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1. Indledning
København er i vækst, og det forventes at byen vil vokse med ca.
100.000 nye københavnere over de næste 12 år. Det medfører at
boligmarkedet kommer under pres, og at det for nogle borgere bliver
mere og mere vanskeligt at finde en bolig i København - særligt for
dem, der har en lav indkomst.
De almene boliger udgør i dag ca. 20 pct. af den samlede boligmasse i
København. I den nuværende kommuneplan indgår en målsætning
om, at den andel skal fastholdes ved at sikre at 20 pct. af nybyggeriet
udgøres af almene boliger.
Ændringer i planloven i 2015 betød, at kommunerne i nye lokalplaner
kan stille krav om, at op til 25 pct. af boligerne i et lokalplanområde
skal være almene. Det gør det nemmere at opføre almene boliger i en
konjunktursituation, hvor almene bygherrer på grund af
begrænsningerne på, hvor dyrt de samlet set kan bygge, ellers ikke
ville kunne anskaffe byggegrunde i København.
Den generelle situation på det københavnske boligmarked og de nye
muligheder for at planlægge til almene boliger var baggrunden for et
ønske om en fremadrettet analyse af mulighederne for at bygge
almene boliger i København. I budgetaftalen for 2018 fremgår det at:
”Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af
Teknik- og Miljøforvaltningen forud for Kommuneplan 2019 skal
afdække sammensætningen af boligmassen og de forskellige
ejerformer. Herunder afdækkes positive og negative konsekvenser ved
at hæve andelen af almene boliger i København samt forventede
byggemuligheder og tilgængelige grunde, afledte boligsociale og
økonomiske konsekvenser og konsekvenser for koncentrationen af
almene boliger i byen. Parterne er enige om, at København skal være
en blandet by med en blandet boligmasse, og at 25 pct.-reglen
anvendes i alle de lokalplaner, hvor det er muligt”.
Nærværende analyse giver en status på den eksisterende almene
boligmasse i København og på boligernes kendetegn for så vidt angår
huslejeniveau, beboersammensætning og fordeling i byen. Endvidere
analyseres mulighederne for at hæve andelen af almene boliger i
København.
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2. Sammenfatning
Der er mulighed for at øge andelen af almene boliger i København
Det vurderes, at der med afsæt i de forventede arealudlæg i den
kommende planperiode, kan tilvejebringes byggemulighed til ca. 1,1
mio. boligetagemeter almene boliger. Det er baseret på at plankravet
anvendes konsekvent i de nye byudviklingsområder.
Såfremt 25 pct. af al fornødent nybyggeri, op mod 60.000 boliger i alt
i planperioden jf. kommunens boligbehovsanalyse, ønskes at være
alment, vil det kræve ca. 1.050.000 boligetagemeter i planperioden.
Det svarer til ca. 15.000 nye almene boliger. Det er således muligt at
hæve den nuværende målsætning om hvor stor en andel af nybyggeriet
der skal være alment fra 20 pct. til 25 pct.
Såfremt 25 pct. af al nybyggeri opføres som almene boliger, forventes
det at andelen af almene boliger af den samlede boligmasse i
planperioden vil stige til ca. 20,7 pct.
Hvis målsætningen sættes til 25 pct. af nybyggeriet, vil det medføre
kommunale omkostninger til støtte til boligerne på ca. 2,8 mia. kr. i
planperioden, eller ca. 700 mio. kr. yderligere, end hvis den
nuværende målsætning på 20 pct. almene boliger fastholdes.
De almene boliger kan med fordel spredes mere på tværs af byen
De almene boliger er ikke fordelt jævnt på tværs af byen. Almene
boliger findes i hele byen, men nogle områder har meget få almene
boliger, mens andre områder har en overvægt af almene boliger.
For at sikre, at nye almene boliger understøtter kommunens samlede
målsætning om en blandet by kan de nye boliger derfor med fordel
placeres på steder i byen, hvor det bidrager til en mere jævn fordeling
samlet set.
Almene boliger er de billigste og mest tilgængelige i København
Almene boliger udgør ca. 20 pct. af den samlede boligmasse i
Københavns Kommune – eller ca. 60.000 boliger. Samtidig er det i
gennemsnit den billigste tilgængelige boligform i kommunen. Nyere
almene boliger er i gennemsnit 24 pct. billigere i husleje end nyere
private udlejningsboliger. Nye ejerboliger er i gennemsnit ca. 40 pct.
dyrere at bo i, sammenlignet med nyere almene boliger.
Adgangen til almene boliger er offentlig tilgængelig, og blandt
boligformerne i København er adgangen til de almene boliger den
mest transparente. Men ventelisterne vokser, og særligt de grupper,
der har behov for en billig bolig, oplever det stadig sværere at finde en
bolig.
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Beboerne i de almene boliger er københavnere og tjener mindre end
gennemsnittet
Beboere i almene boliger har i gennemsnit en lavere indkomst, kortere
uddannelse og en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet end beboere i
andre ejerformer i København. Personer af ikke-vestlig herkomst er
desuden overrepræsenteret i almene boliger. En vigtig funktion for de
almene boliger er kommunens boligsociale anvisning. Anvisningen,
såvel som den generelle tilgængelighed for de almene boliger til lavog mellemindkomstgrupper bidrager til at forklare disse forskelle i
beboersammensætning i forhold til andre ejerformer.
Almene boliger er desuden den boligtype der frigør flest nye boliger i
København. To ud af tre personer, der flytter ind i en ny almen bolig,
kommer således i forvejen fra en bolig i København. En ny almen
bolig frigør således i to ud af tre tilfælde en anden ledig bolig i
København. Det er kun tilfældet for under halvdelen af nye boliger i
gennemsnit.
De kommunaløkonomiske konsekvenser ved almene boliger
På grund af den socio-økonomiske sammensætning blandt beboerne i
de almene boliger, vil opførsel af nye almene boliger sandsynligvis
betyde, at de borgere, der tilflytter boligerne i gennemsnit vil medføre
en større kommunaløkonomisk udgift, end hvis de samme boliger
havde været opført som en anden ejerform. Borgere i beskæftigelse
bidrager fx positivt til kommunaløkonomien gennem skatter – uanset
bopæl.
Borgerne i almene boliger behøver ikke nødvendigvis i gennemsnit
medføre en kommunal nettoudgift, men medfører qua den
gennemsnitlige socio-økonomiske profil alt andet lige en større
kommunaløkonomisk udgift end beboere i andre ejerformer.
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3. Anbefalinger
På baggrund af analysens konklusioner, har Økonomiforvaltningen
følgende anbefalinger:
-

Almene boliger udgør den boligform i København, der er mest
tilgængelig for borgere med en lav- og mellemhøj indkomst.
Såfremt disse grupper fremadrettet skal have mulighed for at være
en del af befolkningstilvæksten i København, bør almene boliger
udgøre en integreret del af byudviklingen.

-

Beboere i almene boliger medfører i gennemsnit en mindre
kommunal indtægt end beboere i andre ejerformer, da disse i
gennemsnit bl.a. har en højere tilknytning til arbejdsmarkedet.
Dette skal dog sammenholdes med, at almene boliger – udover
anvisning via almindelige ventelister – også benyttes af
kommunen til boligsocial anvisning mv. Almene boliger er således
et centralt redskab til at tilvejebringe boliger til også de mest
udsatte borgere. Derfor bør almene boliger også fremadrettet være
et element i kommunens boligpolitik. I modsat fald vil der skulle
tilvejebringes andre boligtilbud til at løse den boligsociale opgave.

-

Koncentration af almene boliger i fx større sammenhængende
bebyggelser, kan have negative effekter for de berørte byområder.
Derfor er det vigtigt, at nye almene boliger opføres integreret i den
øvrige by, at de almene boliger primært opføres der, hvor der ikke
er mange almene boliger i forvejen, og at der arbejdes målrettet
med private boliger i områder, hvor der i forvejen er mange
almene boliger. Det princip for etablering af boliger understøtter
hensynet til en blandet by.

-

Muligheden for at stille krav om almene boliger i lokalplaner er en
måde at sikre, at udviklingen af private og almene boliger følges
ad, og at de to boligtyper blandes i når byen udvikles. I den
kommende planperiode forventes det, at der ved konsekvent
anvendelse af plankravet kan tilvejebringes ca. 1,1 mio.
boligetagemeter byggemuligheder for almene boliger.

-

Det giver mulighed for at mindst 25 pct. af al nybyggeri kan
opføres som almene boliger. Det svarer til, at den samlede andel af
almene boliger i København vil vokse med ca. ét procentpoint i
planperioden. For at understøtte udbygningen, bør en revideret
målsætning følges op ad bl.a. målrettet brug af
grundkøbslånspuljen til grundkøb til alment byggeri, samt en aktiv
dialog med de almene boligorganisationer om fortætning af de
eksisterende almene boligområder.
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4. Den eksisterende boligmasse – sammensætning og
tilgængelighed
De følgende afsnit gennemgår sammensætningen af den eksisterende
boligmasse i København samt tilgængeligheden i boligmassen.
Gennemgangen tager afsæt i byens almene boliger.
København har i dag en lavere andel af almene boliger sammenlignet
med det øvrige hovedstadsområde samt de andre større kommuner i
Danmark, jf. figur 1. Det skyldes ikke mindst de mange andelsboliger,
som udgør omkring i 1/3 af boligmassen i Københavns Kommune,
mens de samlet set i det øvrige Danmark blot udgør 4 pct.
Andelen af almene boliger i Københavns Kommune (19,8 pct.) er
omtrent det samme som landsgennemsnittet (20,8 pct.).
Figur 1. Fordeling af boliger på ejerform i Figur 2. Antal boliger i Københavns
Københavns Kommunesammenlignet
Kommune efter opførelsesår 1980med resten af DK og omegnskommuner, 2018.
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Anm: Antal boliger i 2018 er fra 1/1 2018 til 1/9 2018
Kilde: Egne beregninger i forskningsservice, Danmarks Statistik.

Byggeaktiviteten i Københavns Kommune er igen stigende efter en
række år efter finanskrisen med en meget lav aktivitet, jf. figur 2.
Andelen af nye almene boliger er dog relativt lav, da der de senere år i
højere grad er blevet opført ejerboliger og private udlejningsboliger.
Andelen af nyopførte almene boliger var omvendt høj i årene før år
2000. Mellem 1980-2000 udgjorde almene boliger ca. 66 pct. af
boligbyggeriet i København.
Antallet af færdiggjorte almene boliger forventes at stige i løbet af de
kommende år, i takt med at de boliger, der har modtaget tilsagn fra
kommunen bliver opført. Fra påbegyndelse af byggeriet til
ibrugtagning, går der i gennemsnit ca. 18-24 måneder. Samlet set er
der pt. ca. 3.500 almene boliger under udvikling, hvoraf en del har fået
tilsagn til at påbegynde byggeriet.
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Figur 3. Påbegyndelsesperiode, almene boliger 2014-2018 (antal boliger med
meddelt skema B-tilsagn.
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Kilde: TBST. Boligstat.dk. Oplysninger pr. ultimo oktober 2018

Huslejeniveau og brugeromkostninger
De nyere almene boliger er i gennemsnit dyrere end tidligere opførte
almene boliger, jf. figur 4. En almen bolig koster således i gennemsnit
ca. 1.100 kr. pr. kvm, mens en almen bolig opført før 1950 koster ca.
840 kr. pr. kvm.
Figur 4. Gennemsnitlig husleje pr. kvm for Figur 5. Brugeromkostninger for
almene familieboliger i KK fordelt på
nybyggeri på 95 kvadratmeter i KK
opførelsesår, 2018
fordelt på ejerformer (2015-priser).
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Anm.: Der er taget udgangspunkt i gennemsnitlige huslejepriser for privat udlejning og almennyttige
boliger opført efter år 2000. For andelsboliger er der taget udgangspunkt i en nyopført andelsbolig på
Toftegaards Plads. For ejerlejligheder er der taget udgangspunkt i kvadratmeterprisen for solgte boliger i
2016 opført efter 2000.
Kilde: Boligstat.dk, Nationalbanken og Danmarks Statistik.

De nyere almene boliger er i gennemsnit ca. 24 pct. billigere end
sammenlignelige nyere private udlejningsboliger. Nyere ejerboliger er
ca. 40 pct. dyrere at bo i end nyere almene boliger, jf. figur 5. Almene
boliger er således den billigste ejerform blandt de nyopførte boliger i
København.
Ifølge Landsbyggefondens huslejestatistik er huslejen for nyopført
alment byggeri ikke blevet forholdsvist dyrere i 2017 sammenlignet
med gennemsnittet for alment boligbyggeri i perioden fra år 2000Side 7 af 26

2016. I samme periode er boligpriserne i København steget markant
og almene boliger er således blevet relativt billigere i forhold til
ejerboliger og dermed sandsynligvis også nyopførte private
udlejningsboliger, hvor huslejen i nogen grad vil følge udviklingen i
priserne på ejerboliger.
Huslejen for almene boliger fastsættes ud fra et princip om
balanceleje. Det betyder at der skal være balance imellem afdelingens
indtægter og udgifter. Stigningen i huslejen for almene boliger skyldes
først og fremmest stigninger i grundpriser og byggeomkostninger i
hovedstadsområdet, der har været med til at fordyre byggeriet og
dermed også medført højere husleje.
For at imødegå denne tendens blev der i 2004 indført et
maksimumbeløb. Formålet var netop at undgå meget dyrt byggeri ved
at fastsætte en øvre grænse for anskaffelsessummerne, således at
huslejen kan holdes på et rimeligt niveau. At huslejen på nye almene
boliger er højere end for ældre almene boliger, skyldes at
beboerbetalingen 35 år efter opførslen fastholdes på det samme
niveau, mens den fra det ibrugtagelsen til det 35. år opreguleres årligt
indtil den når det endelige niveau. Almene boliger over 35 år vil
derfor alt andet lige blive relativt billigere fra år til år.1
Tilgængelighed
Tilgængeligheden på det københavnske boligmarked som helhed er
beskrevet i ”Analyse af tilgængeligheden på boligmarkedet i
København", der er udarbejdet af Økonomiforvaltningen som led i
forarbejderne til Kommuneplan 2019. Analysen er forlagt
Økonomiudvalget i marts 2018.
Analysen konkluderer, at der fortsat er boliger i forskellige prisklasser
i København, men at der på grund af forskellige mekanismer, fx
interne ventelister, adgang via netværk mv., ikke er transparens i
adgangen til boliger, og at det derfor ikke nødvendigvis er de mest
økonomisk trængende, der har adgang til de billigste boliger.
Analysen konkluderer endvidere, at tilgængeligheden til et passende
boligtilbud er særligt udfordret for de laveste indkomstgrupper, der
ikke har adgang til andre boligtyper end lejeboliger, samt at
ventelisterne til de almene boliger er blevet længere

1

Finansieringsmodellen for almene boliger er udtømmende beskrevet i rapporten:
”Den almene sektors effektivisering”, Ministeriet for By, Bolig, og Landdistrikter
(2014)
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Delkonklusion
De almene boliger udgør ca. 20 pct. af den samlede boligmasse i
Københavns Kommune. Det er samtidig den billigst tilgængelige
boligform i kommune. Almene boliger er ca. 24 pct. billigere i husleje
end sammenlignelige private udlejningsboliger i København.
Huslejen er nye almene boliger er dyrere end i de ældre almene
boliger, hvilket skyldes det bagvedliggende finansieringssystem. Det
medfører, at almene boliger relativt bliver billigere over tid.
Adgangen til almene boliger for offentlig tilgængelig via ventelister.
Blandt boligformerne i København, er adgangen til de almene boliger
den mest transparente. På grund af udviklingen på det samlede
boligmarked i København vokser ventelisterne til almene boliger, og
særligt de grupper, der har behov for en billig bolig, oplever det
sværere at finde en bolig.
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5. Boligmassens socioøkonomiske sammensætning på tværs
af ejerformer
De følgende afsnit gennemgår de socioøkonomiske karakteristika ved
beboerne i den københavnske boligmasse. Der sættes fokus på at
sammenholde beboere i de almene boliger med andre boligformer.
Personer med bopæl i almene boliger i Københavns Kommune har en
lavere arbejdsmarkedstilknytning end personer, der bor i andre
ejerformer, jf. figur 6. Således er kun lidt over halvdelen af personer,
der bor i almene boliger, i beskæftigelse, mens det er ca. 72 pct. i
gennemsnit for hele kommunen.
Figur 6. Beskæftigelsestilknytning for personer mellem 16 og 64 år fordelt på
ejerformer i KK, 2017
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Over 70 pct. af personer i almene boliger har en disponibel indkomst
på under 200.000 kr. om året, jf. figur 7. Til sammenligning har kun
ca. 12 pct., der bor i ejerboliger en disponibel indkomst på under
200.000 kr. Personer i private udlejningsboliger og andelsboliger har
også en væsentligt højere indkomst end personer i almene boliger. Det
er til trods for, at både andelsboliger og især private udlejningsboliger
har en høj andel af studerende, der må forventes at have en relativ lav
indkomst. Almene boliger har dog tillige en relativt høj andel af
studerende sammenlignet med ejerboliger.
En del af de almene boliger i København er desuden botilbud til
målgrupper under 64 år, fx til personer med en nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne. Dette bidrager delvist til at forklare den lave
beskæftigelsestilknytning og tilsvarende lave indkomstniveau. Ca. 30
pct. af de nyopførte almene boliger i København i perioden 2011Side 10 af 26

2016 opførtes som ældreboliger2, dvs. boliger målrettet enten ældre
eller personer i den erhvervsaktive alder, der har behov for et særligt
botilbud.
Figur 7. Ækvivaleret disponibel indkomst fordelt på ejerformer i KK, 2016.
Personer i alderen 16-64 år.
Pct.

Pct.

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

Almene

Ejerboliger

Andelsboliger

Privat udlejning

Kilde: Danmarks Statistik. Den ækvivalerede disponible indkomst er et indkomstmål, hvor den disponible
indkomst vægtes, således at personers indkomst kan sammenlignes uafhængigt af fx familiestørrelse og
alderssammensætning.

Aldersfordelingen blandt beboere i almene boliger ligner
hovedsageligt aldersfordelingen for andelsboliger, jf. figur 8. Privat
udlejning har en stor andel af unge, hvilket bl.a. hænger sammen med,
at mange studerende bor i private udlejnings boliger fx via
forældrekøb eller private kollegier. Almene boliger har den næsthøjeste andel unge på tværs af de forskellige ejerformer.
Figur 8. Personer i KK fordelt på alder Figur 9. Personer i KK fordelt på herkomst
og ejerform, 2017
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2

Landsbyggefonden. Temastatistik 2017:6
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Almene boliger skiller sig markant ud fra de andre boligtyper, hvis
man ser på herkomst, jf. figur 9. Over 40 pct. i de almene boliger er
således indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande mod
omkring 10 pct. i den resterende del af boligerne i København.
De almene boliger har mange ufaglærte og tilsvarende få med lang
videregående uddannelse sammenlignet med resten af boligmassen i
Københavns Kommune, jf. figur 10.
Figur 10. Personer i KK fordelt på uddannelse og ejerform, 2017
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Anm: Ufaglærte personer dækker over personer der højest har fuldført grundskole eller gymnasial
uddannelse.
Kilde: DST

Kun lige under 5 pct. af de almene boliger er rækkehuse, mens den
resterende del er etagebyggeri. Personer, der bor i rækkehuse, har i
gennemsnit en lidt højere lønindkomst end personer, der bor i
etagebyggeri, jf. figur 11. Deres beskæftigelsesfrekvens er også højere
og ligger på 63 pct. mod 53 pct. for dem der bor i etageboliger. Det
hænger dog nok sammen med, at rækkehuse i gennemsnit er en smule
dyrere at bo i, sammenlignet med etagebyggeri.
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Figur 11. Personer mellem 16 og 64 år, Figur 12. Beskæftigelsesfrekvens fordelt
der bor i almene boliger i KK, fordelt på opførelsesår for almene boliger og
på lønindkomst og boligtype, 2017
ejerboliger i KK, 2017
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Kilde: DST

Beskæftigelsesfrekvensen for personer i almene boliger er generelt
højere jo nyere boligen er, jf. figur 12. Det kan hænge sammen med, at
huslejen i nyere almene boliger er højere end i ældre almene boliger,
som det blev vist i figur 3. Samme tendens i forhold til
beskæftigelsesfrekvens gælder for nyere ejerboliger, hvor
beskæftigelsesfrekvensen er højere, jo nyere boligen er.
Flyttekæder
Flyttekæder er et begreb, der anvendes til at beskrive hvordan
boligmarkedet påvirkes, når en bolig fraflyttes til fordel for en anden
bolig. Det sætter ofte en kædereaktion i gang, idet en række boliger
kan blive ledige gennem flere til- og fraflytninger. Som på andre
parametre adskiller flyttekæderne for almene boliger sig fra andre
boligtyper. Flyttekæder er yderligere beskrevet i boks 1 nedenfor.
Den disponible indkomst for personer der tilflyttede nye almene
boliger (kæde 1 almene boliger) er lavere end i hele Københavns
Kommune samt for alle dem, der tilflyttede nyopførte boliger fra
2010-2016 (kæde 1 alle boliger), jf. figur 13.
Alderen på personer der tilflytter nye almene boliger, er generelt
højere end hvis man betragter al nyt byggeri samt i resten af
Københavns Kommune. Specielt er andelen over 50 år, der tilflytter
nye almene boliger høj, jf. figur 14, hvilket formentlig skyldes, at en
del af nye indflytninger foretages til almene plejeboliger. I kæde 2
øges andelen af personer under 30 år, der tilflytter tomme boliger i
Københavns Kommune.

Figur

13:

Personer

i

flyttekæder

Figur

14:

Personer

i

flyttekæder
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Anm: I figurerne er der kun medtaget personer over 20 år.
Kilde: Egne beregninger.

Boks 1. Flyttekæder
I flyttekæderne er der taget udgangspunkt i nyopførte boliger, der er eget af almennyttige
boligselskaber i Københavns Kommune i perioden 2010-2016. Der indgår således som
udgangspunkt 1.486 boliger opgørelsen.
Der er derefter set på hvilke personer der først tilflyttede disse nyopførte boliger og hvilke
boliger de efterlod ved flytningen. Hvis boligerne blev efterladt tomme og var placeret i
København Kommune medtages de til den efterfølgende kæde hvor processen gentages.
De personer der tilflyttede de 1.486 nye almene boliger efterlod i alt 1.002 tomme boliger i
Københavns Kommune, svarende til ca. 67 pct. (kæde 1), jf. tabel 1. De personer der tilflyttede
de 1.002 boliger efterlod 171 tomme boliger i Københavns Kommune, svarende til 17 pct.
(kæde 2).
Hvis man ser på alle nyopførte boliger i KK i perioden 2010-2016 er andelen der flytter internt
i KK væsentligt lavere ift. dem der tilflytter almene boliger. Af de 7.100 nye boliger, der blev
opført i KK i 2010-2016 var der således kun 44 pct., der efterlod en tom bolig i KK.
Tabel 1. Antal boliger fordelt på flyttekæder
Antal der Pct. i forhold til
efterlades tomme

kæden før

i KK, almene

Antal der efterlades

Pct. i forhold til

tomme i KK, alle

kæden før

boliger

boliger
Nyopførte boliger i KK
2010-2016

1.486

-

7.100

-

Kæde 1

1.002

67

3.121

44

Kæde 2

171

17

675

22

Kilde: Egne beregninger.

Det ses således, at nye almene boliger frigør flere ledige boliger i
København end flytninger i boligmassen i gennemsnit. Mens ca. 2/3dele af de personer, der flytter ind i en almen bolig, efterlader en tom
bolig indenfor kommunens grænser, er det i gennemsnit for alle der
flytter ind i en bolig i København under halvdelen, der frigør en bolig
indenfor kommunen.
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Beboersammensætning over tid
Der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at
beboersammensætningen i boligerne ændrer sig jo ældre boligen
bliver, jf. figur 14. Beskæftigelsesfrekvensen er således relativ stabil i
årene efter boligen er opført. Det tyder på, at det er afgørende, hvem
der i første omgang flytter ind i boligen, da den socioøkonomiske
sammensætning herefter vil være stabil. Som i figur 12 ses det, at de
nyere almene boliger generelt har en højere beskæftigelsestilknytning
end de boliger der er opført før år 2000.
Figur 14. Beskæftigelsesfrekvens over tid for 18-64-årige personer fordelt på
udvalgte opførelsesår for almene boliger i KK. Normeret ift.
beskæftigelsesfrekvensen i hele KK i det givne år.
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Kilde: DST

Hvis man kigger på den ækvivalerede disponible indkomst, ses
derimod en faldende tendens, jf. figur 15. Det kunne tyde på, at der i
nybyggeri i første omgang flytter mere ressourcestærke personer ind i
det almene byggeri, men de over tid bliver udskiftet med folk med
lavere indkomst. Den tendens understøttes af at huslejen i de almene
boliger bliver relativt lavere, jo ældre boligerne bliver, og dermed vil
være tilgængelige for personer med lavere indkomst. Dette påvirker
dog ikke beskæftigelsesfrekvensen for beboerne.
De nyere boliger er dyrere, jf. ovenstående, og det ses at personer der
tilflytter nyere byggeri, har i gennemsnit omtrent den samme indkomst
som gennemsnittet for hele Københavns Kommune.
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Figur 15. Gennemsnitlig ækvivaleret disponibel indkomst over tid fordelt på
udvalgte opførelsesår for almene boliger i KK. Normeret ift. den gennemsnitlige
indkomst i hele KK i det givne år.
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Anm: 2008-2009 er udeladt pga af få observationer.
Kilde: DST

Den boligsociale anvisning til almene boliger
Ud over den naturlige ind- og udflytning af beboere i de almene
boliger, har den kommunale anvisningsret stor betydning for
beboersammensætningen i de almene boliger.
Borgere i København har mulighed for at få anvist en bolig via
kommunen, hvis de efter en konkret og individuel vurdering har et
akut boligsocialt behov. Københavns Kommune har mulighed for at
anvise til hver tredje ledigblevne almene bolig. De nærmere rammer
for anvisningerne aftales mellem Københavns Kommune og
Boligselskabernes Landsforening.
En række udlejningsmekanismer for almene boliger er med til at øge
tilgængeligheden for særlige grupper og samtidig medvirke til en
blandet by. Ud over at udsatte borgere kan få tildelt en almen bolig via
den boligsociale anvisning, kan mere ressourcestærke boligsøgende
komme foran i køen via fleksibel udlejning, der primært bruges i mere
udsatte boligafdelinger. Tillige begrænses den boligsociale anvisning
til de boligafdelinger, der i forvejen har mange beboere udenfor
arbejdsmarkedet eller er udsatte på anden vis. Anvisnings- og
udlejningsprincipperne understøtter hensynet til en blandet by ved at
sikre en forbedret variation blandt beboerne i de almene
boligafdelinger.

Side 16 af 26

For 2015-2016 blev 14 pct. af udlejningerne i almene boliger tildelt
den boligsociale anvisning, mens 23 pct. blev tildelt efter fleksibel
udlejning. De resterende boliger tilfaldt personer på den almindelige
venteliste. Den boligsociale anvisning oplever dog udfordringer med
at finde almene boliger, som matcher målgruppens betalingsevne
særligt efter indførelsen af kontanthjælpsloft, integrationsydelse mv.
Af de billigste boliger med en husleje på ca. 3.500 kr./mdr. var der
således 213 boliger til rådighed for den boligsociale anvisning i 2016,
mens 379 personer stod på venteliste til en sådan bolig i samme
periode.

Delkonklusion
Beboere i almene boliger har i gennemsnit en lavere indkomst, kortere
uddannelse og en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet end beboere
andre ejerformer, ligesom personer af ikke-vestlig herkomst er
overrepræsenteret i almene boliger. Såvel anvendelsen af den
boligsociale anvisning i kommunen, som den generelle tilgængelighed
for de almene boliger til særligt lav- og mellemindkomstgrupper og
anvendelse af almene boliger til fx botilbud til personer med fysisk
eller psykisk nedsat funktionsevne kan bidrage til at forklare disse
forskelle.
En analyse af flyttekæderne viser desuden, at almene boliger er den
boligtype der frigør flest nye boliger indenfor kommunens grænser
ved fraflytning. De personer, der flytter ind i de nyere almene boliger,
har et indkomstniveau, der er tæt på gennemsnittet for hele
København.
Kommunaløkonomiske konsekvenser ved almene boliger
På baggrund af ovenstående peger analysen på, at opførsel af nye
almene boliger sandsynligvis vil betyde at de borgere, der tilflytter
boligerne i gennemsnit vil medføre en større kommunaløkonomisk
udgift, end hvis de samme boliger havde været opført som en anden
ejerform.
Dette er dog betinget af, at den nuværende tendens i
beboersammensætning fortsætter, da borgere uden beskæftigelse i
gennemsnit udgør en økonomisk nettoudgift for kommunen. Borgere i
beskæftigelse bidrager derimod positivt til kommunaløkonomien
gennem skatter – uanset bopæl. Hvis en højere andel af beboerne i de
almene boliger kom i beskæftigelse, vil det således også i gennemsnit
øge det kommunal økonomiske bidrag fra beboerne i de almene
boliger. Borgerne i almene boliger behøver således ikke nødvendigvis
i gennemsnit at medføre en kommunal nettoudgift.
En konkret beregning af den kommunaløkonomiske konsekvens ved
at have almene boliger i boligmassen eller at tilføre nye almene
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boliger til boligmassen, sammenholdt med at tilføre andre boligtyper,
vil bero på en række antagelser om indflytternes karakteristika,
opførsel mv. En sådan opgørelse vil være behæftet med en betydelig
usikkerhed samt en række afhængighed i forhold til bl.a.
mellemkommunal udligning, boligsocial anvisning, tilvejebringelse af
alternative pleje- og botilbud mv., og er derfor ikke medtaget som en
del af denne analyse.
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6. Boligmassens geografiske spredning i forhold til
ejerformer
De følgende afsnit gennemgår, hvordan almene boliger er fordelt
geografisk i København, og belyser konsekvenserne heraf.
Almene boliger findes i alle dele af byen, men er ikke jævnt fordelt
over hele byen. Den geografiske fordeling af forskellige ejerformer i
København afspejler boligtyper og forskellige tidspunkt for
udbygning af byen. Mens private grundejerforeninger er dominerende
i særligt villaområderne i Vanløse, dele af Amager og mod grænsen til
Hvidovre, er fx andelsboligforeningerne dominerende i brokvarterene
og delvist i Indre by.
I forhold til almene boliger, kan der eksempelvis ses en
overrepræsentation af almene boliger i de områder af byen, hvor der
historisk er foretaget store systematiske udbygninger, fx de områder
der blev udbygget umiddelbart under og efter anden verdenskrig i det
nordlige København og de tidligere byudviklinger i bl.a. Sydhavnen i
starten af 1900-tallet. Her er der nogle steder opført almene boliger i
stort omfang, ofte i sammenhængende bebyggelser. Desuden findes
der også større almene boligbebyggelser i nogle områder, der blev
omdannet i forbindelse med nyere byudvikling eller sanering af
eksisterende byområder, fx Blågården og Mjølnerparken på Nørrebro,
eller Urbanplanen og Gyldenrisparken på Amager.
Figur 16. Almene boligafdelinger i København – markeret med grønt.

Kilde: KK-kort
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Den nuværende fordeling af ejerformer fremgår desuden af
nedenstående figur 17, der viser andelen af almene boliger på tværs af
skoledistrikter.
Figur 17. Andelen af almene boliger på tværs af skoledistrikter. 2018.

Kilde: KK-kort. Boliger pr. ult. 2018.

Skoledistrikter med lave andele af almene boliger findes typisk i
områder der enten har en mindre andel etagebyggeri (fx nogle
områder af i Vanløse), eller som er udbygget i perioder, hvor der ikke
er bygget almene boliger i samme takt som den øvrige byudvikling (fx
Østerbro eller Islands Brygge).
Tilsvarende ses de største andele af almene boliger i skoledistrikterne
beliggende i det nordvestlige og sydvestlige København. Endvidere
ses det, at nogle dele af Ørestad har relativt høje andele af almene
boliger. Det skyldes, at områderne er under udvikling, og at der i
nogle tilfælde etableres almene boliger i de tidlige faser af
byudviklingen. I disse områder vil andelen af almene boliger falde i
takt med at områderne bliver fuldt udbygget.
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Figur 18. Spredningsmål for fordeling af almene boliger på tværs af
skoledistrikter.

Det statistiske spredningsmål for almene boliger i skoledistrikterne
viser, i lighed med den geografiske analyse, en mindre skævhed i
fordelingen af almene boliger på tværs af byen til fordel for
skoledistrikter med en andel af almene boliger, der ligger under
gennemsnittet.
I gennemsnit har skoledistrikterne i København ca. 20 pct. almene
boliger. Halvdelen af skoledistrikterne har imidlertid 17 pct.
(medianen) almene boliger eller derunder, mens enkelte ”outlier”observationer trækker gennemsnittet op, jf. figur 18. Den markerede
kasse i diagrammet ovenfor afgrænser observationssættets nedre (25
pct.) og øvre (75 pct.) kvartil og viser således at halvdelen af alle
skoledistrikter i København har mellem 7 pct. og 28 pct. almene
boliger. I kun tre skoledistrikter er der en faktisk overvægt af almene
boliger – dvs. over 50 pct. almene boliger.
Anvendelse af byens skoledistrikter som målestok
Alt afhængigt af hvilken geografisk målestok der benyttes til at
betragte byens områder, kan et områdes nærmiljø fremstå meget
forskelligt.
For at skabe et billede af, hvor mange almene boliger der er i hvad der
kan betragtes som et omgivende nærormåde til et givet sted i byen,
opgøres andelen af almene boliger pr. skoledistrikt.
Dels giver opgørelsen pr. skoledistrikt et billede i en relevant
geografisk skala, dels er folkeskolerne et væsentligt mødested for en
stor del af byens beboere. Endeligt er skoledistrikterne bl.a.
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sammensat efter et ønske om en balanceret socio-økonomisk
elevsammensætning, og understøtter således i sig selv kommunens
hensyn til en blandet by. Dog inddrager fastlæggelse af skoledistrikter
ikke direkte andelen af almene boliger som et kriterium for
udformningen af skoledistriktet. Ud over et ønsket en blandet
elevsammensætning, tages der hensyn til kapacitetsudnyttelse,
trafiksikkerhed og færrest ændringer i de eksisterende skoledistrikter,
når skoledistrikter ændres.
Hvis boligejerforhold blev tillagt mere vægt i udformningen af
skoledistrikter, kunne man formentlig opnå en mere jævn spredning på
tværs af nogle skoledistrikter. Det vil dog være på bekostning af de
øvrige hensyn ved fastlæggelse af skoledistrikterne.
Delkonklusion
Fordelingen af almene boliger er ikke fuldstændig jævn på tværs af
byen, bl.a. på grund af de historiske træk i byudviklingen.
Spredningen fordelt på skoledistrikter er ikke markant, men der er
enkelte distrikter, der har meget høje andele af almene boliger
sammenlignet med gennemsnittet, mens andre dele af byen har en
meget lav andel af almene boliger.
For at understøtte en mere blandet fordeling af de almene boliger, kan
nye almene boliger derfor med fordel placeres så det understøtter en
jævn fordeling på tværs af skoledistrikterne.
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7. Muligheder for at hæve andelen af almene boliger
I det følgende kapitel analyseres mulighederne for at ændre andelen af
almene boliger i København, dels i forhold til potentielle
byggemuligheder og i forhold til økonomiske konsekvenser i forhold
til behovet for kommunal støtte (grundkapitaltilskud).
Boligbehov og byggemuligheder for udlæg til almene boliger i den
kommende planperiode
I forbindelse med boligbehovsanalysen, der udarbejdes til
Kommuneplan 19, vurderes det at der i den kommende planperiode vil
være et boligbehov på ca. 4,2 mio. etagemeter, svarende til ca. op mod
60.000 boliger.
Arealestimatet for almene byggemuligheder er sammensat af
følgende:


For byudviklingsområder i KP15, er en stor del af
byggemulighederne lokalplanlagt før 2015, hvor det blev muligt at
stille krav om almene boliger. Derfor er der en stor del af det
lokalplanlagte areal, hvor der ikke kan stilles krav om almene
boliger. Opgørelsen medtager lokalplaner, hvor der er stillet krav
om almene boliger, men ikke bygget boliger endnu, samt alle
indgåede aftaler om etablering af almene boliger.



Byudviklingsområder i KP19 omfatter bl.a. de nuværende
perspektivområder og områder, der forventes omfattet af den
kommende kommuneplan. Det antages at der i videst muligt
omfang stilles krav om almene boliger ved ny lokalplanlægning.
Områder, der ligger i skoledistrikter med en meget høj andel
almene boliger er dog undtaget (fx Tingbjerg).



For så vidt angår den eksisterende by, tages der udgangspunkt i
scenarie 2 nedenfor, og antages at 15 pct. af arealbehovet
forefindes i eksisterende by. I perioden 2015-2018 er 10 pct. af de
almene boliger etableret i eksisterende by. Det forventes, at et nyt
administrationsgrundlag for almene boliger fremadrettet vil
medføre en hyppigere anvendelse af kravet i eksisterende by, da
bl.a. mulighederne for at anvende plankravet i lokalplaner af
mindre omfang forbedres.



Igangværende byggeprojekter omfatter projekter, der er enten
under opførsel men ikke ibrugtaget eller under udvikling.
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Tabel 2. Estimerede byggemuligheder for almene boliger i den kommende
planperiode
Samlede
Estimeret
byggemuligheder i
byggemuligheder for
planperioden (m2)
almene boliger (m2)
Byudviklingsområder i KP15
(fx uindfriede arealer på Amager
Øst)

Ca. 2,6 mio.

294.000

Byudviklingsområder i KP19
(fx dele af Ydre Nordhavn)

Ca. 1,7 mio.

482.000

Eksisterende byområder

157.000

Igangværende byggeprojekter
(fx Ørestad Syd)

168.000

I alt

1.101.000

Det estimeres således, at der i den kommende planperiode kan
tilvejebringes samlet set i alt ca. 1,1 mio. boligetagemeter
byggemulighed til almene boliger.
Tre scenarier for at øge andelen af almene boliger
I det følgende gennemgås tre mulige scenarier for at øge andelen af
almene boliger.
Scenarier:
1. Almene boliger skal udgøre 20 pct. af nybyggeriet (status quo i
forhold til den nuværende målsætning i kommuneplanen)
2. Almene boliger skal udgøre 25 pct. af nybyggeriet
3. Almene boliger skal udgøre 25 pct. af den samlede boligmasse
i København
Det antages, at boligerne antalsmæssigt tilvejebringes fordelt med ca.
45 pct. familieboliger, 45 pct. ungdomsboliger og 10 pct. plejeboliger.
Det svarer til den bevillingsmæssige fordeling på tværs af boligtyper,
som er gældende for budgetaftaler i perioden 2011-2018. Det antages
endvidere, at den kommunalindskudsprocent i et kommende scenarie
udgør 14 pct. af den samlede anskaffelsessum. Skønnet for
omkostninger til den kommunale støtte er reguleret for, at de fornødne
midler til igangværende projekter allerede er afsat.
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Tabel 3. Tre scenarier for at bygge almene boliger i den kommende planperiode.
Scenarie

Forudsætning

Boligbehov til
almene
boliger
i
planperioden

Arealbehov
til
boliger
i
planperioden,
boligetagemeter

Udgift til støtte til
grundkapital,
mia. kr.

Scenarie 1

20 pct. af
nybyggeri er
alment

12.000

840.000

2,1

Scenarie 2

25 pct. af
nybyggeri er
alment

15.000

1.050.000

2,8

Scenarie 3

25 pct. af hele
boligmassen i
2031 er almen

31.000

2.173.000

6,8

Scenarie 1. Almene boliger udgør 20 pct. af nybyggeriet
I scenarie 1 antages det, at almene boliger skal udgøre 20 pct. af det
fornødne nybyggeri i planperioden, svarende til at der skal opføres ca.
12.000 almene boliger eller ca. 840.000 em. Det svarer til den
nuværende målsætning i kommuneplanen, hvoraf det også fremgår at
almene boliger fortsat skal udgøre 20 pct. af den samlede boligmasse,
og at almene boliger derfor skal udgøre 20 pct. af nybyggeriet. For
planperioden 2015-2027 svarer det til 9.000 boliger, baseret på det
daværende boligbehov.
Jf. tabel 3 estimeres det, at der indenfor planperioden kan
tilvejebringes ca. 1.101.000 em boligbyggemulighed til almene
boliger i byudviklingsområderne.
-

-

Det vurderes, at scenarie 1 kan realiseres da den fornødne
rummelighed er til stede. Såfremt kravet om almene boliger
anvendes konsekvent, vil det dog føre til flere almene boliger end
scenarie 1 anviser.
Den økonomiske omkostning for kommunen ved støtte til
etablering af de almene boliger vil andrage ca. 2,1 mia. kr. i
planperioden, udover de allerede afsatte midler.

Scenarie 2. Almene boliger udgør 25 pct. af nybyggeriet
I scenarie 2 antages det, at almene boliger skal udgøre 25 pct. af det
fornødne nybyggeri i planperioden, svarende til at der skal opføres ca.
15.000 almene boliger eller ca. 1.050.000 em. Det svarer til at den
nuværende målsætning for alment nybyggeri i kommuneplanen øges
med fem procentpoint eller med 6.000 boliger i planperioden i forhold
til den nuværende kommuneplan.
-

Det vurderes, at scenarie 2 kan realiseres, da den fornødne
rummelig er til stede. Scenariet er betinget af, at der kan stilles
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-

-

krav om almene boliger i de nye områder, der medtages i den
kommende kommuneplan.
Udbygningen estimeres at medføre at almene boliger vil udgøre
ca. 20,7 pct. af den samlede boligmasse ved udgangen af
planperioden i 2031.
Den økonomiske omkostning for kommunen ved støtte til
etablering af de almene boliger vil andrage ca. 2,8 mia. kr. i
planperioden, eller ca. 700 mio. kr. mere end hvis den oprindelige
målsætning skal videreføres.

Scenarie 3. Almene boliger skal udgøre 25 % af den samlede
boligmasse
I scenarie 3 antages det, at almene boliger skal udgøre 25 pct. af den
samlede boligmasse i København, svarende til at der skal
tilvejebringes yderligere ca. 31.000 almene boliger eller ca. 2.173.000
boligetagemeter.
-

-

Det vurderes ikke, at scenarie 3 kan realiseres, da den fornødne
rummelighed for almene boliger ikke er til stede i den kommende
planperiode. Scenariet vil være betinget af, at areal, der ikke kan
udlægges af kommunen til almene boliger, kan anvende til
almene boliger. I scenariet skal 52 pct. af alle nye arealer i
byudviklingsområder i planperioden anvendes til almene boliger.
Den økonomiske omkostning for kommunen ved støtte til
etablering af de almene boliger vil andrage ca. 6,8 mia. kr. i
planperioden.

Delkonklusion
Ved konsekvent anvendelse af muligheden for stille krav om op til 25
pct. almene boliger i nye lokalplaner i byudviklingsområder, viser
analysen på baggrund af de forventede arealudlæg i den kommende
planperiode, at der kan tilvejebringes byggemulighed til ca. 1.101.000
em almene boliger.
Såfremt 25 pct. af al nybyggeri ønskes at være alment, vil det kræve
ca. 1.050.000 em i planperioden, og det således muligt at ændre den
nuværende målsætning om at 20 pct. af nybyggeri skal være alment.
Såfremt 25 pct. af al nybyggeri opføres som almene boliger, forventes
det at den samlede andel af almene boliger i planperioden vil stige til
ca. 20,7 pct. Hvis målsætning sættes til 25 pct., vil det medføre
kommunale omkostninger til støtte til boligerne på ca. 2,8 mia. kr. i
planperioden, eller 700 mio. kr. mere, end hvis den nuværende
målsætning fastholdes.
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