
Bilag 1- Indstillingsnotat

Delegation af Beslutningskompetencer – Byfornyelsesloven
Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer - LBK nr 1228 af 03/10/2016

For at sikrer kompetencerne er kendte og opdateret, samt hensigtsmæssigt i forhold til 
den indsats der gøres på området, laves der en samlede oversigt over kompetencer iht. 
Byfornyelsesloven.

Fastholdes
 Teknisk udvalg er den 26. august 2010 blevet delegerede kompetencen af Byrå-

det, ved punkt nr. 90, til at træffe beslutninger efter byfornyelseslovens kap. 9. – 
det vil sige:

o Beslutning om kondemnering
o Beslutning om påbud om afspærring m.v. og om nedrivning
o Afvisning af ophævelse af kondemnering, herunder afvisning af forbed-

ringsforslag, der ikke opfylder lovkravene 

Tidligere kompetence ændres
 Teknisk Afdeling er den 26. august 2010 blevet bemyndiget til at nedlægge mid-

lertidig forbud mod fysiske og retlig råden over ejendomme med sundhedsfarlige 
boliger og opholdsrum inden for en periode af 1 år, i henhold til byfornyelsesloven 
§ 80. 

 Bemyndigelsen ændres, da det ikke vides om kompetensen lovligt kan ligge i for-
valtningen. Det forslås derfor at Kompetencen tildeles udvalgsformanden, og sa-
gen hurtigst muligt forlægges det samlede udvalg.
(Forbuddet har inden for det sidste år været nedlagt 2 gange)

Nyt
 Forvaltningen bemyndiges til at godkende forbedringsforslag til ombygning jf. § 

79
 Forvaltningen bemyndiges til at godkende ombygninger, og dermed ophæve kon-

demneringen, når manglerne er udbedret og godkendt, jf. § 79.
 Forvaltningen bemyndiges til at træffe endelige beslutninger om genhusnings til-

bud.
 Afvisning af ophævelse af kondemnering, herunder afvisning af forbedringsfor-

slag, der ikke opfylder lovkravene jf. § 79, forbliver i Teknisk udvalg.

Særligt om visse Ejerboliger
Forvaltningen har kendskab til nogle sager, hvor en ejer bor alene, og ikke vil ud af boli-
gen, selv om forholdene er meget dårlige. 
Sagerne kan opstår, fordi forholdene er så problematiske at evt.  hjemmepleje/hjælp ik-
ke længere må hjælpe borgeren på grund af arbejdsmiljøreglerne, eller en rotte sag, ikke 
ses muligt at løse via faglovgivningen, pga. husets tilstand, eller henvendelse fra uden 
for stående borger, m.v.

Her er det muligt at gennemføre en kondemnering, og ejeren har så ret til at få anvist en 
genhusningsbolig. Erfaringen fra andre kommuner viser, at ejer ofte afviser tilbuddet om 
en genhusningsbolig.

Der er ikke hjemmel i byfornyelsesloven til at tvinge ejer til at fraflytte boligen ved ud-
sættelse af fogeden. Der kan rejses sag om overtrædelse af lovgivningen, hvilket kan 
medfører bødestraf, men denne fremgangsmåde vurderes ikke at være hensigtsmæssig.
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Selv om kommunen har handlepligt, jf. byfornyelsesloven, så kan der ikke ske flytning 
ved tvang. 
Skal der udføres tvangshandling vil det kræve at person bliver umyndiggjort. Det kræver 
dels at der er konkret fare for liv eller helbred samt at borgeren ikke selv kan tage vare 
på sig selv.

Erfaringen fra andre kommuner, viser at det kan lykkedes, den boligsociale medarbejde-
re via mange besøg/kontakter, at opbygge tillid, som så kan udmøntes i en god løsning, 
hvor ejeren/borgeren får en ordentlig bolig. Men det er ligeså tit sket, at sagen ikke har 
kunnet løses.

Det er derfor forvaltningens vurdering at den følgende måde er mest hensigtsmæssig:

Der fortages flere besøg fra den boligsociale medarbejder over en periode med henblik 
på at få en aftale om flytning.
Vil ejeren ikke flytte, og har ejeren tydeligt sagt fra foretages der ikke yderligere, med 
mindre det vurderes, at en umyndiggørelse er nødvendig.  
Der afventes en evt. udvikling i sagen. Bl.a. evt. henvendelse fra ejer, pårørende, eller 
øget sundhedsfare i bygningen. 

I de sager hvor ejer ikke tydligt har sagt fra, og det vurderes at ejer ikke er bevist om 
boligens tilstand, kan der fortages en besigtigelse, og en vurdering af sundhedsfaren i 
boligen, for at tydeliggøre det for ejeren, og for at få en afgørelse i sagen. Men også her 
er det ikke umiddalbart muligt at tvinge borgeren ud af boligen.

 Udvalget bedes drøfte, forvaltningens håndtering af den beskrevet sagstype. 

Godtgørelse 
Lejer i en kondemneret bolig, der har retten til at få anvist en bolig jf. § 61 stk. 1, lejer 
kan selv tilbyde at finde anden bolig, jf. § 67 stk. 2, og kommunal bestyrelsen kan jf. § 
68 stk. 2 give tilsagn om en rimelig godtgørelse i den forbindelse. 
Godtgørelsen, er et godt redskab, for at borgeren selv tager ansvar for at finde en bolig, 
og aflaste kommunens medarbejder for en ressourcetung arbejdsopgave. Godtgørelsen 
er refusions berigtiget, og udgør pt. 50%.

Godtgørelsen er jf. Handlingsplan dateret den 26. marts 2012 sat til at være et kontant 
beløb på 20.000 kr. + 5.000 kr. pr. person i husstanden.

Der ses at nogle familieændre sig, og familier består af flere personer, herunder en stør-
re børene flok, eller flere generationer, hvorfor godtgørelsen dermed øges.

Forvaltningen forslår/anbefaler at størrelsen på godtgørelsen skal ændres, og sættes til 
at være indskuddet og 1. månedens husleje i genhusningsboligen, samt tilskud til flyt-
teudgifter på 5.000. 

Godtgørelse/familie 2 voksne og 3 børn 1 voksen og 1 barn 1 voksen og 1 barn
Eks. Godtgørelse 45.000 kr. 30.000 kr. 30.000 kr.
Forslag * 26.000 kr. + 5.000 26.550 kr. + 5.000 18.400 + 5.000
* Eksemplerne er lavet ud fra genhusninger fortaget inden for det sidste ½ år.
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Godtgørelsens størrelse bliver dermed gjort boligafhængig, og ikke personafhængig. Det 
er en forudsætning af forvaltningen finder genhusningsboligen passende efter husstan-
dens økonomi og familieforhold, jf. § 67 stk. 2. Herunder at boligen besigtiges, for at af-
klare om det er en god bolig, fri for sundhedsfare.
Indskuddet og 1. månedens husleje udbetales som udgangspunkt, til ejer af genhus-
ningsboligen. Tilskuddet på 5.000 kr. til flytteudgifterne, udbetales til lejeren.

Der skal gøres opmærksom på at hvis borgeren anvises en bolig jf. § 61 stk. 1 udbetales 
udelukkende godtgørelse af flytteudgifterne (flytning af møbler, internet, evt. nye gardin-
ger m.v.). Det vil sige at indskuddet og 1. månedens husleje i den anviste bolig, skal 
borgeren selv finansiere, evt. ved at søge lån via aktivloven eller boligstøtteloven.
 
 Udvalget skal tage stilling til, om godtgørelsen skal ændres. 

Genhusning i udlandet
Administrationen har efter vurdering og rådføring med rådgiver, lagt den praksis at godt-
gørelsens der udbetales i forbindelse med genhusning ikke kan medtages, uden for Dan-
marks grænser. 

Begrundelse 
Kommunen skal sikre, at lejeren har en permanent, passende og sund bolig, at bebo jf. § 
67 stk. 2. Det bliver ikke muligt at kontrollere i udlandet.
Formålet med reglerne er også at sikre, at lejeren ikke står uden bolig i løbet af de næste 
år, hvorvidt anden landes lov sikrer lejeren mod utidig opsigelse er ikke bekendt.

Der kan også være problemer lejerens ubetingede ret til indfasningsstøtte og fortrydel-
sesretten.

 Udvalget skal tage stilling til, om forvaltnings praksis skal fastholdes.


