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Status på kapacitet og efterspørgsel på trerumsboliger på 
Breelteparken og i kommunen generelt

Formål
Formålet med dette notat er dels at give en status af kommunens 
nuværende kapacitet af ældreboliger med tre rum, dels at give en status 
på ventelisten til trerumsboliger på Breelteparken og generelt i 
kommunen.

Notatet kan lægge til grund for administrationens tilbagemelding til DAB 
vedrørende deres ønske om at sammenlægge torumsboliger til 
trerumsboliger for dermed at reducere kapaciteten på ældreboliger. 

Kort sammenfatning på baggrund af data omhandlende ældreboligerne

Nedenfor opsummerer administrationen de fakta, der har betydning for, 
hvorvidt det er fordelagtigt for borgere og kommune, at DAB 
sammenlægger torumsboliger til trerumsboliger og dermed udvider 
kapaciteten af trerumsboliger.

Betragtninger omkring udvidelse af kapaciteten af trerumsboliger:
 Efterspørgslen på trerumsboliger er generelt set faldet fra 2018 og 

frem til i dag.
Samtidig er efterspørgslen på torumsboliger generelt set steget 
med en markant stigning i 2019 og et lille fald i første halvår af 
2020.
Denne tendens harmoniserer ikke med DABs ønske om at 
sammenlægge torumsboliger til trerumsboliger, så boligmassen 
forøges med trerumsboliger. Med baggrund i den generelle 
efterspørgsel vurderer administrationen ikke, at det er rentabelt at 
udvide kapaciteten af trerumsboliger på Breelteparken.

 Efterspørgslen på trerumsboliger på Breelteparken har været 
stødt faldende fra 2016 og frem i dag.
Denne tendens tyder ligeledes på, at det ikke er 
anbefalelsesværdigt at udvide kapaciteten af trerumsboliger 
yderligere, da der pt. ikke kan påvises et behov for flere 
trerumsboliger.
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Betragtninger omkring færre torumsboliger på Breelteparken:
 Det vil kunne forventes en længere venteliste til torumsboliger på 

Breelteparken, hvis udbuddet af torumsboliger reduceres. Set i 
lyset af kommunens samlede ældreboligmasse og ventelisten på 
torumsboliger på Breelteparken både historisk og nu, er det 
administrationen vurderer at en nedjustering af torumsboliger er 
forsvarlig.

Generelle betragtninger: 
 Huslejeniveau

Ved ombygning eller sammenlægning til trerumsboliger forventer 
administrationen en huslejestigning på boligerne. En trerumsbolig 
i Breelteparken koster på nuværende tidspunkt 6.583 kr. for 72 
m2. DAB har oplyst, at lejen for de nye lejligheder på ca. 82 m2 vil 
være ca. 8.699 kr. pr. måned, men der tages forbehold for at 
lejeniveauet kan blive højere. 
Her er det en vigtig betragtning, at administrationen har erfaringer 
fra udlejning af nye ældreboliger på Louiselund, der viser, at det 
kan være svært at leje ældreboliger ud med et højt indskud og en 
månedlig ydelse over 10.000 kr./ måneden.

 Tomgangshusleje
Administrationen vurderer, at det faktum, at en større kapacitet af 
trerumsboliger, der kan stå ledige kombineret med en potentiel 
dyrere husleje skal indgå som en faktor i svaret til DAB, da det er 
administrationens vurdering, at kombinationen kan forøge 
kommunens udgift til tomgangshusleje.

 Beliggenhed og indretning
Det er administrationens erfaring, at der er mest efterspørgsel på 
de ældreboliger, der ligger i centrum af Hørsholm og 
ældreboligerne på Sophielund. 
Efterspørgslen har altid været lavere på boligerne på 
Breelteparken, der ligger lidt længere væk fra centrum. Derudover 
er boligerne af ældre dato og kan fremstå som mørke pga. 
pergulagangene. 
Boligerne har samtidig ry for at have en god indretning, og det er 
også et plus, der er et aktivitetscenter tilknyttet til boligerne. 
Endelig er alle boligerne enten øst eller vestvendt, og med både 
gårdhave og terrasse er der god mulighed for at nyde solen fra alle 
boligerne.
Det er administrationens klare vurdering, at en renovering og 
opdatering af ældreboligerne generelt set er en faktor, der kan 
være med til at øge efterspørgslen på ældreboligerne.

Forbehold
Ovenstående sammenfatning er lavet på baggrund af de tilgængelige 
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ventelistedata, som alle er et øjebliksbillede og altså ikke et billede af den 
samlede efterspørgsel. Da opgørelserne er kontinuerlige og over en 
længere årrække, vurderer administrationen, at betragtningerne alligevel 
kan benyttes i den samlede tilbagemelding til DAB.

Notatet medtager ikke en fremskrivning på antallet af ældre singler 
sammenlignet med ældre par, og kan derfor ikke sige noget om, hvorvidt, 
der fremtidigt vil være mest efterspørgsel på to- eller trerumsboliger.

Notatet medtager ikke beskrivelser omkring fremtidstrends for, hvordan 
seniorer ønsker at bo i fremtiden.

Efterspørgslen på Breelteparken hænger sammen med den samlede 
ældreboligmasse og med efterspørgslen på de resterende ældreboliger i 
kommunen. Derfor kan det få betydning for efterspørgslen på 
Breelteparken, hvis der udbygges med ældreboliger på andre lokationer. 
Dette er ikke beskrevet yderligere i notatet, men skal holdes in mente.

Kort om ældreboliger
Hørsholm Kommune har anvisningsret på mellem 339 og 369 
ældreboliger, som er fordelt på forskellige lokationer, hvor vi i dette notat 
koncentrerer os om torums- og trerumsboligerne på Breelteparken.
Boligerne visiteres af kommunens visitation ud fra en individuel konkret 
vurdering og kommunens politisk vedtagende visitationskriterier til 
ældreboliger.

Der er ikke en lovbehæftet ventelistegaranti, der betyder, at borgeren skal 
tildeles en ældrebolig indenfor en bestemt periode. 

Efterspørgslen på ældreboligerne varierer meget alt efter placeringen af 
boligerne, hvor ældreboligerne på Sophielund og i centrum af Hørsholm er 
de mest efterspurgte.

Ledige ældreboliger på Breelteparken
Som det fremgår i ventelisteopgørelserne i notatet, oplever kommunen af 
og til, at der er er ledige ældreboliger på Breelteparken og på Louiselund, 
der ikke kan lejes ud, da der ikke er nogen på venteliste. I tilfælde af 
tomgang i en bolig, betaler kommunen huslejen på boligen til DAB. 
Kommunen har i tilfælde af tomgang mulighed for at leje boligen ud under 
såkaldte almindelige vilkår, hvilket betyder, at boligen lejes ud til borgere 
over 55 år udenom visitationskriterierne.

På Breelteparken har der i 2019 været 13 tilfælde, hvor en bolig har stået 
tom i en periode, hvilket er en forbedring i forhold til 2018. Nedenfor 
opgøres tomgangen i ældreboligerne på Breelteparken fra 2016 til 2019.  
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Kapacitet
Hørsholm Kommune har i dag anvisningsretten til mellem 339-369 ældre- 
og handicapvenlige boliger, som er fordelt som nedenstående:

De ældre- og handicapvenlige boliger er alle almene boliger, der ejes af 
HAB og er opført som støttet byggeri. DAB har boligadministrationen på 
boligerne.
På Breelteparken har kommunen anvisningsret til 116 boliger, mens de 
resterende 30 boliger kan benyttes af AP Møller Fonden, der har været 
med til at grundlægge Breelteparken. Som oftest har fonden ikke brug for 
de ledige boliger, og i de tilfælde overtager kommunen visitationsretten. 
Dette betyder at kommunen i praksis har visitationsret over tættere på 
146 end 116 ældreboliger.
Den samlede ældreboligmasse fordeler sig med 278-298 torumsboliger og 
61-71 trerumsboliger. Trerumsboligerne visiteres udelukkende til ægtepar 
og samboende borgere.

Hørsholm Kommune har generelt set en høj dækningsgrad på ældreboliger 
sammenlignet med andre kommuner.

Efterspørgsel på trerumsboliger
Efterspørgslen på trerumsboliger generelt i kommunen er essentiel, hvis vi 
skal kunne vurdere, om vi kan udnytte en større kapacitet af 
trerumsboliger. Nedenfor ses den generelle venteliste til trerumsbolig. 
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Ventelisten, der opgøres hver måned, viser hvor mange par, der på dagen 
for opgørelsen, venter på en trerumsbolig. Oversigten og nedenstående 
opgørelse er altså på baggrund af et øjebliksbillede.

Når opgørelsen over ventelisten ses i forhold til gennemsnittet pr. år, ses 
en nedgang i den generelle efterspørgsel på trerumsboliger fra 2018 og 
frem. Faldet er størst i fra 2018 til 2019, hvor der er et gennemsnitligt fald 
i efterspørgslen på 1,4 pr. måned. Faldet er mindre markant fra 2019 og 
ind i 2020. Samlet set er efterspørgslen på trerumsboliger steget med 
gennemsnitligt en person pr. måned fra 2016 og til i dag, men faldet med 
gennemsnitligt 1,5 person pr. måned fra 2018 og frem til i dag.

Ventelisten skal holdes op imod omsætningshastigheden på boligerne, og 
nedenfor ses en oversigt over, hvor mange trerumsboliger, der er blevet 
frigivet de pr år fordelt på lokation.
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Opgørelsen viser, at ud af 61-71 trerumsboliger er der frigivet mellem 6 og 
10 boliger om året, hvilket svarer til ca. 11 % af boligmassen. Dette skyldes 
blandt andet, at boligerne er beboet af par, og at en efterladt ægtefælle 
som oftest bliver i boligen.
På Breelteparken er mellem 2 og fire af de i 14-24 boliger blevet frigivet 
årligt.

Efterspørgsel på torumsboliger
Torumsboliger visiteres til enlige, og udviklingen i den samlede 
ventelisteudviklingen ser således ud.

Ovenstående giver et billede at en stigende efterspørgsel på torumsboliger 
generelt.

Når opgørelsen over ventelisten ses i forhold til gennemsnittet pr. år, ses 
en signifikant stigning i efterspørgslen på torumsboliger med en stigning 
på 14, 6 personer på venteliste i gennemsnit i 2019 sammenlignet med 
2019. I 2020 ses et lille fald, når der beregnes på et gennemsnit fra første 
kvartal, hvilket dog ikke behøver at være tendensen for hele 2020. Samlet 
set er efterspørgslen på torumsboliger steget fra med 5,2 personer pr 
måned fra 2016 og frem til i dag.

Opgørelsen nedenfor viser hvor mange torumsboliger, der er blevet 
frigivet igennem de senere år fordelt på lokationer.
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Af den samlede boligmasse af torumsboliger på 278-298 boliger er mellem 
48 og 65 boliger frigivet pr år, hvilket svarer en omsætning på ca. 20 % om 
året.
Omsætningshastigheden på torumsboliger er altså næsten dobbelt så høj 
som på trerumsboliger, hvilket primært skyldes, at torumsboligerne er 
beboet af enlige.

Efterspørgsel på ældreboliger på Breelteparken
Boligerne fordeler sig forskelligt med bl.a. boliger i midtbyen og boliger 
omkring et aktivitetscenter, boliger som rækkehuse og boliger som 
lejligheder. Derfor giver de specifikke ventelister en indikation af, hvad 
borgerne ønsker af deres kommende ældre- og handicapvenlige bolig. 
Sammen med beliggenheden spiller huslejen også ind på borgernes valg.
Nedenstående gennemgås den samlede ventelisteudvikling.

Udviklingen på ventelisten til trerumsboliger på Breelteparken ses 
nedenstående. Tallene er taget fra nedslag på den første registrering i 
hvert kvartal.

Opgørelsen er alene et overbliksbillede, og siger derfor ikke noget om, 
hvor mange personer, der i alt har været på venteliste. Opgørelsen viser 
dog, at der siden 2017 har været og er perioder, hvor der ikke er venteliste 
til en trerumsbolig på Breelteparken. Opgørelsen viser også et stødt fald i 
efterspørgslen på trerumsboligerne fra 2016 og frem i dag.

Efterspørgslen kan derfor til tider være lavere end udbuddet, hvilket 
betyder at der kan være perioder, hvor boliger står tomme.

Udviklingen i ventelisten på torumsboliger på Breelteparken således ud:
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Opgørelse er også her et øjebliksbillede, der ikke kan summes op, men 
også her ses, at der de seneste år har været perioder, hvor der ikke har 
været venteliste til en torumsbolig på Breelteparken, dog ikke helt så 
markant som for trerumsboliger i 2019 og 2020. Opgørelsen viser et 
mindre fald i fald i efterspørgslen fra 2016 til 2018/2019.


