
Lån til indskud 2006



Lån til indskud
Når du flytter ind i en almen bolig, skal du beta-
le beboerindskud. Derimod skal du hverken betale 
depositum eller forudbetalt leje.

Hvis du har svært ved at betale beboerindskuddet, 
har kommunen i visse tilfælde pligt til at låne dig 
pengene. 

Kommunen har pligt til at yde lån, hvis:
• boligen er taget i brug 
 1. april 1964 eller senere
og du enten
• flytter i lejlighed og husstandsindkomsten højst er
 179.147 kr. årligt, hvis du ikke har børn.1) 
eller
• flytter i enkeltværelse og husstandsindkomsten 
 højst er 122.270 kr. årligt, hvis du ikke har børn.1)

1) Beløbet forhøjes med 31.700 kr. for hvert barn til og med 4 
børn og derfor maksimalt med 126.800 kr. 

Kommunen har ikke pligt til at yde lån, hvis:
• du har en vis formue
• din nuværende bolig efter kommunens mening 
 opfylder familiens behov 
• huslejen er mere end halvdelen af husstandsind-
 komsten (kommunen skal dog foretage en 
 konkret vurdering)
• du ikke har afviklet gæld på et tidligere lån til 
 beboerindskud

Lånevilkårene
Du skal ikke betale renter og afdrag de første fem 
år på pligtlån. Derefter begynder tilbagebetalin-
gen, og der lægges 4 1/2 % på om året i rente. 
Tilbagebetalingen skal ske på 10 år for lejligheder 
og højst 5 år for enkeltværelser.

Hvis husstandsindkomsten eller andre væsentlige    
forhold bliver ændret undervejs, har kommunen 
mulighed for at ændre på lånevilkårene.



Andre lånemuligheder
Kommunen fastsætter selv regler for lån i de til-
fælde, hvor den ikke er forpligtet til at yde det. Lån 
kan ydes som kommunale lån eller som garanti for 
banklån.

Hvor og hvornår
Lån ydes normalt af den kommune, hvor din nye 
bolig ligger. Hvis du flytter til en anden kommu-
ne, er det i nogle tilfælde din gamle kommune, som 
skal yde lån. Spørg i din kommune, hvor du skal 
søge om lånet.

Ansøgning om lån skal ske i forbindelse med ind-
flytningen. 

Når du flytter
Når du flytter igen, skal boligselskabet betale ind-
skuddet tilbage til långiveren (minus udgifter til 
istandsættelse). Samtidig forfalder en eventuel rest-
gæld på indskudslånet.

Særlige regler

Byfornyelse og sanering
Hvis du på grund af byfornyelse eller sanering flyt-
ter i en almen bolig, kan du søge om lån til ind-
skud, uanset hvornår den er taget i brug.

Flygtninge
Hvis du har fået flygtningestatus inden for de sene-
ste tre år, kan du søge om lån til indskud, uanset 
hvornår boligen er taget i brug.

Unge
Tre eller flere unge, som lejer en lejlighed sammen, 
kan søge om lån til indskud, som om de bor i enkelt-
værelser. Indskuddet opdeles forholdsmæssigt.

Ældreboliger
Hvis du bliver boende i en lejlighed, der bygges om 
til ældreboliger, har du uanset husstandsindkom-
stens størrelse ret til at få lån til det beboerindskud, 
du skal betale



Boligselskabernes Landsforening, Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon  3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk

Yderligere information
Er du i tvivl, om din nye bolig er almen, kan du få det oplyst hos boligadministrationen eller kommunens 
boligstøttekontor. 

I boligadministrationen kan du også få udleveret pjecen »Boligydelse og boligsikring«, som blandt andet 
indeholder en definition på, hvad en husstandsindkomst er.

Hvis du vil vide mere om reglerne, kan du læse Socialministeriets »Vejledning om individuel boligstøtte«. 
Du kan også finde den på internettet på adressen: www.social.dk

Boligselskabernes Landsforening er interesseorganisation for cirka 710 almene boligselskaber og -foreninger 
med omkring 8.000 afdelinger og med cirka 530.000 lejligheder. Internet-adresse www.bl.dk
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