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Der er mellem Vallensbæk Kommune og Vallensbæk Boligselskab indgået 

aftale om anvisning og fleksibel udlejning af afdelingerne Højstrupparken, 

Rosenlunden og Firkløverparken. 

 

 

Kriterier for fleksibel udlejning 

 

Kriterierne er i prioriteret rækkefølge. 

 

1. Boligsøgende i fast arbejde, der bor i Vallensbæk Kommune og har 

mindst ét barn i en af kommunens skoler/dagtilbud, som ved æg-

tefællens/samleverens død eller ophævelse af samliv (separation, 

skilsmisse, brudt parforhold) har brug for en ny bolig. Ved brudt 

parforhold uden forudgående ægteskab kræves at parterne har 

haft fælles bopæl i mindst 5 år. De nævnte personer er kun omfat-

tet af dette kriterium i op til ét år efter samlivsophævelsen 

 

2. Boligsøgende, der bor i Vallensbæk Kommune, som ved ægtefæl-

lens/partners død har brug for en ny bolig 

 

3. Unge, der bor i Vallensbæk Kommune, og som ønsker at flytte 

hjemmefra i forbindelse med start på fast arbejde eller uddannelse. 

De pågældende har fortrinsret til 1-rumsboligerne i Højstruppar-

ken og Firkløverparken, men indgår ellers i den prioriterede ræk-

kefølge 

 

4. Boligsøgende bosiddende i Vallensbæk Kommune, hvor den bolig-

søgende eller dennes ægtefælle/partner modtager folkepension, el-

ler hvor den boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner eller et 

medlem af husstanden har et væsentligt og varigt bevægelseshan-

dicap, og som ønsker en bedre egnet bolig 

 

5. Boligsøgende der bor i Vallensbæk Kommune og hvor både den 

boligsøgende og dennes ægtefælle/partner har fast arbejde 
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6. Boligsøgende, hvor både den boligsøgende og dennes ægte-

fælle/partner har fast arbejde, heraf den ene inden for Vallensbæk 

Kommunes område, og som ønsker at flytte til kommunen 

 

7. Boligsøgende hvor både den boligsøgende og dennes ægte-

fælle/partner har fast arbejde og som ønsker at flytte til kommu-

nen 

 

 

Udlejninger sker efter ancienniteten på ventelisten. Hvis der skulle opstå 

den situation at flere boligsøgende har samme anciennitetsdato, bliver der 

vægtet i henhold til ovenstående kriterier. 

 

Ved tildeling af bolig skal den boligsøgende dokumentere, at det fleksible 

kriterium er opfyldt. 

 

 

Fortolkning af kriterierne 

I kriterie 5, 6 og 7 dækker begrebet ”boligsøgende” over både singler og 

ægtepar/samlevende. Er det et ægtepar/samlevende der søger en bolig, 

skal begge være i beskæftigelse.  

 

Ved ”fast arbejde” forstås fast arbejde i mindst 30 timer om ugen de sene-

ste 3 måneder. Dokumenteres ved kopi af lønsedler for de sidste 3 måne-

der samt kopi af ansættelseskontrakt. 

 

Selvstændigt erhvervsdrivende dokumenterer indtægt ved seneste års 

skatteopgørelse, seneste regnskab for virksomheden samt kopi af registre-

ring i CVR-registeret. 

 

Boligsøgende der er på efterløn eller tjenestemandspension sidestilles med 

boligsøgende i ”fast arbejde”. 

 

Ved ”uddannelse” forstås SU-berettiget uddannelse, uddannelse med sko-

leydelse eller anden ungdomsuddannelse, såsom elevplads eller lærling. 

 

Skilsmisse eller separation dokumenteres ved skilsmisse- eller separati-

onsbevilling. For brudt parfold dokumenteres fælles bopæl med bopælsat-

test. 

 

Dødsfald dokumenteres med dødsattest samt for gifte med vielsesattest og 

for samlevende med bopælsattest. 

 

Handicappede, den boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner eller et 

medlem af husstanden er varigt stærkt bevægelseshæmmet 
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Kriterierne skal opfyldes på anvisningstidspunktet. 

 

 

Kommunal anvisning - Firkløverparken 

I aftaleperioden anviser Vallensbæk Kommune ikke til Firkløverparken ef-

ter almenboliglovens § 59 stk. 1.  

 

 

Kommunal anvisning - Højstrupparken og Rosenlunden 

Kommunen har anvisningsret efter almenboliglovens § 59 stk. 1 til 25 % af 

de ledige boliger på 2 rum og større. 

 

Kommunen har anvisningsret efter almenboliglovens § 59 stk. 2 til hver 

anden ledige bolig på 1 rum i Højstrupparken.   

 

 

Dedikeret kommunal anvisning 

I aftaleperioden kan Vallensbæk Kommune jf. almenboliglovens § 59 stk. 2 

anvise til indtil 7 boliger i boligorganisationens boligafdelinger efter kon-

kret behov. Boligerne anvises udenom udlejningshjulet. 

 

 

Udlejning til ventelisten 

I Firkløverparken udlejes 100 % af de ledige boliger efter de fleksible krite-

rier. 

 

I Rosenlunden og Højstrupparken udlejes 75 % af de ledige boliger efter 

de fleksible kriterier. 

 

 

Beboerfortrinsretten 

Jf. udlejningsbekendtgørelsen § 7, 2 pkt. gælder fortrinsretten for hver an-

den ledige familiebolig i boligorganisationen.  

 

Oprykningsretten respekteres ved udlejninger til disse boliger, således at 

boligsøgende opnoteret på den interne venteliste kommer forud for bolig-

søgende på den eksterne venteliste der opfylder de fleksible kriterier.  

 

Boligsøgende til Firkløverparken opnoteret på oprykningsventelisten fra 

de øvrige boligafdelinger i boligselskabet og KAB-fællesskabet, skal op-

fylde de fleksible kriterier.  

 

I bilag 1 til aftalen vises konkret udlejningsforløb og gennemløb for de bo-

liger der udlejes til ventelisten. 
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Kommunal godkendelse 

Vallensbæk Kommune godkender alle anvisninger jf. almenboliglovens § 

61.  

 

I den forbindelse sikrer kommunen validiteten af de foreliggende oplys-

ninger fra boligsøgende anvist efter de fleksible kriterier, jf. Vejledning om 

fleksible udlejningsregler og beboermaksimum af februar 2001 side 8 ven-

stre spalte nederste afsnit. 

 

 

Ungdomsboliger 

I boligselskabet er der 12 ungdomsboliger i afdelingen Rosenlunden. 

Vallensbæk Kommune har anvisningsret til 25 % af boligerne jf. almenbo-

liglovens § 59 stk. 1.  

 

Ungdomsboligerne anvises til unge uddannelsessøgende og andre unge 

med særligt behov. 

 

Vallensbæk Kommune sikrer støtteskrivelse til unge med særligt behov, 

der erstatter kravet om dokumentation for studieaktivitet på anvisnings-

tidspunktet. 

 

 

Gensidig forpligtelse 

Vallensbæk Kommune bestræber sig på ved kommunal anvisning efter al-

menlejelovens § 59 stk. 1 og 2 at sikre, at borgerne er indforstået med de 

særlige forhold der gør sig gældende når der flyttes ind i en almen boligaf-

deling. 

 

Der etableres et formaliseret samarbejde mellem Vallensbæk Kommune og 

Valensbæk Boligselskab omkring støtte til sårbare beboere i selskabets bo-

ligafdelinger. 

 

Samarbejdet er nærmere beskrevet i bilag 2. til denne aftale. 

 

Vallensbæk Boligselskab bestræber sig på, ved modtagelse af borgere an-

vist af Vallensbæk Kommune, at sikre en god indføring i skik og brug i en 

almen boligafdeling. 

 

 

Evaluering 

Aftalen evalueres årligt i forbindelse med afholdelse af styringsdialogen. 

 

Varighed 

Aftalen træder i kraft 1. april 2020 og afløser tidligere aftale af 20. februar 

2014.  
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Aftalen løber i 4 år og skal genforhandles inden udgangen af marts 2024. 

 

Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en 

måned.   

 

 


