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Ad 1. Formål: 

Dette notat er udarbejdet for Arkitektforeningen og Dreyers Fond med henblik på at identificere barrierer for 
udbredelsen af bygge- og bofællesskaber i Danmark. Og samtidig komme med forslag til løsninger, der kan 
fjerne barriererne eller i hvert fald gøre det lettere at overkomme dem.  

Når der er interesse for flere bygge- og bofællesskaber i Danmark, skyldes det blandt andet, at der ofte er 
tale om demokratiske innovationsformer, hvor kommune, professionelle rådgivere og kommende beboere 
indgår i processen i en klart rammesat samskabelse. 

Bygge- og bofællesskaberne kan i byerne være med til at skabe blandede boligområder med forskellige 
ejerformer og forskellige befolkningsgrupper.

I landdistrikterne kan det være nemmere at få flere til at flytte ud på landet som gruppe, fremfor enkeltvis. 
Et bygge-/bofællesskab kan være med til at tiltrække beboere og gøre fx en landsby eller mindre by eller en ø, 
attraktiv og sikre underlaget til at den lokale skole, købmand, busrute, færgerute osv., fortsat kan opretholdes. 

Bygge- og bofællesskaber kan være en god mulighed for at anvende nedlagte landbrugsejendomme, industri-
ejendomme, tidligere rådhuse, skoler, plejehjem og andre funktionstømte bygninger både på landet og i byerne. 

Bygge- og bofællesskaber kan skabe mere mangfoldighed i arkitekturen, fordi der ofte er større villighed 
til eksperimenter og nytænkning, hos en gruppe kommende beboere, end hos en developer der skal være 
sikker på at kunne få solgt sine boliger til en ukendt gruppe fremtidige beboere. 

Der er ofte også en åbenhed i forhold til eksperimenter med byggematerialer, indretning, forsyning mv., så 
der kan afprøves mere bæredygtige løsninger. 

Mange ønsker at have en mindre individuel bolig og mere fællesareal, det kan samlet give flere boliger på 
samme grundareal. Det kan nedbringe energiforbruget og gøre den enkelte bolig billigere, samtidig med at 
der samlet kan bygges flere boliger på et begrænset areal fx i storbyerne. 

Også selve fællesskabet og driften sker tit med en nysgerrighed overfor at prøve nye måder at gøre tingene på. 

Bygge- og bofællesskaber har ofte et stærkt fællesskab, hvor beboerne hjælper hinanden og dermed får 
mindre behov for fx praktisk hjælp fra kommunen. 

Der er ofte en god trivsel i bygge- og bofællesskaber med mindre ensomhed, højere livskvalitet og deraf 
følgende bedre helbred. Hvilket først og fremmest er godt for beboerne, men også sparer det offentlige for 
udgifter. 

Bygge- og bofællesskaber kan både være almene boliger og med andre ejerformer. 

Flere bygge- og bofællesskaber i alment regi kan tiltrække flere ressourcestærke borgere. Hvis fællesskabet 
er med til at fastlægge kriterier for den kommunale anvisningsret til en del af boligerne, kan det samtidig 
føre til bedre omsorg for og håndtering af udsatte borgere. 

Bygge- og bofællesskaber der er organiseret med andre ejerformer, kan være et godt supplement til alme-
ne boliger. Ikke mindst i forhold til at etablere billigere boliger. 

Der kan indgås aftaler mellem kommunen og et alment bofællesskab om, hvordan boliganvisningen skal 
foregå. Det er således muligt at aftale, at bofællesskabet kan anvise boliger udfra andre kriterier end ren an-
ciennitet på en venteliste. Først og fremmest så man sikrer at de, der flytter ind også er indstillet på at indgå 
i et forpligtende fællesskab. Men det kan også være, at man fx vil sikre en samlet mangfoldighed i bofælles-
skabet i forhold til fx alder, køn mv. 
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Hvis kommunen ønsker at benytte sin ret til boligsocial anvisning i et alment bofællesskab, så kan der af-
tales at det fx er en særlig gruppe udsatte borgere, der bliver anvist, så de øvrige beboere i bofællesskabet 
kan få særlige viden om de udfordringer den gruppe borgere har og dermed være med til at løfte et socialt 
ansvar. Man kunne desuden i nogle bofællesskaber afprøve muligheden for at udsatte borgere samtidig 
med at de anvises til en bolig også får mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab i en socialøkonomisk 
virksomhed. Det kunne være med drift af ejendommen, landbrug, cafe, cykelværksted eller andet. Naturligvis 
udformet, så bolig og arbejde er uafhængigt af hinanden og det ene kan ophøre og det andet fortsætte. 

Kommunen har mulighed for også at aftale anvisningsret til boliger med andre ejerformer. Det kan i kom-
muner med mangel på boliger til socialt udsatte, være med til at sikre flere boliger og samtidig mere blan-
dede boliger. 

Byggefællesskaber sparer udgiften til developer og selvom der er større udgifter til rådgivere end develope-
ren vil have, så kan det stadig give mulighed for billigere boliger. 

Bygge- og bofællesskaber giver ofte noget tilbage til lokalområdet i form af dels aktiviteter, eventuelt også 
virksomheder og arbejdspladser, og dels deltagelse i aktiviteter i lokalområdet. 
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Ad 2. De!nitioner: 

Hvis der i lovgivningen, herunder Planloven, skal gives særlige muligheder, så er det nødvendigt med en 
lovfastsat definition. Det bør derfor være en væsentlig del af forslaget til løsninger, at der udarbejdes et 
forslag til definition, der indskrives i relevant lovgivning. 
Det bør overvejes om definitionen for bofællesskaber også skal indføres som kategori i BBR og /eller i 
Landsbyggefondens huslejeregister for almene boliger, så der fremover kan føres statistik på området. 

Der findes ikke i lovgivningen i dag definitioner af hverken byggefællesskaber eller bofællesskaber. 

I almenboligloven omtales bofællesskaber enkelte steder, uden dog at være nærmere defineret, fx: 

§ 3, stk. 3 om individuelt bofællesskab, der skal bestå af mindst 5 boliger (i særlige tilfælde kun 3) og et 
fællesareal. 

§ 3, stk. 4 om kollektivt bofællesskab, der skal bestå af mindst 2 værelser og et fælles værelse og/eller køk-
kenalrum. 

Men det primære formål med den type bofællesskaber, der nævnes i § 3 er særlige grupper borgere, som 
kommunen skal anvise boliger til. Fx et opgangsfællesskab med individuelle boliger eller en delelejlighed, 
for udsatte borgere med sociale og psykiske problemer og hvor der ofte er tilknyttet en social indsats. 

Desuden omtales bofællesskaber i § 5 om ældreboliger, kun med mulighed for individuelle bofællesskaber, 
med mindst 5 boliger (i særlige tilfælde kun 3). 

Og i § 51, hvor der kan udlejes til kommunen eller regionen med henblik på, at de videreudlejer til borgere 
med særlige behov. 

Endvidere i § 115, der giver mulighed for, at almene boligorganisationer kan erhverve en eksisterende be-
boelsesejendom, hvis den omdannes til bofællesskab og ombygges, så der bliver flere boenheder. 

Der er således behov for egentlige definitioner i lovgivningen. I udformningen af definitioner kan følgende 
indgå som inspiration: 

Byggefællesskab: 

De kommende beboere udvikler selv projektet og er i fællesskab bygherrer for deres kommende boliger. 
Der kan benyttes professionelle rådgivere, håndværkere, entreprenører, evt. totalentreprenør, mv., men det er 
de kommende beboere der træffer de endelige beslutninger. 

Mange bofællesskaber starter som byggefællesskaber, andre gange etableres bofællesskaber i eksisteren-
de boliger eller af professionelle bygherrer. 

Mange byggefællesskaber bliver til bofællesskaber, men det kan også blive til en ejerforening, grundejerfor-
ening eller andelsboligforening, der ikke er et bofællesskab. 

Bofællesskab:

Et bofællesskab adskiller sig fra andre bebyggelser, der har fælleslokaler og et vist fællesskab, ved at bebo-
erne i et bofællesskab i vedtægter har defineret sig som bofællesskab og med et ønske/krav om en vis grad 
af forpligtende fællesskab. 
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Kollektiv/kollektivt bofællesskab: Anvendes normalt om én bolig der deles af flere personer, der ikke har 
fælles husstand. Typisk én lejlighed eller ét hus med ét køkken. 

a / Efter almenboligloven lejer hver person sit værelse. 

b / I en privat lejebolig vil det i nogle tilfælde være en forening (ofte benævnt en lille andelsforening)  
 der lejer boligen, hvorefter der kan være fri udskiftning af foreningens medlemmer og dermed af  
 beboere i kollektivet. I andre tilfælde står en eller flere af beboerne på lejekontrakten og har en  
 aftale med udlejer om, at der kan ske mere eller mindre fri udskiftning af beboere/lejere.  

c / I en ejerbolig vil det ofte være en forening (ofte benævnt en lille andelsforening) der ejer boligen,  
 hvorefter der kan være fri udskiftning af foreningens medlemmer og dermed af beboere i kollektivet.

Bofællesskab med individuelle boliger/individuelt bofællesskab: Bofællesskab med 3 eller flere individuelle 
boliger og nogle fællesfaciliteter. Det kan være alle ejerformer også blandede ejerformer. 

Selvgroet fællesskab: 

Man taler om et selvgroet bofællesskab eller byggefællesskab, når deltagerne selv har fundet sammen og 
selv taget initiativ til at etablere fællesskabet. 

Fremdrevet fællesskab: 

Der findes ikke på nuværende tidspunkt et videre benyttet begreb, for de bo- og byggefællesskaber, der ikke 
er selvgroede, men etableret på initiativ af fx en kommune, en almen boligorganisation, en developer eller 
andre professionelle. Hvis man skal blive i plantesproget, kunne man kalde det et fremdrevet fællesskab. 

Seniorbofællesskab:

Bofællesskab målrettet en bestemt aldersgruppe, typisk borgere over 50-55 år uden hjemmeboende børn. 
Der findes nogle selvgroede seniorbofællesskaber og der er en hel del fremdrevne. 

Aldersblandet bofællesskab:

Bofællesskab med beboere i forskellige aldersgrupper.

For at kunne identificere barrierer for bygge- og bofællesskaber er det en fordel at inddele etableringen i 
forskellige faser. I dette notat er de forskellige faser defineret således: 

Projektfaser: 

• Indledende fase hvor ideen fødes, deltagerne møder hinanden og organiserer sig. Normalt i en ideel/al-
mindelig forening med vedtægter, der peger frem mod såvel byggefasen, som den efterfølgende drift. 

• Projektudviklingsfase hvor der normalt er fundet en konkret grund/ejendom, der udarbejdes det konkrete 
projekt, udarbejdelse af lokalplan, foretages tekniske undersøgelser, lægges budget, findes finansiering, 
indgås bindende aftaler med de kommende beboere og byggefasen forberedes.

• Byggefase hvor der bygges/bygges om.
• Driftsfase hvor beboerne er flyttet ind. 
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Ad 3. Barrierer

Der er i forskellige sammenhænge identificeret tre benspænd for etablering af bygge- og bofællesskaber. 
De tre benspænd er indbyrdes forbundne. Fx kan man ikke opnå finansiering uden at have professionelle 
rådgivere. Og man kan ikke betale professionelle rådgivere uden at have finansieringen på plads. 

De tre sammenhængende benspænd: 

i. Grundsalg, pris
ii. Finansiering
iii. Professionalisering 

Ad 3. a. Grundsalg, pris: 

Det er særligt et problem i forhold til grundsalg i områder med meget høje grundpriser. Når grundprisen er 
høj, så bliver boligerne dyrere og så bliver det sværere at få finansiering og at finde beboere. Især hvis man 
ønsker en blandet sammensætning af beboere. 
Det er særligt et problem ved salg af kommunale grunde i områder med meget høje grundpriser, når kom-
munen ønsker at få billige boliger, så der kan blive boliger til borgere, der ikke er meget velhavende. 

Ad 3. b. Finansiering: 

En af de helt store barrierer for mange, der ønsker at etablere et bygge- eller bofællesskab, er at skaffe 
finansiering. Mange banker og især mange realkreditinstitutter afviser finansiering til etableringen. 

Når først boligerne er bygget, er det normalt muligt at få realkreditlån på almindelige vilkår. Men det er 
ofte en lang proces at få tilsagn om, at boligerne vil kunne realkreditbelånes, når de er bygget. Og uden et 
tilsagn om slutfinansiering med realkreditlån er det svært at få banklån eller bankkredit til projektering og 
byggeri. 

Nogle af de mindre pengeinstitutter fx Merkur og Fælleskassen har stor erfaring med bygge- og bofælles-
skaber og yder gerne lån/kredit. Men de er ikke store nok til at finansiere større bygge- og bofællesskaber. 

Der er derfor behov for at se på, hvad der skal til for at realkreditinstitutter og de store banker vil finansiere 
bygge- og bofællesskaber. 

Ofte vil stort set alle boligerne være solgt på forhånd, hvor det i almindelige developerprojekter ofte er un-
der halvdelen på det tidspunkt, hvor der ydes banklån/-kredit til byggeriet. 

Der er ofte krav om et større indskud fra hver deltager i et bygge- og bofællesskab, så tidligt som muligt 
i processen. Indskuddet kan dels dække de indledende udgifter og dels sikre, at deltagerne er seriøse i 
forhold til projektet. 
Indskuddet vil i de fleste tilfælde som minimum være på omkring 25.000 kr. 
For kommende ejere og andelshavere vil indskuddet ofte være på 50-100.000 kr. 

Men de beløb der indbetales i indskud, vil ofte ikke være nok til at dække alle udgifterne i projekteringsfa-
sen.  Og bankerne vil normalt først yde byggelån/-kredit til finansiering af byggefasen.

Det vil ofte være svært at få de forskellige rådgivere, entreprenører mv. til at vente med deres honorar helt til 
byggeriet står færdigt og der kan opnås slutfinansiering. 

Dette benspænd får nogle selvgroede projekter til at give op. 
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Ad 3. c. Professionalisering: 

At være bygherre er en kompliceret opgave og det bliver langt mere kompliceret, når der skal bygges flere 
boliger og inddrages flere interesser. 

Der er behov for mange forskellige kompetencer, fx arkitekt, ingeniør, revisor, advokat, bygherrerådgiver, lan-
dinspektør. Og hele processen skal koordineres. Selvom der måtte være nogle af kompetencerne til stede 
blandt deltagerne, vil de normalt skulle indgå i projektet i deres fritid. Ligesom det ofte er svært at være 
både deltager og rådgiver. 

En del bygge- og bofællesskaber har fået problemer, er blevet forsinkede og dyrere, fordi der ikke har været 
anvendt de nødvendige kompetencer. 

For banker og realkreditinstitutter vil det ofte være et krav, at der er samlet et team af professionelle rådgi-
vere, før man vil give tilsagn om finansiering. Men hvis man ikke kan låne til at betale rådgivernes honorar, 
så kan det være svært. 

Ad 4. Mulige løsninger:

Der peges i dette afsnit på en række forskellige løsningsforslag, hvor noget kræver lovændring, andet ændrin-
ger i bekendtgørelse eller andre regler. Og andet igen kræver en ændret praksis hos de forskellige aktører. 

Ad 4.a. De!nitioner

Der bør i lovgivningen fastsættes definitioner på henholdsvis byggefællesskaber og bofællesskaber, jf. afsnit 2. 

Ad 4.b. Planlov

Kommuneplaner og lokalplaner er et vigtigt redskab i forhold til at kommuner kan give mulighed for bygge- 
og bofællesskaber. Men der mangler nogle redskaber for at kommunerne for alvor kan sikre, at det bliver de 
kommende beboere og ikke developere, der ender med at bygge. 

Der bør indføres en mulighed for, at en kommune i en lokalplan kan reservere en grund/en del af en grund 
eller en ejendom til byggefællesskab/bofællesskab, ligesom den mulighed der er indført i forhold til almene 
boliger. En sådan mulighed vil både kunne give mulighed for at der kan etableres flere bygge- og bofælles-
skaber og vil kunne føre til lavere priser og dermed billigere boliger. 

Det bør undersøges om der ved en ny lokalplan for ny anvendelse af en funktionstømt bygning, der skal 
ændres til boliger, fx en erhvervsbygning, et hotel eller lignende, kan stilles krav i den nye lokalplan om, at 
det fx skal være et bygge- eller bofællesskab, der skal etableres, evt. som almene boliger. 

Muligheden for i en lokalplan at kunne reservere til bygge- og bofællesskaber, kan fx indsættes som et nyt 
nummer i Planlovens § 15, stk. 2, der fx kan lyde: 
”Krav om at der på en vis del af området (op til 100 %) skal etableres et eller flere byggefællesskab(er) og/
eller bofællesskab(er).”

Der bør indføres en mulighed for en betinget lokalplan. Så man sikrer sig, at bygherren overholder lokalpla-
nen. Fx at der skal igangsættes opførelse af bofællesskab, evt i alment regi, før man kan få byggetilladelse 
til næste etape. 
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Det kan fx ske ved at tilføje et nyt nummer i Planlovens § 15, stk. 2, der fx kan lyde: 
”Meddelelse af ibrugtagningstilladelse til et eller flere byggefællesskab(er) og/eller bofællesskab(er) som 
betingelse for ibrugtagning af andre boliger og/eller erhvervsbygninger.”

Evt. kan det krav i lokalplanen suppleres med et krav om grundejerforeningsvedtægt, designmanual, ge-
vinstklausul, anvisningsret mv., for at sikre, at det der ligger til grund for den demokratiske lokalplanproces, 
ikke mindst i forhold til lokalområdet, rent faktisk bliver resultatet. Det bør indgå i en vejledning, at dette er 
en mulighed og hvordan man gør det i i praksis.

I landdistrikter kan det i nogle kommuner være svært at få lov til at etablere mindre bygge- og bofællesska-
ber.  Der bør derfor ses på, om man kan gøre det nemmere fx at omdanne nedlagte landbrug til 2-5 boliger. 
Fx ved at det i en vejledning beskrives, hvilke muligheder der er og hvordan det kan gøres. Det er naturligvis 
vigtigt, at der sikres en balance mellem på den ene side ønsket om at bevare det åbne land og landzonerne. 
Og på den anden side erkendelsen af, at der med det nuværende bosætningsmønster er mange nedlagte 
landbrug, der enten skal nedrives eller hvor man skal give tilladelse til, at der kan være flere boliger. Udfra et 
bæredygtighedssynspunkt så bør sunde bygninger hellere genbruges end nedrives. 

Ad 4. c. Udbudslov:

Dette afsnit vedrører alene salg af grunde og ejendomme, der ejes af kommuner og regioner.

Fast pris ved grundsalg til bygge- og bofællesskaber

Det vil for bygge- og bofællesskaber normalt være en fordel, hvis de kender den pris, de skal give for ejen-
dommen/grunden, hvor de ønsker at etablere sig. Hvis der er stor usikkerhed om prisen, kan det være svært 
at finde kommende beboere, der vil lægge mange kræfter i alt det forberedende arbejde der skal til, før 
man kan deltage i et udbud. 

Hvis en kommune ønsker at fremme bygge- og bofællesskaber og bruger en del ressourcer på en ind-
sats for at fremdrive grupper af kommende beboere, så vil det være en fordel at kunne oplyse økonomien 
nogenlunde sikkert. De kommende beboere vil ikke i samme omfang som en developer kunne skrue op og 
ned på selve byggeriet og har ikke som developeren en profit-andel, som de kan mindske, hvis grundprisen 
bliver højere end først budgetteret. De har ofte heller ikke en mulighed for at sælge til en væsentligt højere 
pris, såfremt de kommende beboere ikke har råd til at betale den højere pris. 

Det vil derfor være en fordel for en kommune at kunne udbyde fast ejendom til en fast pris. Og hvis der skal 
være udbud, så lade konkurrencen i udbuddet handle om indholdet, arkitektonisk udtryk, bæredygtighed, 
eventuelt anvisningsret, hvad der gives til lokalområdet, eventuelle sociale aktiviteter, arbejdspladser, butik-
ker, cafeer, eller lignende. 

Det er en væsentlig barriere for at få flere bygge- og bofællesskaber, at det i praksis i høj grad afhænger af, 
om udbudsjuristerne i en kommune er modige og nytænkende eller vil gå med livrem og seler. Der kan der-
for være store forskelle fra kommune til kommune og over tid i den samme kommune, afhængigt af hvem 
der er ansat. 

Den barriere kan fjernes ved ændringer i bekendtgørelse og vejledning. 

Salg af kommunal ejendom uden udbud

Hvis en kommune ønsker at sælge fast ejendom, herunder en grund, vil dette salg normalt være omfattet af 
udbudsreglerne. Jf. lov om kommunernes styrelse § 68. 
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Der er dog en undtagelse i § 68, stk. 2, hvorefter der ikke er krav om udbud ved ”salg af fast ejendom til 
gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v. og lov om støttede private 
ungdomsboliger.”

Desuden kan ministeren fastsætte regler om, at der kan være andre undtagelser. Disse øvrige undtagelser 
(bl.a. ved salg af tjenestebolig til beboeren, ekspropriation, mv.) fremgår af Bekendtgørelse nr. 396 af 3. 
marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/396

Det vil i henhold til undtagelsen i den kommunale styrelseslovs § 68, stk. 2, således være muligt for en 
kommune at sælge en ejendom/grund til en fast pris uden udbud, hvis der skal opføres almene boliger, en 
andelsboligforening støttet efter lov om almene boliger med en kommunal garanti, eller ungdomsboliger, 
støttet efter lov om støttede private ungdomsboliger. 

Salg af kommunal ejendom og saglig kommunal interesse

Hvis der sælges fast ejendom til ejerboliger, ustøttede andelsboliger, eller privat udlejning, så skal der gen-
nemføres et udbud. 

Det fremgår af bekendtgørelsen § 3, at kommunen kan sælge til fast pris i et udbud (men stadig til mar-
kedspris). Men det fremgår af § 6, stk. 3, at hvis der kommer et bud med en højere pris, så skal alle tilbuds-
givere have mulighed for at komme med et nyt bud, så de kan vælge, om de også vil byde en højere pris. 
Det fremgår dog af § 6, stk. 2, at kommunen kan sælge til en tilbudsgiver, der ikke har givet det højeste bud, 
hvis kommunen derved varetager en saglig kommunal interesse, der ikke er i strid med andre regler, herun-
der statsstøttereglerne. 

Der er en vejledning, der uddyber bekendtgørelsen. Vejledning nr. 9175 om offentligt udbud ved salg af 
kommunens og regionens faste ejendomme, af 3. marts 2021. 
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9175

I vejledningen henvises til EU’s statsstøtteregler. De regler omfatter offentlig støtte til en modtager, der 
driver økonomisk aktivitet (virksomhed). I vejledningen defineres ”økonomisk aktivitet”, som at ”udbyde varer 
og tjenesteydelser på et marked”. Efter praksis omfatter det også aktiviteter, der ikke i sig selv er markeds-
baserede, men hvor andre udbyder lignende ydelser på markedsvilkår. Da der findes mange, der udbyder 
boliger på markedsvilkår, vil man formentlig betragte bygge- og bofællesskaber som værende omfattet af 
statsstøttereglerne. 

Det bør tydeliggøres i bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning, at kommuner og regioner kan sælge 
grunde til en fast pris, hvor der i stedet konkurreres på indholdet i projekterne, som det gøres i nogle andre 
EU lande. Fx i Tyskland hvor man i bl.a. Tübingen ofte sælger grunde til fast pris til byggefællesskaber. Man 
fortolker således ikke EU-reglerne så restriktivt, som man gør i Danmark. 

Og gerne med praktiske anvisninger for, hvordan en kommune kan tilrettelægge et udbud, så man i videst 
muligt omfang opnår det ønskede formål. Fx kan man i nogle tilfælde vedtage en lokalplan før man sender 
grund/ejendom i udbud. 

Tidspunkt for betaling af grundkøb

I forhold til salg af kommunale grunde/ejendomme til byggefællesskaber vil det være en fordel, hvis købe-
summen først skal betales på tidspunktet for overtagelsen af grunden. Og at overtagelsen af grunden først 
ligger ved byggeriets start. På det tidspunkt har byggefællesskabet opnået banklån/-kredit, der kan bruges 
til betaling af købesummen. Såfremt købesummen skal betales før der foreligger undersøgelser af grunden, 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/396
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9175
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før der ligger lokalplan osv., så vil det ofte være meget svært for et byggefællesskab at opnå banklån/-kre-
dit. Det vil derfor kun være almene byggefællesskaber og byggefællesskaber med deltagere, der har råd til 
selv at betale for grunden, der kan etableres. 

Det bør indgå i vejledningen til bekendtgørelsen, at en kommune gerne må vente med betaling af købe-
summen for grunden/ejendommen til overtagelsesdagen. 

Tiltag for at hindre spekulation og sikre kommunale boligpolitiske interesser

Det bør afklares om en kommune i et udbud kan stille krav om gevinstklausul/prisloft eller lignende. Eller i 
hvert fald lade det indgå som et positivt kriterie, ved udvælgelse af vinderen af et udbud, såfremt et bygge-/
bofællesskab vil anvende prisloft eller lignende, for at sikre at boligpriserne ikke stiger mere end fx den 
almindelige prisudvikling. 

Tilsvarende bør det afklares, om det kan indgå som et krav, eller i hvert fald et positivt kriterie, at bygge-/
bofælleskabet vil lade kommunen få anvisningsret til nogle af boligerne. 

For at en kommune kan siges at forfølge en saglig kommunal interesse, ved at gennemføre et udbud, hvor 
der lægges vægt på at det er bygge-/bofællesskaber, der skal etableres, så bør kommunen bør have en 
strategi for udviklingen på boligområdet. Det kan fx være som led i strategien for realisering af FNs Ver-
densmål. 

Det blev i 2007 fastslået i en afgørelse, at det ikke er et lovligt kriterie for en kommune at ville have bil-
lige boliger til mellemindkomstfamilier, jf. afgørelse i resumedatabasen, Skr. Af 27. juni 2007, j.nr. 2007-
21122/101-3, resumedatabasen 07.3.1. 
https://resumedatabase.oim.dk/media/20163/07_3_1_Om_lovligheden_af_en_kommunes_udbud_af_
byggegrunde_med_et_vilkaar_om,_at_der_skulle_opfoeres_boliger_til_en_husleje_paa_max._5.000_kr..pdf

Afgørelsen omhandler daværende overborgmester i København, Ritt Bjerregaards, forespørgsel til tilsyns-
myndighederne om muligheden for, at kommunen kunne sælge grunde og byggeretter med krav om, at der 
skulle opføres boliger på 85-100 m2 med en månedlig husleje på ikke over 5.000 kr. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet traf afgørelse om, at Københavns Kommune ikke kunne stille sådanne 
krav, da der ikke var lovhjemmel til at tilgodese mellemindkomstfamilier. 

Derimod fremgår det af vejledningen nr. 9175 af 3. marts 2021 (med henvisning til Skr. af 7. november 
2006, j.nr. 2006-2076/561-1, resumédatabasen 06.3.2.), at en kommune godt må fastsætte et krav om, at 
hver husstand eller hvert byggefirma, alene må købe én grund, for at få variation i byggeriet. 

Det fremgår endvidere af vejledningen, pkt. 12.2, at hvis en kommune vælger at sælge til en lavere pris 
end den højst opnåelige, så skal kommunen sikre, at de saglige kommunale hensyn, der ligger til grund for 
beslutningen, rent faktisk varetages. Fx ved en aftale om rådighedsindskrænkning, forpligtelse til at opføre 
et bestemt byggeri eller en bestemt anvendelse af ejendommen. 

Det bør tydeliggøres i vejledningen, hvad en kommune må og ikke må gøre i forhold til at sikre formålets opnåelse. 

Inspiration fra udbudsmodeller i andre EU lande

Mange deltagere i den danske debat om byggefællesskaber er inspireret af de tyske erfaringer. Især i byen 
Tübingen, hvor byggefællesskaber er en væsentlig del af byudviklingen. 

Det afgørende kriterie ved udbud i Tübingen er: Hvad giver projektet tilbage til byen. Det kan fx være særli-
ge aktiviteter i stueetagen, en social inklusion, en særlig arkitektur. På den måde får man stærkere lokalsam-

https://resumedatabase.oim.dk/media/20163/07_3_1_Om_lovligheden_af_en_kommunes_udbud_af_byggegrunde_med_et_vilkaar_om,_at_der_skulle_opfoeres_boliger_til_en_husleje_paa_max._5.000_kr..pdf
https://resumedatabase.oim.dk/media/20163/07_3_1_Om_lovligheden_af_en_kommunes_udbud_af_byggegrunde_med_et_vilkaar_om,_at_der_skulle_opfoeres_boliger_til_en_husleje_paa_max._5.000_kr..pdf
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fund og en mere varieret by. 

Det er erfaringer, der bør overføres til danske byer. Og det vil være oplagt at benytte samme metode i land-
distrikter, småøer og mindre byer, fx ved salg af funktionstømte offentlige bygninger, der kan omdannes til 
bygge- og bofællesskaber. 

Ad 4. d. Almenboligloven:

De almene boligorganisationer er underlagt en række meget stramme regler, som følge af dels den offent-
lige støtte de modtager i form af garanti for finansiering og dels lovgivers ønske om at beskytte de mange 
borgere, der bor i almene boliger. 

Men de mange regler giver nogle problemer i forhold til at etablere bygge- og bofællesskaber som almene boliger. 

Der er derfor behov for at ændre nogle regler og at tilføje nogle regler, for at gøre det nemmere at etablere 
bygge- og bofællesskaber.  

Særlige ibrugtagningsregler for bo- og byggefællesskaber i alment regi
Man kan blandt andet overveje at udvide muligheden for at beboere kan foretage ændringer af boligen. 
Herunder indføre en mulighed for at nybyggeri afleveres som råhus, hvorefter de kommende beboere indivi-
duelt kan indrette køkkener, skillevægge mv. som de ønsker det. 

Det kan fx overvejes at indføre enten en helt ny bestemmelse i Almenboliglovens kapitel 8 om nybyggeri, 
eller et stk. 2 i § 108. 

Der står i dag i § 108 stk.1, 1. pkt.: 
”Boligerne skal være udstyret og indrettet således, at de opfylder de boligsøgendes rimelige krav til boliger af 
den pågældende art.”

Der kunne indsættes en regel om, at man i byggefællesskaber kan beslutte, at den enkelte beboer over-
tager sin bolig i en stand, hvor klimaskærm og alle nødvendige installationer er tilstede, men beboeren 
derefter selv kan etablere køkken, skillevægge mv. Naturligvis efter gældende byggereglementer og efter 
god håndværksmæssig standard. Eller lignende formuleringer.

Det vil give mulighed for, at kommende beboere der ikke har mange økonomiske ressourcer, men fx er ud-
dannede håndværkere, selv kan indrette boligen. Og for at mere ressourcestærke borgere kan blive tiltrukket 
af et byggeri, hvor de selv får større muligheder for indflydelse på den færdige bolig. 

Blandede ejerformer og fælles faciliteter

En del almene bofællesskaber indgår som en del af et større bofællesskab, med flere ejerformer. Når et 
byggefællesskab ønsker at etablere et sådan blandet bofællesskab, støder man ofte ind i en række be-
grænsninger i forhold til reglerne for almene boliger. Begrænsninger der kan gøre det sværere at etablere 
almene boliger som del af et større bygge- og bofællesskab. Man bør derfor se på om nogle af disse be-
grænsninger kan fjernes. 

Man bør blandt andet gøre det helt klart, at en almen boligafdeling gerne må indgå i anlæg og drift af fæl-
leshuse og andre fællesfaciliteter for et bofællesskab med blandede ejerformer. 

Sideaktivitetsbekendtgørelsen og bo- og byggefællesskaber

Der er blandt andet behov for at ændre Sideaktivitetsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 451 af 13. april 



13

2015, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1286 af 31. august 2020) i forhold til forsyningsselskaber, jf. 
dette notats afsnit 4.g.

Samtidig bør reglerne i Sideaktivitetsbekendtgørelsen om socialøkonomiske virksomheder mv. udvides, så 
der i større omfang kan udlejes til socialøkonomiske virksomheder. Det kan være et væsentligt bidrag til fæl-
lesskabet i et bygge-/bofællesskab og til lokalområdet, hvis der fx etableres cafe, cykelværksted, gårdbutik, 
gartneri/planteskole, eller andre små arbejdspladser.

Særlige forsøg i den almene sektor

Almenboligloven giver i § 144 mulighed for at ministeren kan dispensere fra loven, for at der kan iværksættes 
forsøg. Med hjemmel i den bestemmelse udvikledes Almenbolig + konceptet, hvor beboerne selv kan flytte 
skillevægge mv. i boligerne og selv står for en del af driften. Dels for at give beboerne større indflydelse på 
egen hverdag og dels for at få en lavere husleje. Der har været blandede erfaringer med de iværksatte forsøg. 
Blandt andet har det nogen steder været svært at få nye beboere til at deltage så meget i driften, som koncep-
tet lægger op til. Mens det andre steder har givet et særligt fællesskab at være fælles om dele af driften.

Det kan overvejes at aftale med almenboligsektoren, at der iværksættes forsøg med bygge- og bofælles-
skaber efter denne bestemmelse. Og at der på baggrund af evalueringen af disse forsøg, kan gennemføres 
yderligere regelændringer, så det bliver lettere at etablere bygge- og bofællesskaber i alment regi.
 

Parallelsamfundspakken og bofællesskaber

I forhold til ”parallelsamfundspakken” bør man ændre reglerne, så boliger i bofællesskaber, herunder senior-
bofællesskaber, etableret som almene boliger i et større alment boligområde ikke tæller med i opgørelsen 
af antal almene boliger. Det forhold at nogle ældre har oplevet at deres seniorbofællesskab talte med og 
derfor skulle sælges, kan afskrække andre fra at indgå i almene bygge- og bofællesskaber. 

Ad 4. e. Andelsboligforeninger, garantistillelse:

Det er for mange bygge- og bofællesskaber oplagt at blive etableret som andelsboligforeninger. Men som 
regler og kreditgivning er i dag, så kan det være svært at få finansiering. 

I nogle blandede bygge- og bofællesskaber har det vist sig svært at få afsat andelsboligerne. De almene 
lejeboliger er interessante for især personer uden formue og uden mulighed for at låne til en ejerbolig. Ejer-
boligerne er pga den lave rente på realkreditlån og den høje belåningsgrad med realkreditlån den billigste 
boligform for de, der skal lånefinansiere hele købesummen, på nær den lovpligtige egenbetaling. Mens 
andelsboligerne primært er interessante for de kommende beboere, der selv har formue, fx friværdi fra en 
tidligere bolig, til at betale en høj andelspris og ikke har behov for banklån til finansiering af andelsprisen. 

Der er i Almenboligloven kapitel 11 b (§§ 160m ff) en hjemmel til at kommuner kan stille garanti for andels-
boligforeninger. Det gælder både ved nybyggeri og ved erhvervelse og eventuel ombygning af en ejendom.

Kommunen kan give tilsagn om garanti til:

• Andelsboligforeninger der er stiftet eller under stiftelse
• Personer, institutioner, selskaber og fonde, der vil etablere andelsboliger med henblik på overdragelse 

til en andelsboligforening (dog ikke til erhvervelse og ombygning af bygninger, der allerede anvendes til 
beboelse)

• Almene boligorganisationer der ønsker at etablere en privat andelsboligforening
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Garantien kan dække den del af lånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi ved lånoptagelsen. 
En sådan kommunal garanti kan gøre det lettere at finde finansiering til etablering af bygge- og bofælles-
skaber som andelsboligforeninger og samtidig ofte også give mulighed for en lidt lavere rente. 

Hvis en kommune stiller garanti for lån til en andelsboligforening, vil der formentlig være en forventning 
fra mange borgere om, at der stilles nogle modkrav, fx til vedtægterne for andelsboligforeningen, så de 
kommende andelshavere ikke kan opnå en stor skattefri gevinst ved salg af andelsboliger efter få år. Og 
at andelsboligerne ikke kan omdannes til fx ejerboliger eller private udlejningsboliger. Dog bør der være 
mulighed for omdannelse til almene boliger. 

Der bør indsættes en klar hjemmel i almenboligloven til, at en kommune kan stille som betingelse for garan-
tistillelse, at andelsboligforeningen i sine vedtægter eller på anden vis forhindrer at andelshavere kan tjene 
store beløb på andelsboligerne. Og at en sådan begrænsning på prisudviklingen tinglyses med kommunen 
som påtaleberettiget. 

Det bør desuden kunne indgå i kommunens beslutning om garantistillelse, hvorvidt en andelsboligforening 
giver kommunen anvisningsret til en eller flere af boligerne. 

Det bør desuden undersøges, hvorfor så få kommuner benytter muligheden for at stille garanti for lån til 
andelsboligforeninger. 

Ad 4.f. Finansielle regler:

Finansiering er en af de helt store barrierer for etablering af bygge- og bofællesskaber jf. dette notats afsnit 3.b.

Som det fremgår af afsnit 3.b. er det især i udviklingsfasen og byggefasen, det er svært at få finansiering. 

Det kan overvejes om der, som i Sverige, skal indføres en statslig pulje, der kan bevillige midler til rådgivere 
mv. i den indledende fase og projekteringsfasen. 

Der bør i samarbejde med Finanstilsynet udarbejdes en vejledning til banker og realkreditinstitutter om lån 
til bygge- og bofællesskaber, der tydeliggør hvilke krav det er rimeligt at stille. 

En sådan vejledning vil gøre det nemmere for bygge- og bofællesskaber at se, hvilke krav de skal leve op til. 
Og vil samtidig forhåbentlig betyde, at flere banker tør yde finansiering, når de kan tjekke om de lever op til 
vejledningen. 

En sådan vejledning vil løbende kunne justeres, når der er indhentet flere erfaringer og der viser sig behov for det. 

Det bør desuden overvejes at gennemføre en drøftelse med de øvrige professionelle aktører på området, 
om muligheden for at etablere pakkeløsninger, hvor aktørerne påtager sig en del af den økonomiske risiko i 
udviklingsfasen. Måske kan der udvikles aftaler om konsortier, partnerskaber eller lignende mellem nogle af 
rådgiverne. Det har man bl.a. set eksempler på i Sverige.  

Ad 4. g. Forsyningsselskaber:

Nogle bygge- og bofællesskaber etablerer et eller flere forsyningsselskaber, som de ejer i fællesskab. Det 
følger af de særlige regler for forsyning af vand og spildevand, at de skal være organiseret i særlige selska-
ber. Hvorimod el, varme, internet, antenne mv. kan etableres på forskellig vis. 

I henhold til reglerne for almene boligorganisationer kan lejere i almenboliger ikke være pålagt at deltage i 
sådanne selskaber, hvilket andelshavere og ejere kan. 
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Det giver en skævhed i bofællesskaber med blandede ejerformer, hvor andelshavere og ejere, bliver ejere 
af fx det ApS, der står for spildevandsforsyningen (ofte et pilerensningsanlæg), mens de der bor i almene 
boliger, ikke indgår i ejerskabet. 

Almene boligafdelinger må gerne indgå i ejerskab og drift af nogle typer forsyning, jf. Sideaktivitetsbekendt-
gørelsen § 9. Men de må ikke indgå i forsyningen af spildevand. 

Sideaktivitetsbekendtgørelsen bør ændres, så spildevand kommer med på listen af forsyningsanlæg i § 9, stk. 1.

Desuden bør der i en vejledning om bygge- og bofællesskaber klart anføres, hvad almene boligorganisatio-
ner må indgå i af forsyningsselskaber og på hvilke vilkår. 

En væsentlig forsyning er energi, såvel varme som elektricitet. Energifællesskaber er fællesskaber etableret 
af fx borgere, der producerer, leverer, mv., el eller anden vedvarende energi (fx varme fra sol eller jordanlæg). 
En del bygge- og bofællesskaber etablerer fælles energianlæg fx vindmølle, solenergi, jordvarme. Men efter 
de gældende regler skal der afregnes til samme pris, som hvis der købes fra de store forsyningsselskaber, 
såfremt energien leveres til mere end én matrikel. Og mange bygge- og bofællesskaber har flere matrikler. 
Det medfører, at der ikke kan opnås lavere pris, end hvis der blev købt energi fra de store selskaber. Og der-
med udnyttes muligheden for at bygge- og bofællesskaberne kunne bidrage til at nedbringe co2 udslippet 
ikke i samme omfang, som det ellers kunne. Og man får heller ikke de billigere forbrugsudgifter, der kunne 
gøre boligudgifterne i bygge- og bofællesskaberne lavere. 

Der bør gives mulighed for at bygge- og bofællesskaber kan etablere energifællesskaber over flere matrik-
ler med eget distributionsnet, på samme måde som hvis bygge- og bofællesskabet kun var på én matrikel. 
Ligesom bygge- og bofællesskaberne kan i forhold til forsyning med vand og spildevand. 

Ad 4.h. Kommunalfuldmagten: 

Der er stor forskel på, hvad forskellige jurister i kommunerne mener at en kommune må gøre i forhold til at 
fremme bygge- og bofællesskaber. Nogle kommuner mener, at de ekstra værdier, som et bygge- og bofæl-
lesskab kan tilføre kommunen, ligger indenfor et lovligt kommunalt formål og er derfor meget aktive og har 
fx et sekretariat, der arbejder for at få bygge-og bofællesskaber til at etablere sig i kommunen. Afholder in-
formationsmøder og understøtter at interesserede borgere samler sig i grupper. Og de bistår i forhold til at 
sikre en god proces for afklaring af, hvorvidt konkrete projekter vil kunne opnå lokalplan, byggetilladelse mv. 

Der er i nogle tilfælde en aktiv kortlægning af mulige ejendomme/grunde i kommunen, der kunne være eg-
nede til bygge- og bofællesskaber. Og nogle kommuner udlægger enkelte af kommunens grunde til bygge- 
og bofællesskaber. 

I andre tilfælde mener kommunens jurister på området ikke, at det er tilladt for kommunen at bistå bygge- 
og bofællesskaber på andre måder end man ville bistå andre interesserede bygherrer. 

Der er derfor behov for en klar vejledning om, hvad en kommune må gøre. 

Dette hænger i stor grad sammen med behov for redskaber til at drive en aktiv og demokratisk kommunal 
boligpolitik i dagens tilspidsede boligmarked og hvilke boligpolitiske strategier som reelt kan gennemføres 

Ad 4.i. Udfordringsret og frikommuneforsøg

Der har i mange år jævnligt været perioder, hvor kommuner kan afprøve nye veje, med tilladelse til at fravige 
en del af de love og regler, der ellers er gældende. Det har været kaldt udfordringsret, frikommuneforsøg mv. 
En sådan ordning kunne fx give nogle kommuner mulighed for, at prøve nye måder at fremme bygge- og 
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bofællesskaber. 

Man bør derfor se på muligheden for at forlænge den igangværende ordning med udfordringsret udover 
2021, så kommunerne kan nye veje i forhold til at fremme bygge- og bofællesskaber

Ad 4.j. Vejledning og uddannelse: 

Der bør udarbejdes en vejledning, der er nemt tilgængelig og beskriver hele forløbet fra ideen om et byg-
ge-/bofællesskab opstår og til boligerne er etableret og i drift. 

Såvel en vejledning rettet til kommuner og de professionelle aktører, som en vejledning henvendt til borge-
re, der overvejer at indgå i etablering af et bygge-/bofællesskab. 

Det bør forsøges om man i regi af brancheorganisationer for arkitekter, advokater, ingeniører, bygningskon-
struktører, finansfolk, revisorer, mv. kan afholde tværfaglige kurser for de relevante faggrupper på området. 
Særlig rollen som bygherrerådgiver eller procesleder for byggefællesskabsgrupper skal styrkes og anerken-
des som en nøgleposition for vellykkede projekter med lægfolk som bygherreorganisation. 

Og et sådant kursusbevis kan så vise kommende beboere og banker/realkreditinstitutter, at der er tale om 
rådgivere, der har sat sig ind i de særlige problemstillinger. Evt. kan det udvikles til en egentlig certificering. 

Disse vejlednings- og uddannelsestiltag kan udvikles af brancheorganisationerne i samarbejde og kræver 
ikke særlige lovmæssige ændringer. Der er stor interesse og engagement blandt de involverede organisati-
oner, og netværksarbejdet er i fuld gang. Men det kan være godt med ekstra opbakning til vigtigheden af, at 
tiltagene realiseres. 
 

Ad 5. Afslutning og resumé af løsningsforslag: 

Hvis man politisk ønsker at fremme etablering af langt flere bygge- og bofællesskaber, så er der en række 
knapper man kan skrue på, som det fremgår af dette notat. Særlig de selvgroede bofællesskaber og almene 
bofællesskaber har i dag ret uklare rammer at forholde sig til. De ønskede fællesskabsbaserede udviklings-
former har ofte svært ved at finde grunde, finansiering og af og til også den rigtige rådgivning. Enkelte 
justeringer i lovgivning og retningslinjer er i nogle henseende nødvendige. 

Desuden kan aktørerne på området selv medvirke til at gøre det lettere for såvel kommende deltagere i 
bygge- og bofællesskaber, som kommuner og andre der ønsker at fremme bygge- og bofællesskaber. Her 
ser vi allerede brancheorganisationerne og andre interesseorganisationer komme godt på banen. Erfaringer 
deles, debatter holdes, og spørgsmål stilles. 

Enkelte modige igangværende pionerprojekter har både tydeliggjort udfordringerne, samt vist at der er vilje 
til at yde det ekstra som skal til for at denne type projekter skal lykkes. Denne interesse ses over hele ska-
laen, fra selvgroede grupper, almene organisationer, kommuner og private udviklere. Lige nu har de private 
udviklere som bygger på grunde, der sælges af private grundejere det nemmest med at komme i gang. 
Vi vil gerne opfordre til at også andre aktører og konstellationer af almindelige borgere, professionelle ak-
tører og lokale myndigheder skal få det nemmere med at udvikle nye bygge- og bofællesskaber til at møde 
nye udfordringer.  

De konkrete tiltag diskuteret i dette notat er opsummeret nedenunder i kronologisk rækkefølge som de 
optræder i teksten:
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4 a, Definitioner 

• Udarbejde definitioner for henholdsvis byggefællesskaber og bofællesskaber, der kan indskrives i lovgiv-
ning, anvendes til statistik mv.

4.b. Planlov

• Der bør i planloven indsættes en mulighed for at der i lokalplan kan reserveres en del af eller hele et 
område til bygge-/bofællesskab(-er).

• Der bør i planloven indsættes en mulighed for en betinget lokalplan, så man først kan få ibrugtagningstilla-
delse til andet byggeri, når der er meddelt ibrugtagningstilladelse til et eller flere bygge-/bofællesskaber.

• Det bør fremgå af en vejledning, at det kan være i krav i lokalplanen, at der skal være grundejerforenings-
vedtægt, designmanual, anvisningsret, gevinstklausul/prisloft eller lignende. 

• Det bør fremgå af en vejledning, hvordan man kan omdanne fx nedlagte landbrug i landdistrikter til byg-
ge-/bofællesskaber. 

4.c. Udbudslov

• Det bør tydeliggøres i bekendtgørelse og tilhørende vejledning om salg af kommunens og regionens 
faste ejendomme, at grunde kan sælges til en fast pris, hvor der i stedet konkurreres på indholdet i pro-
jekterne. 

• Det bør indgå i vejledning om salg af kommunens og regionens faste ejendomme og/eller i en ny vejled-
ning om bygge- og bofællesskaber, at en kommune gerne må vente med betaling af købesummen for 
den kommunale grund/ejendom til overtagelsesdagen.

• Det bør afklares og derefter indgå i en vejledning, om en kommune i et udbud må stille krav om eller 
lade det indgå som positivt kriterie, at der indføres en gevinstklausul, et prisloft eller lignende i forhold til 
salg af kommende andelsboliger/ejerboliger. 

• Det bør tydeliggøres i vejledning om salg af kommunens og regionens faste ejendomme og/eller i en ny 
vejledning om bygge- og bofællesskaber, at en kommune skal sikre, at de saglige kommunale hensyn, 
der har ført til en pris, der er lavere end den højst opnåelige, også gennemføres. Fx ved en aftale om 
rådighedsindskrænkning, forpligtelse til at opføre et bestemt byggeri eller lignende. 

4.d. Almenboliglov

• Der kan indsættes en regel i almenboligloven om, at der i bygge-/bofællesskaber kan bygges råhuse, 
hvor de kommende beboere selv står for installering af fx køkkener og skillevægge. 

• Det bør tydeliggøres i forhold til almenboligloven med tilhørende bekendtgørelser, at en almen boligafde-
ling gerne må indgå i anlæg og drift af fælleshuse og andre fællesfaciliteter for et bygge-/bofællesskab 
med blandede ejerformer. 

• Mulighederne i Sideaktivitetsbekendtgørelsen bør udvides, så det bliver lettere at få etableret socialøko-
nomiske virksomheder i almene bygge-og bofællesskaber.

• Reglerne i ”parallelsamfundspakken” bør ændres, så almene boliger i bygge- og bofællesskaber ikke 
tælles med i opgørelsen af antal almene boliger.

• Der bør iværksættes flere forsøg med almene bygge- og bofællesskaber efter almenboliglovens § 144, 
så der kan komme flere erfaringer og dermed afklares behov for yderligere regelændringer. 

4.e. Andelsboligforeninger

• Det bør indskrives i Almenboligloven, at en kommune kan stille som betingelse for en garanti til en 
andelsboligforening, at der indføres en gevinstklausul, prisloft eller lignende og at der gives kommunen 
anvisningsret til en eller flere boliger. 

• Det bør undersøges, hvorfor så få kommuner benytter muligheden for at stille garanti for lån til andelsbo-
ligforeninger. 
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4.f. Finansielle regler

• Det bør overvejes, om der skal indføres en statslig pulje, der kan bevillige midler til den indledende fase 
for bygge- og bofællesskaber.

• Der bør i samarbejde med Finanstilsynet udarbejdes en vejledning til banker og realkreditinstitutter om 
lån og kredit til bygge- og bofællesskaber. 

• Det bør drøftes med de professionelle aktører på området, om det kan være en mulighed at etablere 
fælles pakkeløsninger/ særlige former for partnerskaber/konsortier i forhold til etablering af bygge- og 
bofællesskaber, så aktørerne påtager sig en del af den økonomiske risiko i udviklingsfasen. 

4.g. Forsyningsselskaber

• Sideaktivitetsbekendtgørelsen bør ændres, så spildevandsanlæg kommer med på listen af forsyningsanlæg. 
• Der bør i en vejledning klart anføres, hvad almene boligorganisationer må i forhold til forsyningsselskaber 

i bygge- og bofællesskaber. 
• Der bør gives mulighed for at bygge- og bofællesskaber kan etablere energifællesskaber over flere matrikler. 

4.h. Kommunalfuldmagten

• Der bør i en vejledning klargøres, hvad en kommune må bistå med i forhold til bygge- og bofællesskaber. 

4.i. Udfordringsret

• Udfordringsretten for kommuner bør forlænges udover 2021 og omfatte forsøg i forhold til bygge- og 
bofællesskaber.

4.j. Vejledning, uddannelse, mv.

• Der bør udarbejdes en vejledning om etablering af bygge- og bofællesskaber. 
• Der bør i regi af brancheorganisationer for de relevante aktører afholdes tværfaglige kurser om etable-

ring af bygge- og bofællesskaber. Der muligvis kan udvikles til egentlig certificeringsordninger. 

 


