
Huslejestigning: Forklaring på aftrapning af støtte fra Landsbyggefonden 

 

Søndermarken:  

Forklaring på aftrapning af støtte fra Landsbyggefonden i forbindelse med gennemførelse af Helhedsplan 

Supplerende oplysninger i forsættelse af afdelingsmøde på Søndermarken d. 25. september 2019. 

Dette notat omhandler alene principperne for aftrapning af Landsbyggefonds-støtten og ikke hvordan 

økonomien i byggesagen som sådan er skruet sammen. 

I forbindelse med Søndermarkens fysiske helhedsplan bygges der for ca. 600 mio. kr. I Landsbyggefondens 

finansieringsskitse for helhedsplanen er der årlige låneydelser på ca. 24 mio. kr. Dette har Landsbyggefonden 

vurderet at afdelingen ikke kan magte fuldt ud fra den første dag, da huslejen ellers vil stige voldsomt. Dette 

ville umiddelbart medføre en huslejestigning på ca. 700 kr./m²/år hvilket for en lejlighed på 50m² ville 

medføre en huslejestigning på ca. 2.900/måned. Derfor yder Landsbyggefonden støtte, i form af 

huslejestøtte og driftsstøttelån.  

Huslejestøtten er på ca. 1.440.000 kr. årligt og driftsstøttelånet er på ca. 9.156.000 kr. årligt, hvilket betyder 

at der gives en samlet årlig støtte før aftrapning på kr. 10.596.000. 

Hvis ikke Landsbyggefonden ydede denne støtte ville en lejlighed på 50 m² få en huslejestigning på ca. 1.300 

kr./måned fra den første dag, udover huslejestigningen på de 9 %. De øvrige tiltag til nedbringelse af 

huslejestigningen sker bla. i form af besparelse på henlæggelser, fritagelse for G-indskud, besparelser på 

udløbne lån osv. 

Huslejestøtten og driftsstøttelånene påbegyndes fra den dag Landsbyggefonden giver tilsagnet og reguleres 

ikke i de første ca. 4 år. Derefter nedtrappes støtten gradvist med 9 kr./m²/år. I første omgang aftrappes 

huslejestøtten, og når huslejestøtten er bortfaldet påbegyndes aftrapning af driftsstøttelånet. 

For Søndermarkens vedkommende er det umiddelbart forventningen at aftrapningen på huslejestøtten 

påbegyndes i januar 2020, det kan dog blive senere, men dette afhænger af Landsbyggefondens udmelding. 

Udarbejdet af Lars Madsen d.14. oktober 2019 
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Principberegning  på huslejestigning 
Søndermarkens Helhedsplan 

En bolig på 75 m2 betyder det en 
stigning på 57 kr./år i månedlig 
husleje 
 
=   570 kr. efter 10 år 

Eksempel 
 

Side 2 



En bolig på 75 m2 betyder det en 
stigning på 57 kr./år i månedlig 
husleje 
 
=   570 kr. efter 10 år 

Eksempel 
 

Principberegning  på huslejestigning 
Søndermarkens Helhedsplan 

Side 3 



Hvad betyder 9 % stigning for huslejen? 

Som følge af Helhedsplanen sker der en 9 % stigning af huslejen 
beregnet af huslejen fra 2017, som var ca. 846 kr./m²/år, hvilket  
svarer til 75,40 kr./m²/år. 

 

Det betyder at huslejen stiger følgende for en bolig på: 

 

50 m²    314 kr. om måneden 

 

75 m²   471 kr. om måneden  

 

100 m²   628 kr. om måneden 

 

 

Side 4 



Huslejestøtten på i alt 1.440.000 kr./år skal aftrappes med 9 kr./m²/år, 
som forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2020 og løbe frem til 2026, 
hvor støtten bortfalder. 

 

Det betyder at huslejen stiger følgende for en bolig på: 

 

50 m²    38 kr. om måneden 

 

75 m²   57 kr. om måneden  

 

100 m²   75 kr. om måneden 

 

 

Hvad betyder aftrapning af Huslejestøtten  
på 1.440.000 kr./år for huslejen? 

Side 5 



Driftslån på i alt 9.156.000 kr./år skal aftrappes med 9 kr./m²/år,  
som forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2027 – eller tidligst når  
huslejestøtten er aftrappet – og løbe frem til 2057 hvor støtten bortfalder. 

 

Det betyder at huslejen stiger følgende for en bolig på: 

 

50 m²    38 kr. om måneden, hvilket svarer til en stigning på 380 kr. efter 10 år. 

 

75 m²   57 kr. om måneden, hvilket svarer til en stigning på 570 kr. efter 10 år. 

 

100 m²   75 kr. om måneden, hvilket svarer til en stigning på 750 kr. efter 10 år. 

 

 

 

 

Hvad betyder aftrapning af Driftslån  
på 9.156.000 kr./år for huslejen? 

Side 6 


