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Fleksible udlejningskriterier i Fredensborg Kommune

FLEKSIBLE UDLEJNINGSKRITERIER I NIVÅ 
Fredensborg Kommune og Boligfor
eningen VIBO er gået sammen om at 
styrke de al mene boligområder ved at 
skabe en mere afbalanceret beboer
sammensætning i afde ling 101, 102 og 
103 i Nivå. 

Aftalen trådte i kraft den 1. januar 
2014 og er gældende indtil den 31. 
december 2017. 

Dette betyder, at 90 procent af 
boligerne skal udlejes efter fleksible 
udlejningskriterier og i følgende prio
riterede rækkefølge: 

1. Personer, der er i arbejde, og som 
ønsker at flytte til Fredensborg 
Kommune 
 

2. Personer, der er i arbejde, og som 
har ret til samvær med børn med 
bopæl i Fre densborg Kommune 

3. Personer, der er i arbejde, men på 
grund af samlivsophør, separation 
eller skils misse har behov for en 
anden bolig 

4. Personer, der er 55 år og derover, 
og som har haft bopæl i Fredens
borg Kom mune i mindst 1 år forud 
for ansøgnings tidspunktet, og 
som i tide ønsker en mere veleg
net bolig 

5. Personer, der er 65 år og derover, 
og som ønsker at komme til at bo 
tættere på børn eller børnebørn 
med bopæl i Fre densborg Kom
mune.
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Fleksible udlejningskriterier i Fredensborg Kommune

PERSONER, DER ER I ARBEJDE, OG SOM ØNSKER AT FLYTTE 
TIL FREDENSBORG KOMMUNE 

Når man får en bolig ud fra ovennævn
te kriteri um, vil man blive anmodet om 
at aflevere doku mentation for, at man 
opfylder dette kriterium. 

Følgende skal på forlangende fremsen
des:  

• Bopælsattest  

• kopi af ansættelseskontrakt 

• 3 sidste lønsedler. 

Hvis ens ansættelsesfor hold er tids
begrænset, eller man er ansat hos et 
vikarbureau, vil de 3 sidste måneders 
lønsedler udgøre tilstrækkelig doku
mentation for beskæfti gelsens varige 
karakter. 
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Fleksible udlejningskriterier i Fredensborg Kommune

PERSONER, DER ER I ARBEJDE, OG SOM HAR RET TIL 
SAMVÆR MED BØRN MED BOPÆL I FRE DENSBORG 
KOMMUNE 
Når man får en bolig ud fra ovennævn
te kriteri um, vil man blive anmodet om 
at aflevere doku mentation for, at man 
opfylder dette kriterium. 
 
Følgende skal på forlangende fremsendes:  

• Kopi af ansættelseskontrakt 

• kopi af dokumentation for sam
vær/fælles foræl dremyndighed

• bopælsattest for barnet i Fredens
borg Kommune 

• 3 sidste løn sedler. 

Hvis ens ansættelsesforhold er tidsbe
grænset, eller man er ansat hos et 
vikarbureau, vil de 3 sidste måneders 
lønsedler udgøre til strækkelig doku
mentation for beskæftigelsens varige 
karakter. 
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Fleksible udlejningskriterier i Fredensborg Kommune

Når man får en bolig ud fra ovennævn
te kriteri um, vil man blive anmodet om 
at aflevere doku mentation for, at man 
opfylder dette kriterium. 

Følgende skal på forlangende fremsen
des: 

• Kopi af ansættelseskontrakt 

• kopi af separationsbevilling 

• bopælsattest for ansøger og tidl. 
samlever/ægtefælle 

• 3 sidste løn sedler. 

Hvis ens ansættelsesforhold er tidsbe
grænset, eller man er ansat hos et 
vikarbureau, vil de 3 sidste måneders 
lønsedler udgøre til strækkelig doku
mentation for beskæftigelsens varige 
karakter. 

PERSONER, DER ER I ARBEJDE, MEN PÅ GRUND AF 
SAMLIVSOPHØR, SEPARATION ELLER SKILS MISSE HAR 
BEHOV FOR EN ANDEN BOLIG
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Fleksible udlejningskriterier i Fredensborg Kommune

Når man får en bolig ud fra ovennævn
te kriteri um, vil man blive anmodet om 
at aflevere doku mentation for, at man 
opfylder dette kriterium.

Følgende skal på forlangende fremsen
des: 

• Man skal som senior belyse bag
grunden for ens ønske om at flytte 
konkret. Dette sker ved udfærdi
gelse af en skriftlig redegøre/se 
samt kopi af bopælsattest. 

PERSONER, DER ER 55 ÅR OG DEROVER, OG SOM HAR HAFT 
BOPÆL I FREDENSBORG KOM MUNE I MINDST 1 ÅR FORUD 
FOR ANSØGNINGS TIDSPUNKTET, OG SOM I TIDE ØNSKER EN 
MERE VELEGNET BOLIG
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Fleksible udlejningskriterier i Fredensborg Kommune

Når man får en bolig ud fra ovennævn
te kriterium, vil man blive anmodet om 
at aflevere dokumentation for, at man 
opfylder dette kriteri um.

Følgende skal på forlangende fremsen
des:

• Bopælsattest for ansøger samt for 
børn/børnebørn  

• dokumentation for familiære 
forhold.

PERSONER, DER ER 65 ÅR OG DEROVER, OG SOM ØNSKER AT 
KOMME TIL AT BO TÆTTERE PÅ BØRN ELLER BØRNEBØRN 
MED BOPÆL I FRE DENSBORG KOMMUNE
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