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Billig nytænkende boligløsning 
Venligbolig bygger på idéen om, at 
vellykket integration af flygtninge sker 
bedst i tæt samarbejde med borgerne 
og fordelt bedst muligt ud over hele 
kommunen. I tæt samspil med hver-
dagslivet, der hvor borgerne bor, arbej-
der, går i skole og dyrker fritidstilbud. 
Det styrker sammenhængskraften og 
understøtter en hurtig integration - på 
både den korte og lange bane.

En Venligbolig bygger på to afgørende 
grundelementer:
• en velvillig værtsfamilie i form af en 

grundejer i kommunen, der gerne 
vil stille et stykke af sin grund og 
en frivillig indsats til rådighed for en 
flygtningefamilie.

• en moderne flytbar bolig på 35-50 
kvm., der arkitektonisk indpasses 
på værtsfamiliens grund og inde-
holder eget køkken, bad, opholds-
rum og to værelser med plads til 
3-4 personer.

Boligen bygges på fabrik, transporteres 
på blokvogn og løftes direkte ind på 
borgerens grund, hvor den placeres på 
flytbart fundament-/jordskruer og 
tilsluttes hovedejendommens eksiste-
rende vand-, el- og kloakløsning. Bo-
ligen kan ligeledes bygges sammen af 
flere moduler i op til 7-8 boliger i maks. 
2 etager på fx et offentligt grundstykke 
eller i et gårdrum i en boligforening. 

Velkendt løsning og  
arkitektonisk kvalitet 
Venligboligen bygger på afprøvet præ-
fabrikeret modulbyggeri, der gør det 
muligt at bygge billige arkitekttegnede 
boliger af høj kvalitet, der overhol-
der gældende lovgivning i forhold til 
byggekrav, indeklima, miljø, dagslys og 
brandkrav. Venligboligen opfylder alle 
moderne krav til en bolig og kan op-
sættes som midlertidige flygtningeboli-
ger i en afgrænset periode på tre til fem 
år inden for planlovens bestemmelser. 

Da boligerne er designet som flytbare 
moduler, kan de både relativt hurtigt 
opsættes og nedtages for efterføl-
gende at flyttes videre til en anden 
placering i kommunen - flere gange i 
husets levetid. 

Venligbolig - giv rum til flygtninge hos borgerne
Venligbolig er et non-profil initiativ, der gør det muligt for grundejere og boligforeninger at opsætte midlertidige moderne præfabrikerede 
boliger til flygtninge på borgernes grund. Kommunen kan med Venligboliger understøtte en borgernær integrationsproces tæt på arbejde  
og fritidsliv, med  boliger af høj arkitektonisk kvalitet, der giver nye fysiske kvaliteter tilbage til byen. Venligbolig bygger på en social og  
økonomisk bæredygtig tilgang - til gavn for integrationen, til glæde for borgerne og til nytte for kommunen.
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Helhedsløsning
Venligbolig er en bæredygtig helhedsløsning, der 
består af:

• En bæredygtig hardware, i form af en funktio-
nel og arkitektonisk attraktiv ramme til flygt-
ninge, der tilgodeser moderne krav til miljøet 
og er designet til at blive indpasset naturligt i 
bynære områder.

• En bæredygtig software, der bygger på et 
socialt incitament til at værtsfamilien i samspil 
med kommunen tager godt imod flygtninge 
gennem brug af frivillige medborgerlige res-
sourcer – fra menneske til menneske 

• Et økonomisk bæredygtigt fundament, 
hvor kommunen opnår en billigere og bedre 
integrationsløsning i forhold til alternativer på 
markedet (fx hotelophold, leje af eksisterende 
boliger m.m.) og borgeren kan opnå købsret 
til et fremtidigt anneks (eller evt. et direkte 
økonomisk incitament i form af at kommunen 
kompenser for det udlånte stykke af borgeren 
grund i den midlertidige periode). Samtidig 
bygger løsningen på en non-profit tilgang, der 
sikrer finansieringen af anlægsudgifterne og 
at et eventuelt overskud giver råderum til at 
understøtte øget integration og botilbud til 
gavn for kommunens borgere som en fælles 
anerkendelse af borgernes indsats.

Organisering og finansiering
Venligboligerne finansieres og drives af en 
non-profit fond. Det betyder at kommunens 
anlægsbudget ikke belastes af løsningen. Til 
gengæld forpligter kommunen sig til at afholde de 
månedlige udgifter til flygtningeboliger i mini-
mum 5 år (svarende til den midlertidige periode). 
Herefter er boligen betalt og den kan eksempelvis 
overgå til grundejeren eller fonden og/eller kom-
munen, som herefter kan finde fornyet anven-
delse til boligen. Det være sig som flygtningebolig 
hos en ny værtsfamilie eller måske et fælleshus/
klubhus til en forening i byen, som tak for et godt 
borgerdrevet samarbejde.

Fonden Venligbolig foreslår i samarbejde med det 
tilknyttede pengeinstitut Fælleskassen en model, 
hvor alle udgifter til udvikling og produktion af 
Venligbolig afholdes af fonden mod at kommunen 
afholder lejeudgifterne, samt sikrer de admini-
strative udgifter til involvering af kommunens 
borgere og installering af løsningen hos de enkelte 
grundejere. Kommunen inviteres til at indgå i fon-
dens bestyrelse, så alle disponeringer foretages i 
en tæt og åben dialog i et fælles udviklingsprojekt, 
sammen med borgerne. 

Bæredygtig finansiering og helhedsløsning
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Kommunen igangsætter en 
oplysningskampagne over-
for borgerne i gadebilledet, 
gennem brug af sociale medier 
og evt. opsætning af prototype 
som en kickstarter. 

Formålet er at inviterer grund-
ejere til at indgå ordningen, 
sikre opbakning hos kommu-
nens stakeholdere og invitere 
det frivillige organisationsmiljø 
med i løsningen. 

En grundejer, en boligforening 
eller en almen boligafdeling 
ønsker at være vært for en 
flygtningefamilie. 

Grundejeren og kommunen 
indgår en aftale om, at huseje-
ren stiller fx 50-100 m2 jord til 
rådighed for kommunen i tre til 
fem år. 

Kommunen varetager en  
midlertidig byggetilladelse af 
Venligboligen og sikrer en  
målrettet orientering og  
dialogproces med nabo-
er, grundejerforeninger og 
nærmiljøet så alle oplever en 
velinformeret proces. 

Når kommunens byggesags-
behandling er afsluttet leveres 
en Venligbolig til grundejeren. 

Samtidigt med at huset leve-
res, tilsluttes der vand, el og 
kloak. 

Dagen efter kan en flygtninge- 
familie flytte ind og et nyt 
naboskab kan begynde. 

Borgeren kan vælge at opsige 
samarbejdet undervejs i for- 
løbet og boligen kan frit  
genplaceres et nyt sted i  
kommunen. 

Det skal være nemt at være værtsfamilie, boligforening eller boligselskab, og det skal være attraktivt for kommunens  
borgere at støtte op om initiativet. Det kræver en let proces og en målrettet formidlingsindsats. 

Processen kunne se således ud:

1 2
3

4

En ”plug ’n’ play” proces
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En gennemsigtig økonomi 
Prisen på en Venligbolig er afhængig af flere parametre: antal boliger, der kan bygges samtidigt på fabrik,  
produktionstid og finansieringens løbetid.  

Priseksempel 1: 

De første 50 boliger kan produceres og leveres inden  
for 4 måneder til en estimeret pris på 495.000,- DKK  
og har en finansiel løbetid på 5 år. 

Det giver en månedlig husleje inkl. forrentning  
på 8.500,- DKK  om måneden svarende til   
2.150,- per flygtning, hvis der er fire beboere. 

Priseksempel 2: 

Flere kommuner går sammen og indkøber i alt  
500 boliger til en estimeret enhedspris på  
415.000,- DKK med en finansiel løbetid på 10 år. 

Det giver en månedlig husleje inkl. forretning,  
på 4.200,- DKK om måneden eller  
1.050,- per flygtning, hvis der er fire beboere.

Priseksemplerne er beregnet på baggrund af en 
boligenhed på 35 m2 og medregner ikke løben-
de driftsomkostninger (vand, el og varme) og 
tilslutning til lokal forsyning/kloak.  Estimat for 
tilslutning er kr. 20-30.000,- pr. enhed samt 
indhentning af byggetilladelse fra ark/ ing./ kom-
mune, anslået kr. 15-25.000,- 

Alle estimerede tal er inkl. moms.

Kommunen kan i samarbejde med fonden Ven-
ligbolig og den finansielle samarbejdspartner 
sammensætte pris, kvalitet og produktionstid, så 
det matcher kommunens behov bedst muligt. 
For at opnå lavest mulig forrentning og finan-
sieringsmodel vil løbetiden være bindende. Når 
Venligboligen er færdigbetalt kan kommunen og 
fonden frit afgøre, hvordan Venligboligen efter-
følgende kan give størst mulig værdi tilbage til 
kommunens borgere.

Økonomi
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Produktion:  
Venligboligen produceres i en aflukket hal/fabrik, der 
mindsker produktionsomkostninger og byggespild. 
Den kan bygges lokalt fx på en produktionskole eller 
på baggrund af et social/økonomisk initiativ, men 
billigst og hurtigt hos en etableret producent.

Produktdata:
Venligboligen er tænkt udformet i 2 fleksible udgaver 
– type 01 og 02. 

Begge på ca. 35 m2 og begge vil kunne udvides. 

Type 01 er i maksimal transportbredde på 445 cm og 
med saddeltag og integreret terrasse / balkon. 

Type 02 er en smal udgave med en transportbredde 
på 300 cm og tiltænkt den smalle grund med kort 
afstand til naboskel. Med ensidigt hældende tag og 
integreret terrasse / balkon.

Facader er umiddelbart tænkt træbeklædte og med 
træ/ aluvinduer. Indvendigt med trægulve og hvide 
vægge / enkelte træbeklædte samt vådrum i henhold 
til gældende regler.
 
Venligboligen vil også kunne opføres i op til 2 etager 
uden brug af elevator – eventuelt samlet som en 
klynge på maks 6-8 boliger. Dette princip er tiltænkt 
større gårdrum / P-pladser hos boligselskaber og 
lign. 

Levering: 
Venligboligen leveres med en lastbil/blokvogn, der 
hejser boligen direkte ind på borgerens grund. Derfor 
kan der være begrænsninger i forhold til placering 
med hensyn til adgangsvej – luftledninger mv. 
Alle grunde vil blive besigtiget for tilkørselsforhold 
inden opstart 

Placering: 
Venligboligen placeres på fundamentskruer/
jordskruer, som et alternativ til mere traditionelle  
fundamentløsninger. Skruer kan monteres i løbet 
af en formiddag. Hvis huset senere skal flyttes, kan 
skruerne tages op, og haven efterlades uspoleret. 
Skruerne kan genbruges på husets eventuelle nye 
placering

Tilslutning: 
Venligboligen tilsluttes ejendommens eksisterende 
forsyning af vand og el - evt. med opsætning af mid-
lertidige bimålere til el og vand. Forsyningsledninger 
kan enten midlertidigt isoleres og lægges frit  eller 
nedgraves.

Kloakering:
Venligboligernes toiletter leveres  med kværn og 
tilsluttes med 50 mm fleksible afløbsrør  til afledning 
af spildevand i eksisterende kloak eller tank . Afløb 
isoleres og frilægges med eltracing eller nedgraves.

Plads: 
Venligboligens fodaftryk udgør 40-60 m2, og det 
anbefales at sikre udeplads til cykler, barnevogne mv.

Skel:
Venligboligen placeres med respekt til skel og 
naboer – normalt 2.5 meter. Huset produceres med 
hensyntagen til en minimal højde, der gør tilpasningen 
på grunden i forhold til naboer og hovedejendommen 
så ”venlig” som mulig.

Sagsbehandling: 
Opstilling af præfabrikerede flytbare boliger på 35-50 
m2 skal byggesagsbehandles i henhold til plan- og 
byggeloven, men kan i en periode på op til 5 år tillades 
som midlertidig bolig for flygtninge, med heraf mulig-
hed for særskilt dispensationer i forhold til bygge- og 
planlov.

Bygningreglement: 
Venligbolig er et mindre flytbart boligmodul – leveret 
i maks. bredde 445 cm. af hensyn til transportkrav. 
Det anbefales derfor at tage afsæt i BR 15 / sommer-
huskrav til energiforbrug, da boligen er at betragte 
som en midlertidig bolig – der foreslås anvendt 
elvarme suppleret med varmepumpe. Efterfølgende 
kan grundejeren, hvis denne frikøber Venligboligen, 
lovliggøre annekset til de blivende krav under BR15 – 
enten gennem øget isolering eller installation af sol/
jordvarme eller andre tiltag der kan opfylde gældende 
energiramme.

Tid:
Fra byggetilladelsen er givet kan boligen produceres 
og leveres inden for mellem 5-8 uger

Fakta om Venligbolig



VENLIGBOLIG

Venligbolig er som idé og koncept ud-
viklet af Søren Rasmussen, ONV Ar-
kitekter og Johan Galster, partner i 
2+1 Idébureau - i sparring ved digital 
rådgiver Jacob Arentoft.

Teamet bag venligbolig vil etable-
re en non-profit fond, der stiftes 
i samarbejde med den finansielle 
partner Fælleskassen og mulige andre 
samarbejdspartnere med det formål at 
understøtte kommunernes etable-

ring af gode arkitektoniske løsninger 
til integration, i samspil mellem flygtnin-
ge og borgere. 

Fonden Venligbolig vil i praksis fungere 
som et sekretariat, der skal vejlede 
og understøtte implementeringen og 
integrationen af Venligbolig i praksis i 
kommunen. Der søges fonds- og med-
finansiering til sekretariatsfunktionen.

Teamet bag Venligbolig

2+1 Idébureau har 12 års erfaring som 
specialiserede kommunikationsrådgi-
vere inden for det byggede miljø med 
fokus på borgerinddragelse, område-
udvikling, kommunikationsprocesser, 
bystrategiske analyser og branding af 
byområder. 

2+1 Idébureau
M +45 51 80 80 44
Bragesgade 10 B
2200 København N
www.2plus1.dk
M +45 51 80 80 44
 

Fond og sekretariat 
Fonden skal understøtte kommunens 
arbejde i en samskabende proces. Fonden 
administreres i praksis af et sekretariat, 
der har til huse hos 2+1 Idébureau, og skal 
fungere med afsæt i et non profit fundats 
og refererer til en bestyrelse med delta-
gelse af repræsentanter fra kommunen, 
Fælleskassen og idéskaberne fra ONV og 
2+1 idébureau, samt en integrationsprofil 
og brugerrepræsentant.

ONV Arkitekter har over 15 års erfaring 
i produktion af præfabrikerede billige 
boliger af høj kvalitet og har blandt 
andet været arkitekter på Ritts 5x5 
boliger i Valby, næsten 1500 Almen-
Bolig Plus-boliger, 10 daginstitutioner 
samt min. 150 helårs- og fritidsboli-
ger. Tegnestuen er prisbelønnet for 
sin tilgang og absolut den førende 
danske tegnestue inden for industriel 
arkitektur.

Kalvebod Brygge 30, 5. sal, 
1560 København V DK
www.onv.dk    
www.onv-prefab.dk  
+45 32960461

Initiativtagere og projektejere:

Samarbejdspartner 
Fælleskassen er en selvstændig andel-
skasse lokaliseret på Frederiksberg, der 
driver pengeinstitut med fokus på en 
bæredygtig økonomi til gavn for andel-
shavere og kunder. Som pengeinstitut 
har Fælleskassen fokus på kontrolleret 
vækst og udvikling med fokus på at støtte 
bæredygtige projekter, samt organisati-
oner og virksomheder, der har en særlig 
samfundsmæssig værdi.



Bilag
Arkitektskitser af Venligboliger i en og to etager
Februar 2016
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VenligBolig  type 01  - 35-49  m2    
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VenligBolig  type 01  - 2 etager - 5/ 6 boliger 
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VenligBolig  type 01  - 2 etager - 5/ 6 boliger 
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VenligBolig  type 02  - 35-43  m2    
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VenligBolig  type 02  2 boliglag  7 boliger    
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VenligBolig  hvad sker der efter at flygtninge er taget hjem ?    
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VenligBolig i parcelhushaver - flygtninge  VenligBolig er nu anneks til eks. bolig 
VenligBolig transformeres til 
boliger i op til 2 etager på ny 
lokalitet 

2016 2019 2019 2019 



2016 2019 2019 2019 

VenligBolig i gårdrum / 1 og 2 etager  - flygtninge  VenligBolig er nu fælleshus + suplementsboliger 
VenligBolig transformeres til 
boliger i op til 2 etager på ny 
lokalitet 
ONV Arkitekter  feb. 2016 

VenligBolig  hvad sker der efter at flygtninge er taget hjem ?    

 


