
Finansiering af almene renoveringer og helhedsplaner



Program d. 20.4 kl. 17-19

Kl. 17.00 – 17.45
• Præsentationsrunde
• Refleksion – hvorfor er I kommet?
• Helhedsplan eller renovering?
• Definitioner
• Om renoveringsstøtteordning
• Proces
Kl. 17.45 – 18.00 Pause
Kl. 18.00 – 18.45
• Finansiering
• Spørgsmål
Kl. 18.45 – 19.00 
• Refleksion og tak for i dag 
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Definition – tal med sidemanden

Realkreditlån:

LBF:

Støttede arbejder:

Hovedstol: Ydelse/ ydelses%

Balanceleje: PPV:

Ustøttede arbejder: Henlæggelser:



Definition

Realkreditlån:

30 årigt lån i dansk 

realkreditinstitut. 

LBF:

Landsbyggefonden

Støttede arbejder:

Arbejder i LBF’s

støttesag, indgår i 

HHP

Hovedstol:

Beløb, som finansieres 

af realkreditlån

Ydelse/ ydelses%

Afdrag, bidrag og rente 

opgjort i kr. eller i % 

Balanceleje:

Almene boliger er 

non-profit

PPV:

Planlagt Periodisk 

Vedligehold

Ustøttede arbejder:

Arbejder udenfor LBF’s

støttesag, indgår i HHP

Henlæggelser:

Afdelingens opsparing 

til vedligeholdelse



Helhedsplan

Helhedsplanen som strategi
• Tænk i helheder:

• Bygninger
• Friarealer
• Boligsocialt
• Fremtidssikring

• Overblik over udfordringer og muligheder
• Krav i ”Regulativ om renoveringsstøtte og 

boligsocial indsats”



Landsbyggefondens Renoveringsstøtte

Renoveringsstøtte: 
• 30 mia. kr. 2020-26. 
• 12 mia. kr. i 2020
• 7 mia. kr. i 2021 til ”afvikling af kø”. 
Rammen 2022-26 på 2.200 mio. kr. pr. år 
• 1.500 mio. kr. til Opretning og sunde boliger
• 310 mio. kr. til Tilgængelighed
• 56 mio. kr. til Ombygninger 
• 180 mio. kr. til Fællesarealer (tidl. Miljøarbejder) 

Tilgængelighed, ombygning og fællesarealer er 
reduceret.



Støttede – delvis støttede – 100% ustøttede

Støttede arbejde

Ustøttede arbejdeDelvis støttede, 

og delvis 

ustøttede arbejde



Støttekriterier

Betingelser for støtte: 
• Helhedsplan
• Byggeteknisk dokumentation
• Driftsøkonomisk begrundelse for støtte
• fsb’s egetbidrag
• Højest mulig leje efter renovering
• Støttet renoveringsbehov skal være mere 

end 10% af bygningsværdien
• Arbejderne må ikke være igangsat
• Byggerier omfattet af BSF og BvB dækkes 

ikke 20 år efter aflevering



Støttekriterier

Støttekategorier
• Opretning el. byggeskader og sunde boliger

• Byggesvigt har ført til skade
• Små eller ingen badeværelser

• Tilgængelighed, ø150 cm, niveaufri adgang
• Tidl. Ombygning el. sammenlægning
• Fællesarealer – tidl. Miljøarbejder
• Genhusning
• Miljø og klimavenlige løsninger
• Nedrivning
• Infrastruktur



Støttekriterier

Indgår ikke i støtte
• Genopretning og modernisering er 

ustøttede arbejder.
• Nedslidning el. aldersbetinget vedligehold

• Nyt køkken
• Gamle badeværelser
• Gamle vinduer
• Nedbrudt klimaskærm
• Installationer
• Efterisolering
• LAR (Lokal Afvanding Regnvand)



Opretning/ Byggeskader

Når svigt fører til skade
• Fejl i stabilitet

• Fx betonskader
• Fundering

• Fejl i valg af teknisk metode 
• fx  flade tagpaptage
• Indvendig isolering
• Utætte badeværelser
• Fugt

• Fejl i materialevalg
• Fx MgO plader



Bystrategi

Samtænkning af byen
• Helhedsplan for fysiske, sociale og 

udlejningsindsatser
• Overskrider matriklen
• Infrastruktur og netværk
• Helhedsorientering og bæredygtig 

byudvikling – den blandede by



Proces fysisk helhedsplan

Finansieringsskitse



Proces fysisk helhedsplan



Pause 15 min



Støttede – delvis støttede – 100% ustøttede

Støttede arbejde

Ustøttede arbejdeDelvis støttede/ 

delvis ustøttede 

arbejde



LBF- budgetark



Gruppe 2 arbejder er ustøttede, 

ekstraordinære renoveringsarbejder som 

finansieres af realkreditlån på 

markedsvilkår. Hovedstol og årlig ydelse på 

lånet kan reduceres fra bl.a. LBF og 

boligorganisation.

Finansiering og huslejekonsekvens 

fastsættes af LBF. 

Gruppe 1 og 2 arbejder

Gruppe 1 arbejder er arbejder der ligger 

inden for reglerne om renoverings-støtte og 

finansieres af realkreditlån på 

markedsvilkår, hvor LBF ca. betaler 

halvdelen af ydelsen, også kaldet støttede 

lån. 

Finansiering og huslejekonsekvens 

fastsættes af LBF. 



Gruppe 3 arbejder

Gruppe 3 arbejder er private, ustøttede arbejder, der finansieres af realkreditlån på markedsvilkår. 

Hovedstol og årlig ydelse på lånet kan reduceres med tilskud fra boligorganisationen. 

Finansiering og huslejekonsekvens fastsættes af boligorganisationen, men skal godkendes af både 

LBF og Københavns Kommune.



Proces fysisk helhedsplan
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Finansieringsskitse



Finansieringselementer Helhedsplan Renovering
Støttet del Ustøttet del Uden LBF

Billigere realkreditlån x
Realkreditlån x x x
Kommunal garanti på lån x x
Engangstilskud LBF x
Engangstilskud LBF, fsb, KK, realkredit x
Engangstilskud fsb x x
Driftslån uden fsb medfinansiering x
Driftslån med fsb medfinansiering x
Huslejestøtte x
Delvis fritagelse egen dispositionsfond x
Delvis fritagelse G-bidrag x
Afdelingens henlæggelser/ PPV/ udløbne lån 
osv.

x x x
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Stamdata



Støttede arb – grp. 1 + 2



Støttede arb – grp. 1 + 2



Ustøttede arb – grp. 3



Fremtidig husleje

893 0 267 1.155

Nuværende 

husleje

Støttede 

arbejder 

(grp. 1 + 2)

Ustøttede 

arbejder 

(grp. 3)

Fremtidig 

husleje



Eksempel finansieringselementer

LBF Kapitaltilførelse
LBF Fællespuljetilskud

Trækningsret

Fritagelse A og G 
indskud

Fritagelse del af fsb 
disp. Fond

Omdisponering PPV

LBF - Ydelsestilskud

Tagboliger nye m2

Reguleringskonto

fsb disp.fond -
ydelsestilskud

Udløb lån

Huslejeforhøjelse -
støttede lån

Huslejeforhøjelse -
ustøttede lån



32

Refleksion og tak for i dag


