
Notat – Målsætningen om nettotilvækst af boliger hæves til 250 

Målsætningen om en minimum nettotilvækst af boliger om året i Hedensted Kommune har været drøftet i 

byrådet og PKØ. Dette notat beskriver forudsætninger for at hæve målsætningen til en nettotilvækst på 

minimum 250 boliger om året. 

Organisationen skal geares op for at kunne skabe grundlag for en nettotilvækst på 250 boliger om året. 

Herunder givet et bedste bud på, hvad der skal til, for at kunne levere rammen til en nettotilvækst på 

mindst 250 boliger. En nettotilvækst på 250 er cirka en fordobling af niveauet i dag. 

 Ekstra ressourcer til By & Landskab til planlægningen af nye boligområder. By & Landskab er med 

de nuværende ressourcer udnyttet de næste to år med de nuværende planer. Et plangrundlag 

(lokalplaner, kommuneplantillæg mv.) der modsvarer en årlig fordobling af antallet af boligenheder 

vurderes at kræve 2 ekstra medarbejder i afdelingen. 

 En fordobling af nye boliger, vil betyde, at markedsførings indsatsen må øges for at få nye borgere 

til at flytte ind i boligerne. Det vurderes til at være alt fra ingenting til en fordobling af indsatsen, alt 

efter konjunkturen, da markedet og efterspørgslen er svær at forudse. 

 En forøgelse til 250 boliger hvert år vil stille større krav til ny infrastruktur i byerne -  specielt 

omkring de nye boligområder. Der skal afsættes midler til projektering og håndtering af 

projekterne, som vurderes til 1 ny stilling. Det vurderes, at der skal afsættes yderligere 3-4 mio./år 

til nye veje m.v. 

 Nye boligprojekter gennemføres ofte i samarbejde med private eller almene boligselskaber. Det 

vurderes at kræve op til 1 ekstra stilling til håndtering af dialogen, forhandlinger og udbud af disse 

projekter. 

 Tilskud til landsbyggefonden. Nye almene boliger fordre indskud i Landsbyggefonden på 10%, 

svarende til ca. 180.000 kr. pr. bolig. Beløbet kan i ca. halvdelen af tilfældene indbygges i 

grundsalget, men der må påregnes en ekstraudgift til indskud – specielt for projekterne i 

byområderne. 

 Der vil være en række investeringer up front, som i løbet nogle år forventes at blive tilbagebetalt. 

Det drejer sig om udgifter til jordkøb, byggemodning mm. Derfor vil der på sigt kunne forventes 

øgede indtægter. 

 

Markedet – En opgearet kommunal organisation leverer i sig selv ikke nye boliger. Flere boliger afhænger 

af, at private enten køber grunde og bygger huse, eller at private og almene investorer laver større 

boligprojekter. Hvis markedet svigter, dvs. at efterspørgslen ikke tilstrækkelig og ikke kan modsvare 

udbuddet, er organisationen ”overgearet” og dermed kan siges at køre i tomgang.  

Befolkningsprognosen er dannet på baggrund af den forventede byvækst i kommuneplanen og vores 

boligprogram. Historiske data viser, at selv en målsætning på 150 nye boliger hvert år, vil være en meget 

ambitiøs målsætning. Målsætningen bør derfor holdes op imod den forventede efterspørgsel og markedets 

Kvalitet vs. Kvantitet – ved at hæve ambitionen til en nettotilvækst på mindst 250 boliger, er det oplagt at 

drøfte vægtningen imellem kvantitet (antal boligenheder) og kvalitet (boligtyper, størrelser, beliggenhed 

osv.) En forcering af antal boliger kan medføre en forøgelse af bebyggelsesprocenten og tendens til at nye 

projekter får mindre enheder. Det kan drøftes om ambitionen om et bestemt antal skal vægtes på niveau 

med ambitionen med at bygge de ”rigtige” boliger i forhold til den ønskede befolkningssammensætning. Et 

valg eksempel kunne være - 2 små boligenheder til 1 borger i hver, eller 1 større familiebolig med far, mor 

og børn? 

 


