
Økonomiske rammer
Renoveringsstøtte



Hvad er særlig driftsstøtte?

Renovering: 

Ydelsesstøtte til kreditforeningslån

Husleje: 

Der kan gives driftsstøtte for at sikre en 

rimelig husleje – efter en støttet renovering 

Boligsocial indsats:

Udsatte boligområder kan søge tilskud til 

boligsocial indsats



Historiske rammer for 
renoveringsstøtte 2000-2026
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Boligforlig maj 2020 – rammer renoveringsstøtte 

Renoveringsstøtte: 30 mia. kr. 2020-26.

• 12 mia. i 2020 og 7 mia. i 2021 til ”afvikling af kø”.

Rammen på 2.200 mio. / år fordeles fra 2022-26 med:

• 1.500 mio. til Opretning og sunde boliger

• 310 mio. til Tilgængelighed

• 56 mio. til Ombygninger

• 180 mio. til Fællesarealer (tidligere Miljøarbejder)

• Tilgængelighed, ombygning og fællesarealer er 

reduceret.



Boligforlig maj 2020 
– rammer renoveringsstøtte 

Øvrige tiltag pr. år: 

• 75 mio. til Grøn garanti – Energispare tiltag

• 25 mio. til Bæredygtighed – Investeringer og forsøg.

• 44 mio. til Nedrivning 

• 7 mio. til digitalisering, bl.a.:

• ABP - Almen Bygge Portal, BSF 

• DCAB - Det Centrale Almene Bygningsregister, LBF
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Blandede boligområder – 15. juni 2021
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Tidligere navne Navne fremover Kriterier

Almindelige boligområder Område med mindre end 1.000 beboere 
og kan ikke udpeges på de særlige 
kriterier.

Forebyggelsesområder Lever op til 2 af 4 nedsatte 
socioøkonomiske kriterier og har min. 30 
pct. ikke-vestlige beboere.

Udsatte boligområder Udsatte boligområder Lever op til 2 af 4 socioøkonomiske 
kriterier.

Ghettoområder Parallelsamfund Lever op til 2 af 4 socioøkonomiske 
kriterier og har min. 50 pct. ikke-vestlige 
beboere.

Hårde ghettoområder Omdannelsesområder Har i en 4-årig periode levet op til 2 af 4 
socioøkonomiske kriterier og min. 50 
pct. ikkevestlige beboere (dog i 
overgangsperioden 5 år).
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Parallelsamfundsaftale dec. 2018 – rammer 

Udsatte boligområder - 25 områder

• Renovering 2021-26: 830 mio. kr. pr. år.

Udsatte boligområder - 25 områder

• Infrastruktur: 190 mio. kr. år (185 i år 2025 og 2026)

Mindst 1.000 beboere og 2 a’ 5 kriterier

Nedrivning (renoveringsstøtte)

44 mio. kr. fra 2019-2026

www.udsatteområder.dk


