 72% af byggerierne dog bygget efter korridormodellen, 
mens det er 43% i provinsen. Dette kan i sig selv forklare noget af den geo-
grafiske forskel. 

23.3.3 Husleje 
Beboerne er videre spurgt til deres tilfredshed med boligens huslejeniveau 
set i forhold til boligens størrelse og stand. 30% har svaret, at de er tilfredse, 
og 51% har svaret, at de er utilfredse. 

                                                      

11 Gundelach, Peter 2002. "Værdiopløsning eller værdiforandring?" i: Danskernes 
værdier 1981-1999, ed Gundelach, Peter. København: Hans Reiztels Forlag. 
Side 60. 

Geografisk placering 
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Huslejen er ikke overraskende en vigtig parameter for beboerne. I alle fem 
fokusgrupper blev lav husleje prioriteret som et afgørende forhold. I to 
grupper blev det ligefrem prioriteret som det allervigtigste forhold. Der er 
ikke fuldstændig enighed om, hvad der anses for at være en lav og rimelig 
husleje, og det afhænger givetvis af boligens stand og størrelse. Flere næv-
ner dog, at huslejen skal stå i forhold til størrelsen på en SU, og der synes 
bred enighed om, at huslejen ikke må overstige SU'en. Mange beboere har 
arbejde ved siden af studiet og kan derfor acceptere, at en stor del af SU'en, 
skal bruges på husleje. 

Flere udtrykker utilfredshed med den nuværende husleje, hvilket i et vist 
omfang er forventeligt, da beboere som oftest vil udtrykke ønske om en la-
vere husleje. Beboere fra tre forstadsbyggerier fortæller dog, at huslejen er 
så høj, at de planlægger at flytte væk. Huslejen pr. m² ved disse to byggerier 
ligger begge i top 5 over de dyreste byggerier at bo i, men ingen af dem lig-
ger helt i top. 

I forlængelse af disse udtalelser viser de kvantitative data, at der er en klar 
sammenhæng mellem beboernes tilfredshed med huslejen og det faktiske 
huslejeniveau.  

Figur 23.11 
Beboernes tilfredshed med 
huslejen (kroner pr. m²), set i 
forhold til det faktiske 
huslejeniveau. N = 404. 

Hovedstaden,                        
gennemsnit = 941 kr. pr. m2

Provinsen,                        
gennemsnit = 748 kr. pr. m2

770
821

869

Tilfreds Hverken eller Utilfreds

 

Huslejen varierer fra 675 kr. pr. m² til 967 kr. pr. m². Samtidig er huslejen 
pr. m² væsentlig højere i hovedstaden end i provinsen, hvilket ligger i for-
længelse af den geografiske differentiering af huslejen, der er skrevet ind i 
støtteordningen. I hovedstaden er den gennemsnitlige husleje pr. m² på 
941 kr., med en spredning fra 935 til 954 kr. pr. m². I forstaden er gennem-
snittet på 748 kr. pr. m², med en spredning fra 726 til 779 kr. pr. m². 

Afslutningsvis vurderes sammenhængen mellem byggeriets kvalitet og den 
faktiske husleje. Som figuren nedenfor indikerer, er der en svag, men noget 
uklar sammenhæng, når byggerierne endvidere er opdelt på geografi. 
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Figur 23.12 
Gennemsnitlig husleje set i 
forhold til byggeriernes 
kvalitetsvurdering 
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Antallet af byggerier gør, at den svage sammenhæng, der fremgår af figu-
ren, er meget usikker. Derudover skal det bemærkes, at det ikke er overra-
skende, at der ikke er en klar sammenhæng mellem kvalitet og starthuslejen, 
da forhold som f.eks. konkurrencen i lokalområdet givetvis også har en væ-
sentlig betydning. 
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24. Anbefalinger og perspektivering 

Evalueringens analyse og resultater giver anledning til en række konkrete 
anbefalinger samt nogle mere perspektiverende overvejelser omkring ung-
domsboligbyggeri i fremtiden. Disse anbefalinger og perspektiverende 
overvejelser fremgår af nærværende kapitel.  

Først gives en række konkrete anbefalinger omkring sammensætningen af 
fremtidens støtteordning, og derefter følger et perspektiverende afsnit om-
kring fremtidens krav til ungdomsboliger. 

24.1 Anbefalinger omkring fremtidens støtte-
ordninger 

På baggrund af rapportens analyser og konklusioner gives i dette afsnit en 
række anbefalinger til overvejelse ved sammensætning af fremtidige støtte-
ordninger. 

Afsnittet er opdelt i administrative anbefalinger og byggetekniske anbefa-
linger. 

24.1.1 Administrative anbefalinger 
I forbindelse med evalueringen er der konstateret uklarheder i det admini-
strative ansvar mellem kommunerne og staten. Kommunerne har kun i be-
grænset omfang haft ejerskab til støtteordningen, da hele ansvaret for støtte-
tildelingen ligger i Velfærdsministeriet. Der er sat yderligere fokus på denne 
problematik, da der samtidig har manglet anvisninger fra statens side på, 
hvornår kommunerne skulle inddrages i ansøgningsmaterialet forud for ind-
sendelse til Velfærdsministeriet. Kommunerne har i den forbindelse efter-
lyst en vejledning fra Velfærdsministeriet om tilsynsforpligtelsen og kom-
munernes administrative ansvar i forhold til loven. 

Fordeling af  
administrativt ansvar 



 Velfærdsministeriet 
Evaluering af Støttede Private Ungdomsboliger 

 
 

 227 

Det foreslås, at administrationen af støtteordningen i fremtiden placeres i 
kommunerne, uden at det landsdækkende konkurrenceelement i den nuvæ-
rende ordning fjernes. 

Med det formål at skabe større konkurrence og mere gennemsigtighed på 
ungdomsboligmarkedet bør der åbnes for, at også almene boligorganisatio-
ner bliver en del af ordningen. I forhold til gennemsigtligheden på ung-
domsboligmarkedet vil det være af betydning, at der er tale om en fælles 
ordning for de to typer af bygherrer. For at sikre en lige og fair konkurrence 
mellem private bygherrer og almene bygherrer i en fælles støttemodel bør 
der indbygges reguleringsfaktorer i ordningen, der udligner de forskellige 
markedsbetingelser mellem de to typer bygherrer. 

Støtteordningen er administrativt meget enkelt opbygget med et minimum 
af procedurer, kontrolforanstaltninger og en meget enkel skematik, jf. sene-
re. Dette er væsentligt at fastholde for at tiltrække så mange bygherrer som 
muligt. Tal fra evalueringen viser dog, at der i enkelte tilfælde har kunnet 
konstateres gevinster ved salg, og at der derfor kan være behov for at over-
våge disse salgssummer for de kommende byggerier med henblik på at 
overveje et krav om tilbagebetaling af en del af tilskuddet, hvis byggeriet 
sælges med gevinst inden for en nærmere fastlagt årrække.  

Det anbefales derfor, at der i en kommende ordning indarbejdes en sikring 
af, at tilskud i en nærmere fastsat årrække ikke kan kapitaliseres af ejer ved 
salg. 

Støtteordningen til opførelse af støttede private ungdomsboliger har som 
nævnt som udgangspunkt haft enkle administrative rutiner. Det bør dog 
overvejes, om der i fremtidige ordninger skal sikres en højere grad af kon-
trol med f.eks. anlægsbudgetter og faktiske byggeudgifter gennem en mere 
udbygget skematik, f.eks. med nøgletal. Inspiration hertil kan hentes i ske-
matikken inden for almenboliglovgivningen, uden at der er behov for en de-
taljeringsgrad som i denne lovgivning. 

Det kunne yderligere overvejes først at fastfryse tilsagnsbeløbet på skema 2-
tidspunktet, hvor økonomien er mere fastlagt. Det bør dog fastholdes, at til-
sagn gives på et projekteringsniveau svarende til det hidtidige for at sikre de 
private bygherrers medvirken. 

I det omfang der i fremtidige ordninger også påregnes evaluering af ordnin-
gens effekt og succeskriterier, bør evalueringsparametrene sikres fra ord-
ningens start, f.eks. gennem en mere udbygget skematik, jf. ovenfor. Samti-
dig vil evalueringen med fordel kunne tilrettelægges, sådan at byggerierne 
kan følges fra start til slut. 

24.1.2 Byggetekniske anbefalinger 
Kollegier har traditionelt været bygget som værelsesenheder med forskellig 
grad af fællesfaciliteter, fra at både wc/bad og køkken alene lå som fælles-
rum, til at alle tre faciliteter lå inde i værelsesenheden. Selvstændige ung-
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domsboliger har typisk været etableret som boliger, hvor alle primære facili-
teter var en del af boligen.  

De støttede private ungdomsboliger er opført med forskellige grader af fæl-
lesfaciliteter, men klart oftest med de primære faciliteter inden for boligen, i 
nogle tilfælde kombineret med fællesfaciliteter. 

Bl.a. med baggrund i de beboerinterview, der er foretaget, vurderes det, at 
der i fremtiden vil være krav om mere fleksible boliger, hvor der både er 
mulighed for at bo privat og udnytte fællesfaciliteter. Det betyder, at bygge-
rierne bør indrettes med både private køkkener og wc/bad og give mulighed 
for fællesskab, f.eks. ved også at rumme fælles opholdsrum med fælles køk-
kener. 

Det gælder for nogle af normkravene, at disse er identiske eller næsten iden-
tiske med det tidligere BR 95, hvorunder hovedparten af byggerierne er op-
ført. Det synes uhensigtsmæssigt at have disse sammenfald, idet der er risi-
ko for, at sammenfaldene nogle steder fjerner fokus fra andre normkrav.  

Det anbefales derfor, at normkravene renses for disse sammenfald i forhold 
til det nye bygningsreglement, og at et eventuelt fremtidigt størrelseskrav til 
boligerne indskrives i normkravene. 

I en række situationer er det konstateret, at størrelseskravet på maks. 50 m² 
kan være uhensigtsmæssigt. Det gælder specielt ved ombygninger af eksi-
sterende byggeri, hvor det af hensyn til eksisterende lejlighedsskel kan være 
vanskeligt at opfylde. Også ved torumsboliger kan størrelseskravet være 
uhensigtsmæssigt. Endelig kan det med henvisning til den tidligere anbefa-
ling om fleksible boliger være gavnligt at have et mindre rigidt størrelses-
krav.  

Det anbefales derfor at arbejde med en maksimal huslejestørrelse i stedet for 
at maksimere boligstørrelsen; dette vil også i højere grad kunne anspore 
bygherrerne til et mere spændende og fleksibelt boligudbud, samtidig med 
at de i kraft af kendskabet til markedet er i stand til at holde boligernes stør-
relse og pris inden for et acceptabelt niveau. På centrale placeringer i by-
midter med høje grundpriser kan dette medføre en tendens til at bygge min-
dre boliger; omvendt kan netop centrale placeringer normalt bære højere 
huslejer, hvilket vil modvirke den negative tendens. Det anses for væsentligt 
at skabe et mere varieret størrelsesudbud og standardniveau end det meget 
ensartede, der er i dag. Den skitserede model vil kunne medvirke hertil. En 
mere driftsmæssig fordel herved vil være, at der inden for det enkelte byg-
geri vil være bedre muligheder for at rykke rundt til større eller mindre boli-
ger. 

Frem for alene at have størrelsen på tilskuddet som konkurrenceparameter 
anbefales det at udvide konkurrenceparametrene til også at omfatte norm-
krav for boligernes standard, så disse i højere grad gøres til genstand for in-
novativ udvikling gennem konkurrence. Dette forslag skal kombineres med 
det ovenstående forslag om mere fleksible boligstørrelser og regulering i 
forhold til et overordnet huslejeniveau. 
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Støtteordningen kan derved i højere grad end allerede fremme innovation og 
nytænkning med respekt for nutidens krav og behov, som de ansvarlige byg-
herrer er tvunget til at tilgodese for at sikre udlejningen. 

24.2 Ungdomsboligbyggeri i fremtiden 
Evalueringen af støttede private ungdomsboliger har givet indsigt og inspi-
ration til at formulere en række generelle hensyn ved eventuel fremtidig 
støtte til byggeri af ungdomsboliger. Disse betragtninger gengives i det føl-
gende. 

Der er tale om overordnede betragtninger, der tager udgangspunkt i, at ung-
domsboligbyggeri skal tage hensyn til henholdsvis brugerne af ungdomsbo-
ligerne, bygherrerne og endelig de generelle samfundsinteresser. Der vil, 
som skitseret nedenfor, være tale om at skulle foretage balancerede hensyn, 
hvor der både kan være tale om sammenfaldende og modstridende hensyn. 

Figur 24.1 
Afbalancerede og ikke 
nødvendigvis modstridende 
hensyn 

Unge
boligsøgende

Bygherrer

Samfundet

Afbalancerede
hensyn

 

 

24.2.1 Beboerne 
Dem, det handler om, de unge, må som resten af samfundet forventes at stil-
le større og større krav til deres bolig. De unge forventer i stigende grad, at 
ungdomsboligen imødekommer deres individuelle ønsker, og deres forvent-
ninger til boligens standard er stadigt stigende. Sådan kan kravene, de unge 
fremhæver i forhold til ungdomsboligerne, i hvert fald tolkes. Historisk er 
kollegiebyggerier erstattet af ungdomsboligbyggerier med mere individuel 
komfort. Denne tendens må forventes at fortsætte i årene fremover. Dvs. 
ungdomsboliger bør løbende søges udviklet gennem innovation og bedre 
ressourceudnyttelse i bygge- og vedligeholdelsesprocesserne. Målet må væ-
re at kunne tilbyde bedre boliger uden store prisstigninger til følge, idet hus-
lejeniveauet altid vil være en kritisk størrelse. 

Gennem fokusgruppeinterview med beboere i ungdomsboligerne er der 
konstateret forskelligartede boligpræferencer. Nogle beboere prioriterer at 
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kunne leve privat (minilejligheder); andre lægger vægt på, at der er gode so-
ciale rammer. Nogle betaler gerne lidt ekstra for at bo tæt på bylivet og ud-
dannelsesinstitutionen; andre vil hellere have en lidt billigere bolig uden for 
byen, så længe den offentlige transport er o.k. Nogle prioriterer at kunne le-
ve to i en bolig; andre ønsker en bolig for sig selv. Ideelt set bør der således 
opføres mere differentierede byggerier, hvilket man f.eks. kunne understøtte 
ved at opstille udvælgelseskriterier, der giver rum for variation og nytænk-
ning, i stedet for fælles og ensrettende normkrav. 

Samtidig med at beboerne har individuelle krav og ønsker til en ungdoms-
bolig, skifter beboernes præferencer over tid. Målgruppen er en aldersgrup-
pe, hvor mange går fra at være singler til at være i et fast parforhold, får 
børn etc. Hvis der inden for de enkelte ejendomme tilsvarende findes for-
skellige boligstørrelser, -typer og -indretninger, vil beboerne her kunne op- 
eller nedgradere uden at skulle fraflytte et byggeri. Det kan bidrage til at 
styrke de sociale netværk i byggeriet. 

Endelig er det værd at bemærke, at en central beliggenhed i forhold til ud-
dannelsesinstitutioner og byliv, alternativt en god offentlig transport, er vig-
tige parametre for de unge. Trods variation i krav til beliggenhed handler 
det for de fleste om, at transporten ikke skal være et besværligt eller tids-
krævende element i hverdagen, jf. meldinger fra fokusgruppeinterviewene.  

24.2.2 Bygherrerne 
En privat bygherre har en naturlig interesse i at tjene flest mulig penge med 
så minimal risiko som mulig. Jo bedre de forretningsmæssige udsigter er, jo 
mere vil der blive bygget. Derfor er det bl.a. vigtigt, at der ikke stilles unø-
dige dokumentations- og byggekrav til bygherrerne eller krav med ringe be-
tydning for beboere og samfund. 

Risikoen for en privat bygherre består bl.a. i, at boligerne ikke kan udlejes 
og må henstå tomme. Derfor er det vigtigt, at der ikke gennem offentlige 
krav til byggerierne opstilles for mange tekniske begrænsninger i forhold til 
efterfølgende at kunne videreudvikle eller ændre boligerne til nye behov el-
ler andre formål. Omvendt skal det samtidig sikres, at en bygherre ikke der-
ved kan omgå formålet med en tildelt støtte.  

Tilsvarende er det vigtigt, at krav til ungdomsboligerne ikke udelukkende 
formuleres i form af specifikke anvisninger, men på måder, der tillader byg-
herren at udvikle og anvende alternative løsninger. Eksempelvis er det næp-
pe hensigtsmæssigt at formulere krav om, at konvektorer (radiatorer) skal 
kunne tåle belastning fra en siddende person. Det kan hæmme indsatsen for 
på anden vis at løse problemet med konvektorer, der let "havarerer" med 
deraf følgende vandskader m.v. F.eks. ved i stedet at anvende gulvvarme. 
Særlige udfordringer ved bygning af ungdomsboliger kan i stedet formule-
res som opmærksomhedspunkter i vejledninger til bygherrer. Punkter, som 
bygherrer kan afkræves en stillingtagen til i forbindelse med ansøgningen. 
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Endelig kunne byggeri af ungdomsboliger gøres til et skattemæssigt investe-
ringsobjekt for grupper af investorer, f.eks. forældre i anpartsprojekter, der 
dermed samtidig kunne få anvisningsret til egne børn. Et alternativ til så-
kaldte "forældrekøb". Modellen forudsætter, at sådanne anpartsprojekter 
dels kan etableres så de drifts-/risikomæssigt er konkurrencedygtige i for-
hold til andre anpartsprojekter – typisk erhvervsudlejningsejendomme – og 
dels, at anvisningsretten kan reserveres til anpartshaverne og dermed ikke til 
indstillingsudvalgene. Fordelen er, at der herved kan tiltrækkes andre for-
mer for privatkapital til byggeriet af ungdomsboliger, og at almindelige bo-
liger derved i højere grad kan friholdes til øvrige boligsøgende. Politisk vil 
der kunne stilles spørgsmål ved det rimelige i, at velstillede forældre derved 
bedre kan sikre deres børn boliger. Man kommer dog ikke uden om, at dette 
forhold allerede gælder i dag. Boligerne vil, når de først er bygget, også ef-
terfølgende kunne gavne andre unge.  

24.2.3 Samfundets interesser 
En løbende adgang til et tilstrækkeligt antal ungdomsboliger er vigtig for 
samfundet som sådan. Ligeledes er det vigtigt, at der bygges robuste boli-
ger, der ikke kommer til at fremstå som "slumfælder". Dvs. der kan være 
brug for såvel økonomiske incitamenter som minimumskrav til kvalitet. 

Direkte eller indirekte tilskud til byggerierne skal reduceres mest muligt og 
kunne kræves retur ved spekulative og kortsigtede transaktioner. En bygher-
re, der fokuserer på kortsigtet ejerskab, kan ikke forventes at prioritere inve-
steringer, der skal sikre stabilitet og kvalitet i den langsigtede drift. Det kan 
således ikke være i samfundets interesse, at nybyggede ungdomsboliger vi-
derehandles med store avancer umiddelbart efter opførelsen, eller at der op-
nås afkast på investeringerne, som markant overstiger markedsniveauet for 
andre lignende ikke-støttede byggerier. Hvorvidt dette er situationen, er for 
tidligt at vurdere, da der i evalueringen kun har været mulighed for at analy-
sere regnskaber for første driftsår. Her er konstateret et højt afkastniveau, 
men vedligeholdelsesbehovene i ungdomsboliger må også forventes større 
end i almindelige boliger, bl.a. grundet mange flytninger. Niveauet bør der-
for løbende følges. 

Angående videresalg bemærkes et enkelt byggeri i evalueringen at være 
handlet to gange efter opførelsen og med en samlet gevinst på over 40% af 
salgssummen, svarende til 21 mio.kr. Gevinsten svarer i dette tilfælde stort 
set til det tildelte tilskud. Andre byggerier er dog også solgt med tab. 

Forholdene anbefales løbende monitoreret, så der kan interveneres ved util-
sigtede store driftsafkast eller tilsvarende høje avancer ved salg. En monito-
rering kan etableres ved at tilknytte en oplysningspligt i forhold til de støtte-
de byggerier, således at der kan følges op på f.eks. salgsavancer. En oplys-
ningspligt vil være mindre belastende end en egentlig indrapporteringspligt, 
men vil til gengæld kræve løbende evalueringer. 

I forhold til at sikre de fleste/bedste ungdomsboliger for en given sum of-
fentligt investerede midler er det væsentligt med en velfungerende konkur-
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rence. Dvs. der bør bl.a. sikres adgang for flest mulige bygherrer, herunder 
som tidligere nævnt almene boligorganisationer og lignende.  

Konkurrenceelementet i den tidligere ordning har omhandlet tilskuds-
procenten. Denne kunne aktiveres i højere grad, eventuelt gennem mulighed 
for at kunne afslå en andel af de mindst attraktive ansøgninger uanset an-
søgningspuljens samlede størrelse. F.eks. de 10% med den største tilskuds-
procent i en ansøgningsrunde. 

Desuden kunne en reduktion af normkravene ske til fordel for en række 
supplerende innovations- og kvalitetskriterier for udvælgelsen af støttede 
byggerier. 

Set i lyset af den relativt store offentlige støtte til ungdomsboligbyggeri har 
kommunerne en meget begrænset beslutningskompetence i tildelingsproces-
sen. Lokalplanerne skal blot efterleves. Involveres kommunerne i højere 
grad i en eventuel fremtidig ordning, kan uhensigtsmæssige disponeringer 
forebygges. Det vil f.eks. kunne kvalificere beslutninger om beliggenhed 
m.v. samt understøtte en højere grad af involvering i en opfølgning på byg-
geriet. 

Samlet set kan nøgleord som konkurrence, individualitet og fleksibilitet bi-
drage til gode ungdomsboliger i fremtiden. 
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A. Ansøgningsskemaer 

A.1 Skema 1 
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Figur 2 
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Figur 3 
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Figur 4 
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Figur 5 
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A.2 Skema 2 
 
Figur 6 
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Figur 7 
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A.3 Skema 3 
 
Figur 8 
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Figur 9 
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B. Byggeriets faser 

 

Figur B.1 
Bygherrevejledningen, afsnit 8.3 
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C. Normkrav 

 

Niveau Normkrav N Opfyldt 
Bebyggelsesplan: Parkering Min. en overdækket cykel-

p-plads pr. beboelsesrum 
15 12 

Bygning: Bygningen 
generelt 

Dørtelefon 15 11 

    Handicapboliger 15 14 
Fællesfaciliteter: Køkken Mekanisk ventilation 14 14 
    Blandingsbatteri med  

keramisk skive 14 14 

    230 V ved køkkenbord, 
min. to udtag 14 14 

    Emfang med kontakttryk-
regulering 14 14 

    Belysning med lavenergi-
armaturer 14 14 

  Toilet Håndvask kan klare  
personvægt 

8 8 

    Toilet med vandspare-
funktion 

8 8 

    Blandingsbatteri med  
keramisk skive 

8 8 

    Mekanisk ventilation 8 8 
    Udsugning med kontakt-

trykregulering 
8 8 

  Fællesarealer Fællesareal svarer til min. 
1,5 m² pr. bolig 15 14 

  Vaskeri Belysning med lavenergi-
armaturer 

15 15 

    Min. en vaskemaskine pr. 
15 boliger 

15 12 

    Min. en tørretumbler pr. 30 
boliger 

15 11 

    Blandingsbatteri med  
keramisk skive  

15 11 
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Niveau Normkrav N Opfyldt 
Boligen: Boligen  

generelt 
Depotrum 15 13 

    Etrumsbolig: Beboelses-
rum min. 14 m² 

15 11 

    Torumsbolig: 1. rum = min. 
14 m², 2. rum = 7 m² 

13 12 

    Internetstik 15 15 
    Tv-stik 15 15 
    Telefonstik 15 15 
    Afspændingsventiler på 

hhv. fremløb og retur,  
varme 

15 15 

    
Individuel forbrugsmåling 
af varme 

15 15 

    Afspærringsventiler, vand 15 15 
    Evt. konvektorer kan  

anvendes som bænk  
8 5 

Boligens rum: Entré Dørtelefon 5 1 
  Køkken Køkken supplerer opholds-

rum med min. 3 m² 
13 13 

    Mekanisk ventilation 15 14 
  

  
Blandingsbatteri med  
keramisk skive 

15 15 

  
  

230 V ved køkkenbord, 
min. to udtag 

15 15 

    Emfang med kontakttryk-
regulering 

15 14 

  Badeværelse Brusekabine min. 90x90 
cm 

15 13 

  
  

Håndvask kan klare  
personvægt 

15 15 

  
  

Toilet med vandspare-
funktion 

15 15 

  
  

Blandingsbatteri med  
keramisk skive 

15 15 

    Mekanisk ventilation 15 15 
  

  
Udsugning med kontakt-
trykregulering 

15 13 

  Værelse Værelse er min. 7 m² 9 9 
  Depotrum Aflåselig dør 15 12 
    Areal, min. 1,5 m² 15 13 
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D. Kontaktplan 
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 Støttede private ungdomsboliger 
      Pilotprojekt Bølge 1 Bølge 2 Uden for 
              marts-maj 2007 Feb.-april 2008 måleperioden 
Runde Byggeri Antal boliger Kommune MP1 MP2 MP3 MP1 MP2 MP3 MP1 MP2 MP3 MP1 MP2 MP3 

1 Harekæret 30 Odense       2005-01-27 2005-10-27 2006-04-27             

1 Holmbladsgade  35 København       2005-11-03 2006-08-03 2007-02-03             

1 Langagerkollegiet 64 Aalborg 2005-04-19 2006-01-19 2006-07-19                   

1 Sømoseparken 100 Ballerup       2006-06-19      2007-03-19  2007-09-19       

1 Kollegiet ved Trekronersøen 69 Roskilde             2006-05-01 2007-02-01 2007-08-01       

2 Dannebrogskollegiet  34 Aalborg       2005-10-12 2006-07-12 2007-01-12             

2 Flintholm Kollegium (=Abildgaardkollegiet) 117 Frederiksberg                   2009-07-01 2010-04-01 2010-10-01 

2 Emdrupborgkollegiet 74 København                   2008-08-01 2009-05-01 2009-11-01 

2 Hedorf Kollegiet 38 Frederiksberg                   2009-07-01 2010-04-01 2010-10-01 

2 Vendia Kollegiet 80 Aalborg       2006-09-01 
  

    2007-06-01 2007-12-01       

2 Falkoner Kollegiet  114 Frederiksberg       2007-04-01       2008-01-01       2008-06-01 

2 Korallen  108 Roskilde       2006-12-18       2007-09-18 2008-03-18       

3 Chr. X's Kollegiet 106 Århus       2007-04-01     
  

2008-01-01     
  

2008-07-01 

3 Sadolinparken  51 København                   2008-04-01 2009-02-01 2009-08-01 

3 Fjordbo (=Lindholm Brygge 1) 64 Aalborg          2005-08-31 2006-05-31 2006-11-30       

3 Hørgården 60 Kolding       2006-08-01       2007-05-01 2007-11-01       

3 Sukkerlageret – Ungdomsboliger 32 Odense       2006-06-14      2007-03-14  2007-09-14       

3 A/B Dahlerup  80 København       2006-12-01 2007-09-01       2008-03-01       

3 Vindegården 29 Odense       2006-06-01       2007-03-01 2007-09-01       

3 Nobel Kollegiet 108 Aalborg       
      

 2008-02-01 
    

 2009-03-01 2009-09-01 

4 Pianohuset (=Musikkollegiet)  40 København                   2008-06-01 2009-03-01 2009-09-01 

4 Josephine Schneiders Kollegiet 20 København                  2008-03-01  2008-12-01 2009-06-01 

4 Sauers Kollegiet  58 Aalborg                   2008-09-01 2009-06-01 2009-12-01 

4 Silo-et 161 Roskilde       
            

2008-08-01 2009-05-01 2009-10-01 

4 Universitetskollegiet 152 Aalborg                   2008-10-31 2009-05-31 2009-11-31 

                                

    1824                           
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 Almene ungdomsboliger 
      Pilotprojekt Bølge 1 Bølge 2 Uden for 
              marts-maj 2007 feb-april 2008 måleperioden 
Runde Byggeri Antal boliger Kommune MP1 MP2 MP3 MP1 MP2 MP3 MP1 MP2 MP3 MP1 MP2 MP3 

3 Signalhuset 288 København       2006-05-01 2007-02-01 2007-08-01       

3 Ørnegårdsparken 36 Gentofte       2005-12-30 2006-09-30 2007-03-30       

3 Eriksgård 97 Roskilde       2004-08-01 2005-05-01 2005-11-01       

3 Ravnholtvænget 56 Odense       2004-04-28 2005-01-28 2005-07-28       

3 Ungdomsboligerne på Herredsvej (afdeling 16) 42 Århus       2004-09-01 2005-06-01 2005-12-01       

3 Vejleåparken 48 Ishøj       2004-05-28 2005-02-28 2005-08-28       

3 Oldjordsvej 60 Århus       2005-02-01 2005-11-01 2006-05-01    

                                

    627                           
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E. Spørgeskemadeltagernes 
køn, alder og uddannelse 

Beboerne, der har svaret på spørgeskemaet, fordeler sig således: 
 

  Støttet privat Almen 

Besvarelser i alt Antal (N) 406 234 

Køn Kvinde 48% 57% 

 Mand 52% 43% 

Alder   -19 37% 36% 
 20-22 48% 50% 
 23-25 13% 12% 
 26- 2% 2% 
Uddannelse Ungdomsuddannelse 0% 1% 
 Almen- eller erhvervsgymnasial uddannelse 4% 8% 
 Erhvervsfaglig uddannelse 6% 6% 
 Kort videregående uddannelse 4% 4% 
 Mellemlang videregående uddannelse 29% 29% 
 Lang videregående uddannelse 51% 49% 
 Ikke under uddannelse 6% 3% 

 



 Velfærdsministeriet 
Evaluering af Støttede Private Ungdomsboliger 

 
 

 251 

F. Normkrav, der har direkte 
relevans for beboerne 

 

Niveau Normkrav 

Direkte  
relevant for 
beboerne 

Bebyggelsesplan: Parkering Min en overdækket cykel-p-plads 
pr. beboelsesrum Ja 

Bygning: Bygningen  
generelt 

Dørtelefon Ja 

    Handicapboliger Nej 
Fællesfaciliteter: Fællesarealer Fællesareal svarer til min. 1,5 m² pr. 

bolig Ja 

  Fællestoilet Udsugning med kontakttryk-
regulering Ja 

    Håndvask kan klare personvægt Nej 
  Vaskeri Min. en vaskemaskine pr. 15 boliger Ja 
    Min. en tørretumbler pr. 30 boliger Ja 
    Blandingsbatteri med keramisk  

skive  Nej 

Boligen: Boligen  
generelt 

Depotrum Ja 

    Etrumsbolig: Beboelsesrum min. 14 
m² Ja 

    Torumsbolig: 1. rum = min. 14 m², 
2. rum = 7 m² Ja 

    Afspærringsventiler, vand Nej 
    Afspærringsventiler på hhv. frem-

løb og retur, varme Nej 

Boligens rum: Entré Dørtelefon Ja 
  Køkken Køkkenet supplerer opholdsrum 

med min. 3 m² Ja 
    Mekanisk ventilation Nej 
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Niveau Normkrav 

Direkte  
relevant for 
beboerne 

    Blandingsbatteri med keramisk 
skive Nej 

    230 V ved køkkenbord, min. to  
udtag Nej 

    Emfang med kontakttrykregulering Ja 
  Badeværelse Brusekabine min. 90x90 cm Ja 
    Håndvask kan bære personvægt Nej 
    Toilet med vandsparefunktion Nej 
    Blandingsbatteri med keramisk 

skive 
Nej 

    Mekanisk ventilation Nej 
    Udsugning med kontakttryk-

regulering 
Ja 

  Værelse Værelset er min. 7 m²  Ja 
  Depotrum Aflåselig dør Ja 
    Areal, min. 1,5 m² Ja 
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i Sammenhængen mellem beboernes tilfredshed med udenomsarealet samlet set 
og de konkrete forhold ved udenomsarealet er undersøgt ved brug af Spearmans 
korrelationsanalyse. En korrelationsanalyse angiver, hvorvidt der er en statistisk 
parvis sammenhæng mellem to variable. Da tilfredshed udgør en ordinalskalava-
riabel, har vi anvendt Spearmans korrelationskoefficient, der dels angiver, om 
der er en signifikant sammenhæng, dels angiver en værdi for sammenhængens 
styrke. Koefficienten kan antage værdier mellem -1 og 1, hvor negative værdier 
udtrykker negative sammenhænge og positive værdier det omvendte. Jo tættere 
på nul (0) værdier er, jo svagere er sammenhængen. 

ii Spearmans korrelationskoefficient kan antage værdier mellem -1 og 1, hvor ne-
gative værdier udtrykker negative sammenhænge og positive værdier det om-
vendte. Jo tættere på nul (0) værdier er, jo svagere er sammenhængen. "Stor be-
tydning" angiver, at Spearmans korrelationskoefficient er over 0,400, "Nogen be-
tydning", at Spearmans korrelationskoefficient er over 0,200, men under 0,400, 
og "Svag betydning", at Spearmans korrelationskoefficient er under 0,200. 


