
 

Lovgivningsmæssige rammer for at bygge ungdomsboliger 

Almenboligloven 

LBK nr 1278 af 18/11/2015 Gældende 

§ 4. Almene ungdomsboliger er: 

1) Boliger, der samtidig med kommunalbestyrelsens tilsagn om offentlig støtte efter denne lov er mærket 

som almene ungdomsboliger. 

2) Ungdomsboliger, der den 31. december 1996 tilhørte et almennyttigt boligselskab. 

3) Ungdomsboliger, der omdannes til almene ungdomsboliger i medfør af § 2, stk. 1. 

4) Boliger, der ved kommunalbestyrelsens tilsagn om offentlig støtte til ombygning efter § 115, stk. 1, nr. 5, 

mærkes som almene ungdomsboliger. 

5) Boliger i eksisterende udlejningsejendomme og parcelhuse, der erhverves af en almen boligorganisation 

med henblik på omdannelse til alment byggeri og udlejning som ungdomsboliger. 

6) Almene ældreboliger hvis bruttoetageareal ikke overstiger 50 m², og, som kommunalbestyrelsen og 

boligorganisationen aftaler fremover skal mærkes som almene ungdomsboliger. 

7) Almene ældreboliger med et bruttoetageareal på mellem 50 og 65 m², som kommunalbestyrelsen og 

boligorganisationen aftaler fremover skal mærkes som almene ungdomsboliger. En aftale efter 1. pkt. skal 

være indgået inden den 1. januar 2017. Aftalen kan indgås for en periode af højst 10 år. Efter aftalens udløb 

mærkes ledige boliger på ny som almene ældreboliger. 

8) Boliger, der er opført med offentlig støtte efter lov om byfornyelse og mærket som almene 

ungdomsboliger. 

9) Almene familieboliger, hvis bruttoetageareal ikke overstiger 50 m², og som kommunalbestyrelsen efter 

aftale med boligorganisationen beslutter fremover skal mærkes som almene ungdomsboliger. 

Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at almene familieboliger med et bruttoetageareal på mellem 

50 og 55 m² fremover skal mærkes som almene ungdomsboliger, hvis særlige forhold vedrørende den 

enkelte ejendom, herunder ejendommens beboersammensætning, taler herfor, eller hvis hensynet til 

kommunens samlede boligforsyning, herunder balancen mellem boligformerne, ikke taler imod. 

10) Almene familieboliger med et bruttoetageareal på mellem 50 og 65 m², som kommunalbestyrelsen og 

boligorganisationen aftaler fremover skal mærkes som almene ungdomsboliger. En aftale efter 1. pkt. skal 

være indgået inden den 1. januar 2017. Aftalen kan indgås for en periode af højst 10 år. Efter aftalens udløb 

mærkes ledige boliger på ny som almene familieboliger. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal indberette aftaler om ommærkninger indgået i henhold til stk. 1, nr. 7 

eller 10, til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet på et skema, som er udarbejdet af ministeriet. 

 



 

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at en selvejende ungdomsboliginstitution indeholdende boliger, 

der er opført med offentlig støtte efter byggestøtte-, kollegiestøtte- eller boligbyggerilovgivningen, 

omdannes til en almen boligorganisation eller en afdeling af en almen boligorganisation eller til en 

selvejende almen ungdomsboliginstitution. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at kollegier, der ikke er opført med offentlig støtte, omdannes 

til en almen boligorganisation eller en afdeling af en almen boligorganisation eller til en selvejende almen 

ungdomsboliginstitution, såfremt de opfylder bestemmelserne herom. Kommunalbestyrelsen kan dog i helt 

særlige tilfælde godkende fravigelser fra de regler om bestyrelsens sammensætning og om udlejning, som 

gælder for almene boligorganisationer og selvejende almene ungdomsboliginstitutioner. 

Kommunalbestyrelsens godkendelse efter 2. pkt. skal være tidsbegrænset. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at en selvejende ældreboliginstitution indeholdende boliger, 

der er opført med offentlig støtte efter denne lov eller den tidligere lov om boliger for ældre og personer 

med handicap, omdannes til en almen boligorganisation eller en afdeling af en almen boligorganisation. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at en selvejende institution indeholdende lette kollektivboliger 

omdannes til en almen boligorganisation eller en afdeling af en almen boligorganisation, såfremt boligerne 

er opført med offentlig støtte efter tidligere love om boligbyggeri. 

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan ikke godkende omdannelse efter stk. 1-4, hvis boligerne er beliggende på 

en ejendom med tilbagekøbsklausul. 

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen indberetter omdannelse af de i stk. 1, 3 og 4 nævnte institutioner til Statens 

Administration. Statens Administration meddeler den almene boligorganisation eller den selvejende 

almene ungdomsboliginstitution, at allerede meddelte tilsagn om offentlig støtte på uændrede vilkår 

overføres til den pågældende afdeling under den almene boligorganisation eller den selvejende almene 

ungdomsboliginstitution. 


