
Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 27. november 2018

Forslag
til

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.
(Anvendelse af Landsbyggefondens midler og Landsbyggefondens refusion af ydelsesstøtte)

§ 1

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.
1116 af 2. oktober 2017, som ændret ved § 20 i lov nr. 688
af 8. juni 2017, § 2 i lov nr. 1544 af 19. december 2017 og
lov nr. 733 af 8. juni 2018 og som ændres ved § 1 i det af
Folketinget den 22. november 2018 vedtagne forslag til lov
om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af
almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte
boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller
afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og
udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af
kriminalitet m.v.), foretages følgende ændringer:

1. I § 91, stk. 1, indsættes efter 4. pkt. som nye punktummer:
»Investeringsrammen for 2019 og 2020, jf. 1. pkt., forhø-

jes med 100 mio. kr. i 2019 og 200 mio. kr. i 2020 til lån til
afdelinger beliggende i et udsat boligområde, jf. § 61 a, stk.
1. Landsbyggefonden kan af de midler, der er overført til
landsdispositionsfonden, jf. § 89, inden for en investerings-
ramme på 830 mio. kr. årligt i perioden 2021-2026 give til-
sagn om ydelsesstøtte til lån til finansiering af renoverings-
og forbedringsarbejder i afdelinger beliggende i et udsat bo-
ligområde, jf. § 61 a, stk. 1. Af den investeringsramme, der
er nævnt i 6. pkt., anvendes op til 50 mio. kr. årligt til reno-
verings- og forbedringsarbejder med henblik på afhændelse
af boligerne. Ikke anvendte beløb nævnt i 5.-7. pkt. kan
overføres til det efterfølgende år. Beløbene i 5.-7. pkt. regu-
leres én gang årligt med udviklingen i nettoprisindekset,
første gang den 1. januar 2019. Tilsagn fra senere år kan ef-
ter transport-, bygnings- og boligministerens godkendelse
fremrykkes, hvis dette er nødvendigt for at realisere konkre-
te større renoverings- og forbedringsindsatser.«

2. I § 91 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »2015-2018« til:
»2019-2026«, og »465 mio. kr.« ændres til: »380 mio. kr.«

3. I § 91 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »2018 overføres til 2019«
til: »2026 overføres til 2027«.

4. I § 91 a, stk. 1, 3. pkt., ændres »1. januar 2016« til: »1.
januar 2019«.

5. § 91 a, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Landsbyggefonden kan af den ramme, der er

nævnt i stk. 1, årligt give tilsagn på op til 240 mio. kr. til til-
skud til huslejenedsættelser. Heraf målrettes 10 mio. kr. år-
ligt til dækning af en andel af tomgangslejen i forbindelse
med genhusninger fra et hårdt ghettoområde, jf. § 61 a, stk.
4. Landsbyggefonden kan på de vilkår, der er nævnt i § 134,
helt eller delvis bringe betaling af huslejetilskud til ophør.
Beløbene reguleres én gang årligt med udviklingen i netto-
prisindekset, første gang den 1. januar 2019.«

6. I § 92, stk. 2, 1. pkt., ændres »2015-2018« til:
»2019-2020«, og »samlet ramme på 600 mio. kr.« ændres
til: »årlig ramme på 140 mio. kr.«

7. I § 92, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nye punktummer:
»Støtte efter stk. 1 til nedrivning af almene boliger i et

udsat boligområde, jf. § 61 a, stk. 1, kan ydes inden for en
årlig ramme på 60 mio. kr. i perioden 2019-2026. Ikke an-
vendte beløb nævnt i 1. og 2. pkt. kan overføres til det føl-
gende år, herunder kan ikke anvendte beløb i 2026 overføres
til 2027. Beløbene nævnt i 1. og 2. pkt. reguleres én gang år-
ligt med udviklingen i nettoprisindekset, første gang den 1.
januar 2019.«

8. I § 92, stk. 2, 2. pkt., der bliver 5. pkt., ændres »Indtil 200
mio. kr. af rammen« til: »Rammen«.

9. I § 92 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Landsbyggefonden kan yde støtte efter stk. 1 til

boligafdelinger, der er omfattet af en afviklingsplan, jf. §
168 c, stk. 2.«
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Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

10. I § 92 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »samt tilsagn efter § 10,
stk. 1, i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897
af 17. august 2011, eller efter § 11 a i lov om friplejeboliger
i hvert af årene 2015-2018« til: »samt tilsagn efter § 11 a i
lov om friplejeboliger«.

11. § 92 b, stk. 1, affattes således:
»Landsbyggefonden kan i årene 2019-2026 af de midler,

der er overført til landsdispositionsfonden, jf. § 89, inden for
en ramme på 195 mio. kr. årligt i 2019-2020, 190 mio. kr.
årligt i 2021-2024 og 185 mio. kr. årligt i 2025-2026 med
transport-, bygnings- og boligministerens godkendelse give
tilsagn om tilskud til infrastrukturændringer, der gennemfø-

res i et udsat boligområde, jf. § 61 a, stk. 1. Ikke anvendte
beløb kan overføres til det efterfølgende år, herunder kan ik-
ke anvendte beløb i 2026 overføres til 2027. Beløbene
nævnt i 1. pkt. reguleres én gang årligt med udviklingen i
nettoprisindekset, første gang den 1. januar 2019.«

12. I § 96, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 92, stk. 3« til: »§ 92, stk.
4«.

13. I § 143 n ændres »§ 92, stk. 3« til: »§ 92, stk. 4«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.
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