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1. Indledning
Som det er vist i Boliganalyse – Flygtningeboliger 2014, herefter omtalt som bo-
liganalysen, er der sket en markant stigning i antallet af flygtninge, som skal 
modtages i Gribskov Kommune. Alene i andet halvår 2013 modtog Gribskov 
Kommune det samme antal flygtninge, som i hvert af årene i perioden 2010-
2012. Dette giver et øget pres på den boligkapacitet, som kommunen har til rå-
dighed til den lovpligtige boligplacering af flygtninge. 

Da fordelingen af husstandsstørrelser blandt flygtningene kan variere meget fra 
år til år, kræver dette en stor fleksibilitet i boligkapaciteten til flygtninge. Gribs-
kov Kommune skal både kunne være forberedt på at modtage mange enlige, 
der giver behov for mange små og billige boliger, samt på at kunne modtage fa-
milier på op til 8 personer. 

Samtidig er det væsentligt, at der kan handles hurtigt, idet der typisk vil være 
en reaktionstid på halvanden måned, inden for hvilken der skal findes en bolig.

Derudover viser boliganalysen, at der siden årsskiftet 2013-14 har været en for-
stærket tendens til, at flere af de modtagne flygtninge søger om og opnår fami-
liesammenføring. Dette fører til et øget pres på boligkapaciteten, ikke mindst 
hvad angår de almene boliger, som kommunen har anvisningsretten til. Ved fa-
miliesammenføringer er det kun den først ankomne, der tæller med på kvoten, 
og det betyder, at kommunen alt andet lige skal medvirke til flere boligpacerin-
ger af familier.

Ifølge boliganalysen forventes det, at det i 2014 
• er muligt at dække behovet for familieboliger til de flygtningefamilier, der

kommer til Gribskov Kommune under kommunekvoten
• kan blive vanskeligt at stille værelser til rådighed, hvis antallet af enlige 

fortsat er højt
• ligeledes kan blive vanskeligt at stille boliger til rådighed for familier efter

familiesammenføringen, hvis der fortsat modtages et højt antal, enlige 
familiefædre.

De nævnte udviklingstræk indebærer, at der allerede i 2014 vil være behov for 
at tænke alternativt ifht. fx brug af privat boligplacering samt omdannelse af 
andre kommunale ejendomme til boliger.

Notatet rummer en oversigt over handlemuligheder ift. en fleksibel og hurtig 
håndtering af opståede boligbehov ifm. den lovpligtige boligplacering af flygtnin-
ge og boligplacering af familiesammenførte. Der skelnes mellem handlemulighe-
der på kort og mellemlangt sigt. Afslutningsvis er der opstillet økonomiske kal-
kuler, der illustrerer udgiftsbehovet ifm. de forskellige handlemuligheder.

Samlet set viser nedenstående gennemgang, at den mest omkostningseffektive 
løsning til at fremskaffe permanente boliger til enlige flygtninge er ved dels at 
opspore egnede boliger hos private udlejere og dels at fortsætte konverteringen 
af kommunens egne bygninger til værelser til enlige. Disse konverterede boen-
heder vil så vidt muligt blive indrettet fleksibelt, så det bliver muligt at anvende 
dem til husstande med mere end en person.

Konverteringen sker først og fremmest i de boliger, der har status af flygtninge-
boliger, fx Bøgebakken 5 og Solvej 2 i Gilleleje. Dernæst påtænkes konvertering
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af Blistrup Børnehave til værelser. Konverteringen af boliger vil beløbe sig til et 
ikke-budgetteret beløb på 500.000 kr. i 2014.

Gennemgangen viser, at pavillonløsninger er relativt dyre – både hvad angår 
etableringsomkostningerne og driftøkonomien. Pavillonløsninger vil derfor være 
bedst egnede i fm. midlertidige boligplaceringer, evt. når familiesammenføring 
afventes.

Udfordringerne med at skaffe egnede boliger til flygtninge og familiesammenfør-
te i 2015 og fremadrettet, vil indgå i arbejdet med revisionen af kommunens 
ejendomsstrategi i efteråret 2014 – og vil indgå i de kommende års flygtninge-
boliganalyser.

2. Handlemuligheder
I boliganalysen opstilles en række handlemuligheder på henholdsvis kort og 
mellemlangt sigt, dvs. henholdsvis i indeværende år og i et 2-3 års perspektiv.

Disse principielle handlemuligheder vil blive gennemgået i de to følgende afsnit.

Ved gennemgangen lægge der vægt på at vurdere, hvorvidt de forskellige tiltag 
kan opfattes som omkostningseffektive og hurtige at iværksætte, og om de be-
sidder den fornødne fleksibilitet ift. muligheden for at agere i takt med fluktua-
tionerne blandt de flygtninge, som Gribskov Kommune skal modtage. For hver 
af handlemulighederne sammenfattes vurderingerne i en oplistning af fordele og
ulemper ved det pågældende tiltag.

I kapitel 3 foretages økonomiske kalkuler vedrørende de respektive handlemu-
ligheder.

2.1 Handlemuligheder i 2014

På kort sigt vil kommunen fortrinsvist kunne gøre brug af de handlemuligheder, 
som allerede udnyttes, dvs. tilpasning af kommunens portefølje af boliger, udvi-
delse af kapacitet gennem privat udlejning, tilpasning af øvrig, eksisterende ka-
pacitet og udnyttelse af restkapacitet i de almene boligforeninger i kommunen. 
Disse handlemuligheder er relativt hurtige at tage i anvendelse, om end der 
knytter sig visse usikkerheder til nogle af dem, jf. nedenfor.

Hvis det viser sig, at dette ikke er dækkende, kan det overvejes fx at anvende 
beboelsespavilloner eller privat udlejning til midlertidig indkvartering af flygtnin-
ge.

2.1.1. Tilpasning af kommunens ejendomsportefølje

I løbet af 2013 og 2014 er der konverteret 4 familieboliger til 13 værelser. Der 
er stadig en vis restkapacitet i kommunens egen bestand af flygtningeboliger, 
men administrationen afklarer p.t., om disse er hensigtsmæssigt indrettede og 
placerede i forhold til transportforhold, byudvikling og lignende.

Eftersom administrationen skal kunne reagere hurtigt og fleksibelt, er det væ-
sentligt, at konverteringen og tilpasningen af kommunens eksisterende boligpor-
tefølje, eller andre ejendomme, der let kan konverteres til boliger, kan tilgodese
de opståede behov for værelser såvel som familieboliger.
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Ved indretningen af boliger, der er egnede til boligplacering af flygtninge og fa-
miliesammenførte, er det væsentligt, at boligerne, hvor det er muligt, indrettes 
fleksibelt med fx lydisolerende dobbeltdøre mellem værelserne, så værelserne 
kan anvendes både som enkeltværelser og indgå i familieboliger ved at give 
mulighed for gennemgang via dobbeltdørene. 

Der vil i de boliger, der etableres til at rumme flere husstande som udgangs-
punkt, ikke blive indrettet boligenheder med eget køkken og bad/toilet. Værel-
serne vil så vidt muligt ikke overskride 15 m2, da den markedsbestemte husleje,
så vil antage et niveau, hvor de enlige flygtninge ikke vil kunne betale den. 

Administrationen vil i første omgang kun tilpasse ejendomme, der hvor det 
umiddelbart lader sig gøre, fx der hvor plangrundlag, herunder overvejelser om 
fremtidige byudviklingsmuligheder, ikke umiddelbart stiller sig hindrende i vej-
en.

Det skønnes, at der i kommunens ejendomsporteføljen er 3-4 ejendomme, hvor 
der vil kunne indrettes 12-18 værelser.
 
Fordele
Eftersom ejendommene allerede er i kommunalt eje, vil de samlede etable-
ringsomkostninger kunne holdes nede, og boligerne kan indrettes inden for en 
tidshorisont på 1-2 måneder. I nogle tilfælde vil ejendomskapacitet, der står 
tom, kunne inddrages, hvorved der opstår en driftbesparelse.

Ulemper
Der kan være meget arbejde forbundet med at håndtere egen portefølje af boli-
ger ift. driften, fx vedligeholdelse af tekniske installationer, forebyggelse af sli-
tage og administration af forbrugsudgifter, samt istandsættelse af boligerne ifm.
ud- og indflytninger.

Mængden af de nævnte arbejdsopgaver vil øges, hvis beboelsesenhederne 
anvendes til midlertidig indkvartering.

2.1.2. Udvidelse af kapacitet i kommunens ejendomsportefølje

Så vidt det på kort sigt ikke viser sig muligt at stille permanente boliger til rå-
dighed ifm. boligplaceringen, kunne en løsning være etablering af midlertidige 
boliger i fx beboelsespavilloner. 

Pavillonløsningen er fleksibel. For det første vil den kunne etableres med relativ 
kort varsel. Leveringstiden skal regnes i uger snarere end i måneder. Det bety-
der, at pavillonerne kan opstilles i takt med, at behov opstår. En hurtig reak-
tionstid vil dog afhænge af, om egnede grunde er klargjorte, og tilslutningsmu-
ligheder til el og vand allerede er etablerede eller hurtigt vil kunne etableres. 
Ved vurdering af selve placeringen af pavillonerne vil der skulle tages hensyn til:

• naboforhold og reaktioner fra offentligheden
• adgang til offentlig transport
• fordele ved en evt. samlokalisering med andre funktioner, offentlige in-

stitutioner
• lokalplanforhold

I kapitel 3 er der en nærmere redegørelse for økonomien i denne løsning. Hvis 
det senere viser sig nødvendigt at etablere pavilloner, vil der i givet fald blive 
udarbejdet et særskilt dagsordenspunkt herom.
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Fordele
Ekstra og fleksibel kapacitet i form af pavilloner kan i princippet tilvejebringes 
inden for få uger, jf. ovenfor.

Ulemper
Selve processen med at identificere egnede grunde til opstilling af pavilloner 
samt vurdering af lokalplanforhold vil kunne påvirke etableringshastigheden. 
Dermed kan der gå 3-4 måneder med etableringen.

Etablerings- og driftsomkostningerne skal holdes op mod alternative løsninger, 
der måske ikke besidder den samme fleksibilitet, men er mere omkostningsef-
fektive.

2.1.3. Udvidelse af kapacitet gennem privat udlejning

I boliganalysen blev det skitseret, at muligheden for at kommunen kan indgå af-
taler med private udlejere om udlejning af boliger til flygtninge, skulle undersø-
ges nærmere. Som det fremgår af boliganalysen, er privat udlejning sket i 7 til-
fælde i 2013.

Det er administrationens vurdering, at der er et uudnyttet kapacitetspotentiale 
blandt private boligejere, og at en annoncering efter private udlejningsboliger vil
kunne mobilisere denne kapacitet.

Arbejdet med at identificere muligheder for at boligplacere i private udlejnings-
boliger kan i praksis give anledning til, at kommunen får kendskab til udlejere, 
der vil foretrække, at kommunen indgår en længere lejekontrakt mhp. på gen-
udlejning til flygtninge – en mulighed, som også praktiseres i dag.

Fordele
En næsten omkostningsneutral løsning for kommunen, og potentielt kan boliger 
til en udvidelse af boligkapaciteten tilvejebringes hurtigt.

Ulemper
Der knytter sig en vis usikkerhed til, hvor mange private udlejere der vil være 
interesserede i at stille boliger til rådighed. Endvidere kan det vise sig, at huslej-
en vil være for dyr ift. flygtningenes betalingsevne, hvorfor det kan være nød-
vendigt at subsidiere huslejen.

Hvis de private udlejere foretrækker genudlejningsmodellen, vil dette indebære 
en større administration ifm. udformning af lejekontrakt, huslejeafregning mv., 
hvilket afføder overvejelser om, hvorvidt kommunen bør påtage sig boligformid-
lingsopgaver i større stil.

2.1.4. Udnyttelse af merkapacitet i almene boliger

Som det vises i boliganalysen, er der fortsat en vis restkapacitet fsva. 3 og 4 
rumsboliger i de almene boligforeninger, mens de mindre lejligheder i praksis er
for dyre for enlige flygtninge. 

Fordele
Udnyttelsen af restkapaciteten er ikke i så høj grad omkostningsbelastende for 
kommunen med mindre Gribskov Kommune skal dække manglende huslejebe-
talinger eller misligholdelse af kontrakten.
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Ulemper
Der vil være færre boliger til rådighed til husning af andre boligsociale ansøgere.

2.2 Handlemuligheder i 2015 og 2016

Som det er vist i boliganalysen, er det overvejende sandsynligt, at kommunens 
forpligtelser til boligplacering af flygtninge og familiesammenførte vil byde på 
kapacitetsmæssige udfordringer på mellemlangt sigt. 

Nedenfor skitseres handlemulighederne – og administrationens vurdering af dis-
se

2.2.1 Tilpasning af kommunens ejendomsportefølje

Der er ledig kapacitet i Gribskov Kommunes ejendomsmasse, som kunne 
indrettes til boliger.

Ved indretningen af boligerne vil de retningslinier, der blev skitseret i afsnit 
2.1.1., bliver anvendt, så det sikres, at boligerne 

• er fleksible, så de kan anvendes til både enlige og familier
• vil få et rimeligt huslejeniveau.

I forhold til konvertering af eksisterende boliger vil konvertering af andre af 
kommunens ejendomme til boligplacering af flygtninge indebære afklaring af og 
øget ressourceanvendelse til plan- og byggesagsforhold, hvilket kan give et lidt 
længere etableringsforløb.

Det skal bemærkes, at større ombygninger mhp. etablering af ekstra kapacitet 
til boligplacering af flygtninge kan lånefinansieres. 

Fordele
Ved planlægningen af tilpasningen kan der tages højde for, at indretningen skal 
være fleksibel. Ejendomskapacitet, som pt. står tomt og evt. er svær at sælge, 
vil kunne blive benyttet.

Ulemper
Der vil typisk være større etableringsomkostninger forbundet hermed, og disse 
vil formentlig skulle finansieres gennem en merbevilling, da etableringsomkost-
ningerne ikke vil kunne rummes inden for vedligeholdsrammen. 

Gribskov Kommune kan lånoptage til ombygningen, men det skal vurderes, om 
den reelle værdistigning i de konverterede ejendomme kan forsvares ift. yderli-
gere gældsætning af ejendommene.

2.2.2   Udvidelse af kapacitet i kommunens ejendomsportefølje

Udover den skitserede handlemulighed med anvendelse af beboelsespavilloner, 
jf. afsnit 2.1.2, vil kommunen endvidere kunne udvide kapaciteten i egen ejen-
domsportefølje gennem målrettede opkøb af ejendomme, der egner sig til at bo-
ligplacere flygtninge. Opkøbet kan omfatte ejendomme, som egner sig til om-
bygning og indretning af klubværelser.

Ved opkøb kan der anlægges en helhedstænkning, og allerede ifm. selve opkø-
bet kan det sikres, at boligerne er i god stand, velplacerede og velindrettede, 
herunder med fleksible indretningsmuligheder samt hensigtsmæssig beliggen-
hed i forhold til offentlig transport og indkøb.
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Fordele
Opkøbet af boliger, der skal have flygtningeboligstatus, kan i medfør af Integra-
tionsloven lånefinansieres på fordelagtige vilkår. Ved opkøb kan det sikres, at 
boligerne er velplacerede, velindrettede og i god stand til formålet.

Ulemper
Der vil være en afvejning af, om kommunen skal være boligbesidder i større stil.
Dertil kommer overvejelser om, hvorvidt Gribskov Kommune ønsker yderligere 
gældsætning.

2.2.3 Udvidelse af kapacitet gennem privat udlejning 

Administrationen vil fortsætte bestræbelserne på at identificere muligheder for 
at boligplacere i private udlejningsboliger, evt. i form af en genudlejningsmodel,
jf. afsnit 2.1.3, hvor fordele og ulemper ved denne fremgangsmåde ligeledes er 
vurderet.

2.2.4 Etablering af ekstra kapacitet i almene boliger

I et mellemlangt tidsperspektiv vil der kunne etableres flere almene boliger i 
kommunen. Der vil typisk gå halvandet år fra beslutningen til boligerne er ind-
flytningsklare. 

Der er løbende henvendelser fra almene boligorganisationer vedrørende mulig-
hederne for at bygge flere almene boliger i Gribskov Kommune. En udvidelse af 
almene boliger giver mulighed for at anlægge en helhedsbetragtning også ud fra
et by- og boligudviklingsmæssigt perspektiv. Almene boliger er attraktive for 
mange børnefamilier og boformen rummer endvidere mulighed for at indtænke 
løsninger, som tilgodeser hensyn til særlige befolkningsgrupper, fx tilgængelig-
hed i forhold til bevægelsesnedsættelse og ældreegnede boliger. 

Kommunen har anvisningsretten til 25% af de almene familieboliger og har her-
ved mulighed for at løse forskellige boligsociale opgaver, herunder boligplace-
ring af flygtninge. 

Fordele
Alment nybyggeri rummer mulighed for at etablere byggeri, der både kan tilgo-
dese behovet hos tilflyttende børnefamilier og kommunens muligheder for at 
løse boligsociale opgaver, herunder forpligtelserne til boligplacering af flygtninge
og familiesammenføringer.

Ulemper
Tilvejebringelse af denne form for ekstrakapacitet har en relativ lang planlæg-
ningshorisont, og et nybyggeri vil i givet fald tidligst kunne være indflytnings-
klart i sidste halvdel af 2016. 
Gribskov Kommune skal betale grundkapital tilskud på 10 pct. af den samlede 
anskaffelsessum.

2.3 Boligplacering ifbm familiesammenføring

Som det fremgår af boliganalysen, har Gribskov Kommune valgt, at den første 
bolig, der tilbydes flygtningen, skal være permanent. Dette skyldes et ønske 
om, at flygtningen fra starten har et permanent lejemål samt de økonomiske vil-
kår omkring huslejebetaling, hvor flygtningen ikke kan kræves fuld husleje, når 
de bor i et midlertidigt lejemål.
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Når boligen er permanent, skal en flygtning selv skaffe en anden bolig, hvis på-
gældendes behov ændres. For nærværende betyder dette, at en enlig flygtning, 
der har fået anvist et værelse som permanent bolig, og som efterfølgende søger
om og opnår familiesammenføring, som udgangspunkt selv skal skaffe og 
indrette en egnet bolig.

Som det er fremhævet i indledningen, er der en forstærket tendens til, at flere 
af de modtagne flygtninge søger om og opnår familiesammenføring. Af bolig-
analysen fremgår det endvidere, at selve familiesammenføringen oftere og ofte-
re sker inden for det første halve år efter modtagelsen af flygtningen. I de tilfæl-
de, hvor familiesammenføringen sker inden for det første halve år, er det i reali-
teten vanskeligt for den først ankomne flygtning at skaffe en egnet familiebolig 
på egen hånd. Dette fører til, at kommunens hidtidige praksis med at tilbyde en 
permanent bolig, er udfordret.

Nedenfor skitseres to løsningsforslag vedrørende familiesammenføring.

Anvendelse af midlertidig indkvartering til enlige, der søger om familiesammen-
føring
I forbindelse med det øgede antal, enlige flygtninge, der søger om familiesam-
menføring, kunne en løsning være brug af midlertidig indkvartering, indtil de øv-
rige familiemedlemmer ankommer, hvorefter permanent boligplacering kunne 
finde sted.

Dette kunne enten ske i Bed & Breakfast (B&B)-løsninger eller i kommunens 
egne boliger. 

B&B, der er anvendt i meget begrænset omfang i 'akutte' tilfælde til kortvarig 
indplacering, fx mens der ventes på permanent bolig, vurderes at være for dyr 
til flere, længerevarende, midlertidige boligplaceringer.

Hvis der skal tilbydes midlertidig boligplacering i kommunens ejendomme, vil 
yderligere kapacitet skulle tilvejebringes, fx ved at konvertere nogle af kommu-
nens ejendomme til værelser. I den forbindelse skal det tages i betragtning, at 
etablering af værelser i eget regi, som kan anvendes til midlertid indkvartering, 
er ligeså omkostningstungt som at etablere permanente boliger, men den mid-
lertidige indkvartering vil i givet fald påføre kommunen ekstraomkostninger, da 
den del af huslejen, der overstiger et bestemt, lovgivningsmæssigt fastsat ni-
veau, påhviler kommunen. 

Dertil kommer udgifter og administration ifm. flytning fra den midlertidige til 
den permanente bolig. 

Fordele
Op til et vist niveau vil midlertidig indkvartering i B&B eller lignende være både 
fleksibel og omkostningseffektiv i forhold til, at kommunen opbygger kapacitet i 
eget regi.

Ulemper
Midlertidig indkvartering vil oftest indebære, at kommunen må subsidiere hus-
lejen, da denne ifølge lovgivningen ikke må overstige nogle fastsatte niveauer. 
Dertil kommer, at borgerne ved midlertidig indkvartering kunne opleve, at de 
skal betale forskellig husleje for ens lejemål, alt efter om de har fået tildelt boli-
ger som midlertidigt lejemål eller som permanent – en uhensigtsmæssig forskel-
sbehandling.
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Permanent boligplacering til enlige, der får familiesammenføring
For at undgå den skitserede forskelsbehandling ved tildeling af midlertidig ind-
kvartering til enlige, der søger om familiesammenføring, er et alternativt at til-
byde permanent boligplacering, dvs. permanent bolig til alle flygtninge ved an-
komst samt derudover en permanent bolig til flygtninge, der får familiesammen-
føring inden for ½ år efter ankomst.

Fordele
Ved begge boligplaceringer vil flygtningen subs. flygtningefamilien bo i en bolig, 
der vil være tilpasset behovet – og som udgangspunkt selv betale sine husle-
jeudgifter uden ekstraomkostninger for kommunen.

Ulemper
Kommunen påtager sig et merarbejde ifm. to boligplaceringer, men i realiteten 
har kommunen oftest måttet bistå ved boligplaceringen, når familien er sam-
menført i form af boligsociale ansøgninger, så dermed vil der i realiteten kun 
være tale om en merarbejde i ganske få tilfælde. 

Dertil kommer, at der skal ydes boligtilskud i to ombæringer, men også her gæl-
der, at de familiesammenførte familier ofte tidligere har været subsidierede, 
hvorfor ekstraomkostningerne i givet fald vil være beherskede.

Gribskov Kommune vil skulle finde egnede boliger.
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3. Økonomi
I dette afsnit skitseres den hidtidige såvel som den fremtidige kommunale øko-
nomi knyttet til handlemulighederne vedrørende boligplacering af flygtninge og 
familiesammenførte.

3.1 Hidtidig økonomi

3.1.1 Kommunale flygtningeboliger
Kommunen har udgifter til permanent boligplacering i egne boliger. Hvis kom-
munens flygtningeboliger opgøres under et, kan følgende oversigt for 2013 over
kommunens samlede udgifter til denne form for boligplacering opgøres på føl-
gende måde. 

Tabel 1: Flygtningeboligregnskab, 2013 

Udgifter Indtægter

Udgifter - drift

Vedligehold 797.362 kr.

Rengøring og anden drift 400.666 kr.

Forsyning 772.610 kr.

Skat 294 446 kr.

Udgifter - finansiering

Renter og afdrag 2.851.366 kr.

Drifts- og finansieringsud-
gifter, i alt

5.116.450 kr.

Indtægter

Lejeindtægter (netto) -2.756.455 kr.

Statslig refusion -1.041.452 kr.

Indtægter, i alt -3.797.907 kr.

Samlede udgifter, i alt 1.318.543 kr.
Note: I denne opgørelse er gartnerisk vedligehold og renhold medtaget under vedligehold. I de til-
fælde, hvor kommunen lejer boligenheder med henblik på genudlejning til flygtninge, kan der være 
forskel på den leje, kommunen betaler og den husleje, der opkræves af flygtningene. Denne udgift 
er medtaget under 'Lejeindtægter (netto)'. Opgørelsen af nettohuslejen kan i øvrigt være påvirket af
fordelingen af forudbetalinger omkring årsskiftet. Den statslige refusion indhentes for tomgangshus-
lejen i flygtningeboligerne. Opgørelsen medtager ikke oplysninger vedrørende de flygtninge, der er 
boligplaceret i kommunens andre boligsociale boliger. 

De vedligeholdsudgifter, der er medtaget i tabellen, indeholder bl.a. udgifterne 
til konvertering af to af kommunens flygtningeboliger (fra familieboliger til væ-
relser). Konverteringen har kunnet holdes inden for vedligeholdsrammen, dels 
fordi der har været tale om tilpasning af boliger med en rimelig vedligeholds-
stand, og dels fordi konverteringen primært har kunnet udføres af kommunens 
interne håndværkerteam.
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Konverteringen indebærer en mere intensiv udnyttelse af den enkelte flygtnin-
gebolig, hvilket må ventes at give sig udslag i øgede forsyningsudgifter. Det ful-
de gennemslag heraf kan ikke ses i ovenstående tabel, da de omtalte konverte-
ringer er sket i løbet af 2013 – og andre konverteringer i øvrigt først er fore-
taget efter årsskiftet 2013-14.

Tabellen viser, at kommunens årlige nettoudgift i 2013 til husning af flygtninge i
de 44 kommunale ejendomme, der er registreret som flygtningeboliger, an-
drager 1,3 mio. kr., svarende til 30.000 kr. per bolig på årsbasis.  Heri er in-
dregnet renter og afdrag på 2,85 mio. kr. til afvikling af de lån, der er i optaget i
flygtningeboligerne.

Tabellen medregner de indtægter/udgifter, der er registreret i kommunens øko-
nomisystem, dvs. opgjort ud fra det almindelige udgiftsregnskab, inkl. udgifter 
til renter og afdrag på de lån, der er optaget ifm. køb af flygtningeboligerne. Al-
ternativt, eller supplerende, kunne indgå udgifter, der ikke er indeholdt i økono-
misystemet, men er beregnede omkostninger, omfattende forrentning af den 
kapital, der er bundet i boligerne, og udgiften til afskrivninger på boligerne. Det-
te blev gjort ifm. flygtningeboligregnskabet for 2011. Dette gør en sammenlig-
ning mellem de 2 år usikker. Men det kan konstateres, at den samlede nettoud-
gift på 1,3 mio. kr. i 2013 var af samme størrelsesorden som i 2011.

3.1.2. 'Akut' boligplacering – indtil permanent mulighed foreligger
I de fire første måneder af 2014 har det øgede pres på boligplaceringen, herun-
der den større andel af familiesammenførte, indebåret, at det i højere grad end i
de foregående år har været nødvendigt at boligplacere 'akut' i Bed & breakfast 
o.lign.

I årets første fem måneder i 2014 har udgifterne til den midlertidige, akutte, 
indkvartering af flygtninge beløbet sig til 71.500 kr., fordelt på en enlig flygt-
ning, tre mindre flygtningefamilier og en større familie med særligt komplekse 
udfordringer. Til sammenligning var den tilsvarende udgift i 2012 og 2013 hhv. 
på 44.000 kr. og 12.900 kr. - i begge disse kalenderår drejede det sig om fire 
flygtninge/flygtningefamilier. 

Stigningen i indeværende år hænger sammen med den ekstraordinært store til-
strømning af flygtninge lige efter årsskiftet 2013-2014. 

3.2 Udgifter i forhold til handlemuligheder i 2014

I det følgende illustreres udgiftsbehovet i forbindelse med de to handlemulighe-
der, der umiddelbart vil kræve en ekstra indsats og give de største udgifter.

Udgiftsniveauet vurderes i to cases, hvor kommunen konkret øger kapaciteten i 
eget regi, dels gennem ombygning mhp. etablering af flygtningebolig kapacitet i
kommunale ejendomme (jf. afsnit 2.2.1) dels etablering af boligkapacitet i pavil-
loner (jf. afsnit 2.1.2). 

Ved caseberegningerne er tilskud til dækning af den del af huslejeudgiften, der 
overstiger borgerens betalingsformåen, ikke medtaget. 
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Case 1: Ombygning af eksisterende ejendom

I casen opereres der med ombygning af en eksisterende kommunal ejendom i 
form af en tidligere daginstitution. Hvis det antages, at ejendommen konverte-
res og indrettes med 8 værelser, og ejendommen i øvrigt er i en stand, hvor det
ikke er nødvendigt at foretage 'tungere' foranstaltninger, vil der kunne opstilles 
følgende budget for ombygningen:

Tabel 2: Udgifter ved indretning af 8 værelser i egen ejendom, ekskl. moms

Aktivitet Prisoverslag

Nedrivning og flytning af vægge; opbyg-
ning af lydisolerende gipsvægge

50-100.000 kr.

Isætning af 2 brandsikrede dobbeltdøre 
(aht. fleksibilitet og lydisolering) 

20-50.000 kr.

Etablering af køkken, toilet og bad 200-250.000 kr.

El-arbejde 20.000 kr.

Malerarbejde 20.000 kr.

Adgangsforhold 50-100.000 kr.

Byggesagsbehandling 15.000 kr.

I alt 375-555.000 kr.

Eksemplet viser, hvilke omkostninger der typisk vil kunne ventes ved konverte-
ring af kommunale ejendomme, som ikke byder på større ombygningsmæssige 
udfordringer. Ved sværere ombygningsprojekter, fx hvis der er genopretnings-
behov, krav til brandsektionering eller hvis etablering af køkken og bad/toilet er 
særligt omkostningskrævende, vil de angivne maksimumgrænser kunne over-
skrides.

Ved fastsættelsen af huslejen, der baseres på markedslejen i det pågældende 
område, vil værelserne skønsmæssigt kunne udlejes til en gennemsnitlig husleje
på 3.000-3.300 kr. ved en værelsesstørrelse på 15 m2, idet huslejen vil variere 
med værelsets størrelse. 

Tabel 3: Årlig driftøkonomi i de 8 konverterede værelser i egen ejendom

Ved permanent boligplace-
ring

Ved midlertidig boligplace-
ring

Årlige forsyningsudgifter (el,
vand og varme m.v.)

96.500 kr. 96.500 kr.

Årlige vedligeholdsudgifter 28.000 kr. 28.000 kr.

Huslejeindtægter, 8 lejere 
med en gennemsnitlig må-
nedlig husleje på 3.000 kr.

288.000 kr.

Lovfastsat maksimal må-
nedlig betaling ved midlerti-
dig indkvartering for leje- og
forbrugsudgifter for enlige 
med og uden børn på 2.091 
kr.

 200.736 kr.

I alt (nettoindtægt) 163.500 kr. 76.236 kr.
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Med udgangspunkt i, at de faste udgifter til lån, skat m.v. ikke ændrer sig ved 
ibrugtagelsen af ejendommen, så vil det kunne forventes, at Gribskov Kommune
vil kunne få en indtægt ved omdannelse af ledig ejendomskapacitet, der ikke vil 
kunne sælges, til ejendomskapacitet til flygtningeboliger. Især hvis disse 
indrettes til permanente lejemål, jf. tabel 3.

Ved midlertidig indkvartering af fire par med 1-3 børn i de 8 værelser vil det 
driftøkonomiske regnskab stort set se ud som for enlige, idet den lovfastsatte 
maksimale udgift for disse familier udgør 4.176 kr.

Case 2: Pavillonløsning

Som i ovenstående case regnes der med etablering af 8 værelser af hensyn til 
sammenligneligheden. Eftersom pavillonerne er indrettede med fælles 
indgang/toilet/køkken i midten, og to værelser i hver ende af pavillonerne, er 
det muligt at huse to enlige flygtninge i hver pavillon – eller en familie med op 
til fire personer. Eftersom værelserne er små, er der i det følgende prisoverslag 
regnet med, at der i tillæg til fire pavilloner med i alt otte værelser opstilles en 
femte pavillon med fællesrum. 

I nedenstående tabel er udgifterne til henholdsvis en ejer- og en lejemodel angi-
vet (priserne er ekskl. moms).

Tabel 4: Udgifter ved etablering pavilloner med 8 værelser, ekskl. moms
Pavillon, der overholder BR 2015

Ved køb Ved leje
Beboelsesmodul, excl. varme-
forsyning, dvs. efterinstalle-
ring af fx luft-til-vand anlæg 
er nødvendigt 

2.000.000 kr. 33.250 kr.
per måned

Transport ifm. opsætning *) 45.000 kr. 45.000 kr.
Tilslutning, el, vand og kloak 25.000 kr. 25.000 kr.
Udgifter til diverse kloak og 
vand på grunden

75.000 kr. 75.000 kr.

Separat el-måler til hver pa-
villon, inkl. tavle og gruppe

100.000 kr. 100.000 kr.

Installering af luft-til-vand 
opvarmning

200.000 kr. 200.000 kr.

Øvrige etableringsomkostnin-
ger: Pavillontrappe med 3 
trin, opklodsning på fliser og 
stræktømmer 

30.000 kr. 30.000 kr.

Etableringsudgifter, i alt

 - dertil evt. mdl. leje

2.475.000 kr. 475.000 kr.

33.250 kr.
per måned

Note: Lejeprisen er ved leje i 3 år. Der må påregnes demonteringsomkostninger efter endt lejeperio-
de.
*) Beboelsesmodulerne er brede, grundet kravene til isolering, hvilket gør, at transporten derfor 
kræver en følgevogn.

I forhold til ombygning af kommunens ejendomme, jf. case 1, vil pavillonløsnin-
gen ikke være billigere, men pavillonløsningen kan rumme en tidsmæssig fordel,
da de kan være hurtige at etablere – og ikke mindst afhænde, hvis der ikke 
længere skulle være brug herfor. Endelig må vedligeholdelsesomkostningerne 
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antages at være mindre, primært fordi istandsættelsesomkostningerne i forbin-
delse med fraflytning vil kunne holdes på et lavere niveau ved pavillonløsningen.

Der tages udgangspunkt i, at der kun vil være midlertidig indkvartering i pavillo-
nerne. 

Tabel 5: Årlig driftøkonomi ved etablering pavilloner med 8 værelser, ekskl. moms

Ejer model Leje model *)

Årlig lejeudgift, excl. forsy-
ningsudgifter

399.000 kr.

Årlige finansieringsomkost-
ninger, excl. forsyning **)

205.000 kr.

Årlige forsyningsudgifter 100.000 kr. 100.000 kr.

Årlige udgifter, i alt 305.000 kr. 499.000 kr.

Lovfastsat maksimal, årlig 
betaling ved midlertidig ind-
kvartering for leje- og for-
brugsudgifter for enlige med
og uden børn på 2.091 kr. 
(per måned) – for 8 lejere

200.736 kr. 200.736 kr.

Manko ved midlertidig ind-
kvartering af 8 enlige leje-
re***)

104.264 kr. 298.264 kr.

*) Leje modellen er baseret på en 3 årig kontrakt. Lejeudgiften vil kunne stige ved en kortere drift-
periode.
**) Rente og afdrag på fastforrentet 25-årigt annuitetslån på 2,5 mio.kr. Ved et variabelt forrentet 
lån vil den årlige ydelse blive på 105.000 kr. det første år.
***) Ved midlertidig indkvartering af fire par med 1-3 børn i de 8 værelser vil det driftøkonomiske 
regnskab stort set se ud som for enlige, idet den lovfastsatte maksimale husleje for hver af disse fa-
milier udgør 4.176 kr., svarende til årligt niveau på 200.448 kr. (resulterende i en manko på 
379.552 kr.)

Som det ses, vil der være relativt store kommunale udgifter forbundet med 
pavillonløsningen. 

Opsamling vedrørende handlemuligheder i 2014
Ovenstående gennemgang af driftøkonomien i de to cases viser, at pavillon-
løsningen er meget dyr, og at den derfor ikke kan opfattes som en realistisk 
fremgangsmåde.

Derimod viser gennemgangen af casen med ombygning af tidligere daginstitu-
tion, at ekstra, fleksibel boligkapacitet til 8 personer vil kunne etableres for ca. 
500.000 kr. Driftøkonomien i disse boligenheder vil være i balance, selv hvis der
sker en lånefinansiering af ombygningsomkostningerne. Dette er derfor en reali-
stisk måde at tilvejebringe yderligere kapacitet på.

Hvis disse beregninger sammenholdes med boliganalysens pointer vedrørende 
2014, hvoraf det fremgår, at der vil kunne opstå problemer med at stille værel-
ser til rådighed til enlige, hvis antallet af enlige fortsat er højt, vil behovet for 
merbevillinger i 2014 til at dække behovet for værelser til rådighed for enlige 
flygtninge opgøres på følgende måde:

På indeværende tidspunkt (ultimo maj måned) kan det konstateres, at Gribskov 
Kommune:

• har boligplaceret 22 modtagne eller varslede flygtninge på kommunekvo-
ten for 2014 (på i alt 53); heraf er 12 enlige og 10 er familiemedlemmer,
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fordelt på 3 familier. Hermed skal kommunen modtage yderligere 31 
flygtninge frem til 1. marts 2015. Med en uændret fordeling mellem enli-
ge og familier vil dette svare til, at der vil skulle boligplaceres yderligere 
17 enlige flygtninge, frem til 1. marts 2015.

• med konverteringen i foråret 2014 af yderligere to familieboliger til seks 
værelser vil Gribskov Kommune have tilstrækkelig kapacitet til at bolig-
placere enlige flygtninge frem til august-september måned, men derefter
vil der skulle skaffes kapacitet til boligplacering af 12-14 enlige flygtnin-
ge.

Hvis det antages, at der kan fremskaffes mulighed for husning hos private udle-
jere i samme størrelsesorden som i 2013, hvor 7 enlige flygtninge blev boligpla-
ceret hos private udlejere, vil der skulle etableres 5-7 værelser i andet halvår af 
2014, svarende til case 1 ovenfor. 

Ikke-budgetteret udgiftsbehov i 2014
Dette peger på, at der er ikke-budgetteret udgiftsbehov til etablering af yderli-
gere boligkapacitet i 2014 i form af 7-8 værelser (for at have en mindre buffer-
kapacitet) på 500.000 kr. - svarende til det udgiftsniveau, der blev vist i tabel 2.

Ved opstillingen af ovenstående behovsscenarium er der ikke taget stilling til, 
hvor stor en andel af de enlige, der agter at søge familiesammenføring. Som det
anføres i boliganalysen vil en høj andel være ensbetydende med, at det kan vise
sig vanskeligt at skaffe boliger til de familiesammenførte, men indtil videre ven-
tes det, at disse vil kunne rummes inden for den eksisterende kapacitet.

3.3 Udgifter i forhold til handlemuligheder i 2015 og 2016

På længere sigt vil den nuværende kapacitet ift. boligplacering af flygtninge og 
familiesammenførte ikke være tilstrækkelig. 

I boliganalysen lægger administrationen derfor op til følgende handlemulighe-
der:

• Leje af ejendomme mhp. på videreudlejning til flygtninge.
• Opkøb af ejendomme, der egner sig til at boligplacere flygtninge. Opkøb-

et kan omfatte ejendomme, der egner sig til ombygning og indretning af 
klubværelser.

• Ombygning af andre kommunale ejendomme (end de kommunale flygt-
ningeboliger og de øvrige kommunale udlejningsboliger).

• Udnyttelse af den lovgivningsmæssige mulighed for at boligplacere i mid-
lertidige boliger gennem etablering af 'midlertidig kapacitet', herunder 
overvejelser om etablering af pavilloner.

• Etablering af flere almene boliger.

Udlændingestyrelsen har foreslået, at kvoten for Gribskov Kommune skal være 
41 for 2015. Under forudsætning af at fordelingen af familier og enlige fordeler 
sig som i de første fem måneder af 2014, vil der være behov for at der skal 
skaffes bolig til 22 enlige og 19 familiemedlemmer fordelt på 4-5 familier i 2015.
Antallet af familier vil kunne øges, hvis ansøgning om familiesammenføring fort-
sat er højt.

Hvis det antages, at der i 2015 vil kunne skaffes 10 værelser hos private udleje-
re – og det vil være muligt at boligplacere 4-5 familier i almene boliger og i le-
digblevne familieboliger i eget regi, vil der skulle skaffes 12 værelser – samt ek-
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stra kapacitet i forhold til evt. familiesammenføringer i form af familieboliger. 
Hvilket svarer til en det dobbelte af det merbehov, der er blevet estimeret for 
2014.

Det er meget vanskeligt at forudsige udviklingen i 2016. Selv hvis kvoten skulle 
blive omkring 40 flygtninge, kan det tænkes, at fordelingen af enlige og familier 
ændres. Hvis kommunen skal modtage en større andel af familier og familie-
sammenførte, kan det vise sig kritisk at boligplacere disse. Dette kan i sig selv 
tale for, at kommunen – i tillæg til andre boligsociale forpligtelser – overvejer at 
udvide den almene boligkapacitet.

I betragtning af at pavillonløsninger i praksis er for dyre og andre midlertidige 
indkvarteringsmuligheder ikke er attraktive for kommunen, jf. ovf., når det 
handler om at etablere den fornødne kapacitet på mellemlangt sigt, vil udvi-
delsen af kapacitet skulle ske på en af flere af måder:

Ombygning

Forsættelse af strategi med at ombygge og konvertere kommunens bolig- og 
ejendomsportefølje. Administrationen vil løbende vurdere behovet for en udvi-
delse af kapaciteten, og i øvrigt påbegynde ombygningerne og konverteringerne
der, hvor udgifterne er de laveste, og der hvor der ikke er lokalplaner eller hen-
syn til byudvikling og andet, der vejer tungere.

Som udgangspunkt vil etablerings- og driftøkonomien være som i case 1 oven-
for, men eftersom der skal skaffes en kapacitet på ca. det dobbelte, vil etable-
ringsomkostningerne beløbe sig 1 mio. kr. Etableringsomkostningerne vil kunne 
lånefinansieres.

Opkøb 

Administrationen vil, som et led i arbejdet med køb og salg af kommunale ejen-
domme, arbejde med at lokalisere egnede opkøb. Opkøbsmulighederne vil blive 
valgt ud fra en helhedsbetragtning og heri vil indgå en afvejning af følgende for-
hold: fleksible indretnings- og ombygningsmuligheder; tæthed til indkøbs- og 
transportmuligheder; pris, herunder vurdering af de samlede etablerings- og 
ombygningsomkostninger samt vurdering ift. en senere salgspris.

Disse overvejelser vil blive lagt frem til politisk behandling, når opkøb er rele-
vant ift. opståede behov for boligplacering af flygtninge og familiesammenførin-
ger. I givet fald må det påregnes, at der vil skulle bruges helt op mod 1 mio. kr.
i ombygningsomkostninger, jf. estimatet i det foregående afsnit om ombygning. 
Både opkøbet og ombygningsomkostningerne vil i givet fald kunne lånefinansie-
res.

Udvidelse af den almene boligkapacitet

Frem til 2016 er den kommunale del af finansieringen - den kommunale grund-
kapital - fastsat til at være på 10 % af den samlede anskaffelsessum. 

Kommunen har p.t. fået en henvendelse fra et boligselskab, der ønsker at op-
føre 30 almene familieboliger (2-3 rums boliger). Med en estimeret byggesum 
på 56 mio. kr. vil Gribskov Kommune således skulle bidrage med 5,6 mio. kr. i 
grundkapital.
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Kommunen vil kunne stille betingelser, inden der gives tilladelse til at bygge al-
mene boliger, fx krav om flere 1-2 rumsboliger, så det bliver muligt at boligpla-
cere flere enlige flygtninge i disse mindre boliger.

4. Opsamling

Notatet opstiller de handlemuligheder, Gribskov Kommune har i forhold til den 
lovpligtige boligplacering af flygtninge. Endvidere er de særlige udfordringer, 
som det øgede antal familiesammenførte giver anledning til, vurderet.

Gennemgangen af kapaciteten af boliger til flygtninge og handlemuligheder vi-
ser, at vil være nødvendigt at øge kapaciteten af boliger i eget regi med 7-8 
værelser i 2014 og 12 værelser i 2015. Det vurderes, at denne kapacitet skal til-
vejes bringes gennem ombygning af kommunale ejendomme. Ved ombygningen
sikres fleksibel kapacitet, idet nogle værelser bliver forsynet med dobbeltdøre , 
så værelserne vil kunne anvendes enkeltvis eller slås sammen til husning af fa-
milier. 

Konverteringen sker først og fremmest i de boliger, der har status af flygtninge-
boliger, fx Bøgebakken 5 og Solvej 2 i Gilleleje. Dernæst påtænkes konvertering
af Blistrup Børnehave til værelser.

Gennemgangen af fordele og ulemper ved brug af midlertidig indkvartering ifm. 
flygtninge, der afventer familiesammenføring, viser, at det vil være en relativ 
omkostningstung løsning for kommunen. Dertil kommer, at der vil kunne opstå 
forskelsbehandling mellem borgere, som er placeret hhv. midlertidigt og perma-
nent i lejemål, der i øvrigt er identiske. 

Dette peger i retning af, at der etableres mulighed for, at de flygtninge, som har
søgt om familiesammenføring, vil kunne tilbydes en permanent bolig, såfremt 
familien sammenføres inden for seks måneder, eftersom det ikke kan ventes, at
flygtningen vil råde over tilstrækkelige ressourcer, fx økonomisk og sprogligt, til 
selv at fremskaffe en bolig til familien inden for dette tidsrum.

På baggrund af udviklingen i behovet for at boligplacere flygtninge og familie-
sammenførte samt de handlemuligheder, som kommunen råder over, vurderer 
administrationen, at der kan ventes en ikke-budgetteret merudgift i 2014 til om-
bygning af kommunens ejendomme på 500.000 kr. Endvidere vurderes det, at 
der skal budgetteres med udgifter på 1.000.000 kr. til ombygning af kommunale
ejendomme i budget 2015. 

På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at opgøre behovet for 2016, men et 
forsigtigt estimat vil være, at udgiftsbehovet i 2015 og 2016 vil være af samme 
størrelsesorden. 

Analysen viser i øvrigt, at kommunen med fordel vil kunne stille krav om, at der
opføres flere mindre, almene boliger (1-2 rums lejligheder) i fm. med ansøgnin-
ger om udvidelse af den almene boligkapacitet i kommunen.

Udviklingen i behovet vil blive fulgt i de årlige flygtningeboliganalyser.

5.  Litteraturliste
Artikler, hjemmesider og rapporter

18



Kvalitetsstandard for flygtningeboliger. Besluttet af Social- og Sundhedsudval-
get, d. 30/11/2011. 

Kvalitetsstandard for anvisningsboliger. Besluttet af Social- og Sundhedsudval-
get, d. 30/11/2011. 

nyidanmark.dk

Lovstof
LBK nr. 1115 af 23/09/2013 Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge
i Danmark (Integrationsloven).

LBK nr. 863 af 25/06/2013 Bekendtgørelse af udlændingeloven (Udlændinge-
loven). 

LBK nr. 1023 af 21/08/2013 Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Al-
menboligloven), kapitel 9.
  
LBK nr. 961 af 11/08/2010  Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger 
m.v. (Almenlejeloven).

LBK nr. 963 af 11/08/2010  Bekendtgørelse af lov om leje (Lejeloven).

LBK nr. 1231 af 29/10/2013 Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte (Bo-
ligstøtteloven).

BEK nr. 50 af 18/01/2008 Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge.

BEK nr. 1206 af 11/10/2013 Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling 
for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2014.

BEK nr. 814 af 20/07/2004 om opfyldelse af boligkravet i familiesammenførings-
sager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold. 

BEK nr. 1226 af 14/12/2011 om støtte til almene boliger m.v., kapitel 4

Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 19. marts 
2010. Forsørgelseskontoret, Udlændingestyrelsen. 

19


