
 

 

Notat om støttelovgivning vedr. boliger 
 

 

19. februar 2020 

1. overordnet om støtte til boliger i Grønland 
Dette notat vil søge, at give et kortfattet overblik over de subsidier der gives fra offentlig side i det 
grønlandske boligmarked. Der vil søges, at skabe et fornuftigt grundlag for at sammenligne 
subsidierne i de kommunalt ejede boliger, de kommunalt lejede boliger, og så de privat ejede 
boliger i Grønland.  

 

Huslejen i de offentlige udlejningsboliger  
Huslejen i de offentlige udlejningsboliger har helt tilbage fra Statens tid (1950’erne) og frem til 1. 
januar 1995 været stærkt subsidieret både hvad angik driften, vedligeholdelsen, henlæggelser og 
kapitalafkastet. 

I perioden 1995 til 1998 var der bestræbelser på at gøre driften, vedligeholdelsen og henlæggelser 
kostægte, hvilket delvis er lykkedes, mens Landsstyret/Landstinget og senere 
Naalakkersuisut/Inatsisartut i hele perioden fra 1995 har fastholdt modellen med, at kapitalafkastet 
er stærkt subsidieret.  

Faktisk opkræves kun et kapitalafkast i en kommunal udlejningsbolig på 20% af hvad afkastkravet 
ville være i en tilsvarende privat udlejningsbolig. 

 

Støtte til ejerboliger 
Der opereres i dag med en række subsidieringsordninger også på ejerboligmarkedet. Disse 
omhandler bl.a. rentefri lånemuligheder og overtagelse af offentlige boliger som ejerboliger.    

 

Skema over støtteregler: 
Støtte til opførsel af boliger: 

- Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering 

- Inatsisartutlov nr. 40 af 28. november 2019 om boligstøttelån 

Støtte til Leje Støtte til Andel Støtte til Eje Ikke subsidieret  
Landstingsforordning 
nr. 2 af 12. maj 2005 
om leje af boliger 
Inatsisartutlov nr. 23 
af 7. december 2015 
om boligsikring i 
lejeboliger 

Inatsisartutlov nr. 33 
af 23. november 2017 
om andelsboliger 
(her arbejdes også 
med støtte til opførsel)

Landstingsforordning 
nr. 12 af 19. november 
2007 om overtagelse 
af Hjemmestyrets og 
kommunernes 
udlejningsejendomme 
som ejerlejlighed eller 
ejerbolig 

 Nogle ældre boliger 
kan muligvis ikke 
opnå 40/60-lån 
(førhen 20/20/60). 
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Landstingsforordning 
nr. 15 af 20. november 
2006 om offentlig 
hjælp 

 
 

 

Sammenfattende om støttelovgivningen: 

Det grønlandske boligmarked er gennemgående præget af offentlige subsidier i flere forskellige 
former. Nogle former baserer sig på kriterier udviklet ud fra sociale og økonomiske parametre, 
andre subsidier gives som sådan til alle borgere uden skelen til sociale forhold. At der igennem alt 
lige fra subsideret opførelse af boliger til kommunalt betalt husleje til borgere på understøttelse ydes 
markante offentlige bidrag til boligmarkedet, resulterer i en markedssituation der ikke kan 
sammenlignes med et frit marked. Langt de fleste subsidier finder sin oprindelse i lovgivning 
vedtaget i Inatsisartut som er anført i foregående afsnit.  
I Grønlandsbankens årsrapport 2018 beskrives dette marked således: ”Subsidieringen er om-
fattende og uigennemskuelig” (Grønlandsbanken årsrapport 2018, side 14). 

I informationshæftet ”Din Bolig” fra Naalakkersuisut (Departementet for kommuner, bygder, 
yderdistrikter, infrastruktur og boliger) eksemplificeres pointerne om gennemgående subsidiering 
ligeledes. 

 

2. konkret om Kommuneqarfik Sermersooqs boliger: 
 

Kommuneqarfik Sermersooq kan i princippet råde over 3 forskellige ”typer” af boliger.   

 For det første, kommunens egne udlejningsboliger.  
 For det andet, andelsboliger, hvor bygherren tilbyder kommunen at indtræde som 

andelshaver i de ledige andele eller andelsboligforeninger, hvor kommunen er 
eneandelshaver.  

 For det tredje, boliger som kommunen har lejet af private og videreudlejer. 

 

Kommunens egne udlejningsboliger 
Disse boliger er omfattet af Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger og såvel 
huslejefastsættelsen, anvisningen, driften og administrationen er reguleret ved lovgivningen. 

Det tilstræbes at huslejen afspejler kostægte udgifter til drift, vedligehold og administration, mens 
kapitaludgifterne (kapitalafkastet) er stærkt subsidieret. (§ 31) Det årlige kapitalafkast udgør 1,5% 
af en ejendoms opførelsessum, dog maksimalt af 15.000 kr./m², uanset de faktiske 
opførelsesomkostninger.  

 

Andelsboliger, hvor bygherren tilbyder kommunen at indtræde som andelshaver 
Disse boliger er omfattet af Inatsisartutlov nr. 33 af 23. november 2017 om andelsboliger.  



 

 

Det fremgår af loven (§ 24), at såfremt antallet af boliger, opført af en privat bygherre, overstiger 
antallet af medlemmer i andelsboligforeningen, skal bygherren tilbyde kommunen at indtræde som 
andelshaver i de ledige andele. 

Det fremgår yderligere (§ 24, stk. 2), at andelsboligforeningen opkræver kommunen den boligafgift, 
der er fastsat for den bolig, hvortil brugsretten er knyttet. Kommunen kan herefter udleje boligen til 
boligafgiften plus et tillæg på 15% (§ 26). 

 

Andelsboligforeninger, hvor kommunen er eneandelshaver 
Disse boliger er omfattet af Inatsisartutlov nr. 33 af 23. november 2017 om andelsboliger.  

Efter loven (§ 47) kan kommunen opføre nye boliger med henblik på overdragelse til en 
andelsboligforening, herunder en andelsboligforening med kommunen som eneandelshaver.  

 

Boliger som kommunen har lejet og videreudlejer 

Frem for selv at opføre kommunale udlejningsboliger eller optræde som andelshaver, så kan 
kommunen leje boliger af private og videreudleje dem. Når kommunen lejer boliger af private, er 
lejeforholdet ikke omfattet af Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, idet det 
fremgår af forordningen (§ 1, stk. 2), at den gælder alene for lejeforhold, hvor lejer er en fysisk 
person.  

 

3. Subsidie-elementet i de kommunale udlejningsboliger 

I kommunens ejede udlejningsboliger antages som udgangspunkt, at subsidier elementet alene 
udgøres af manglende kapitalafkast. Ved en opførelsessum for nybyggeri på 25.000 kr./m² og et 
afkastkrav ved udlejning på 4,5%, kan subsidier per år (manglende kapitalafkast) beregnes som: 

 15.000 kr.  *  3,0 %  =  450 kr. (der modtages allerede 1,5% af 15.000 kr. = 225 kr.) 

 10.000 kr.  *  4,5%  =  450 kr. 

Det årlige subsidie i en kommunale udlejningsbolig kan herefter bestemmes til 900 kr./m². Sagt 
med andre ord, så betaler lejerne i kommunale udlejningsboliger op til 900 kr. mindre i 
kapitalafkast per m² end de ville gøre i tilsvarende private boliger. 

Ligeledes kan lejere opnå boligsikring som subsidie til husleje i offentlige såvel som private 
udlejningsboliger. 

 

4. Subsidie-elementet i de private udlejningsboliger 

Markedet for egentlige private udlejningsboliger opstod i kølvandet på vedtagelse af 10/40/50 
boligfinansieringsordningen og tog først for alvor fart ved en lempelse af ordningen i 2002 
(Landstingsforordning nr. 1 af 21. maj 2002 om ændring af landstingsforordning om 
boligfinansiering. - Anlægslån til privatpersoner, virksomheder og selskaber til opførelse af 
boliger), hvorefter der kunne opnås 40% offentlige rente- og afdragsfrie lån til ejerlejligheder der 



 

 

udlejedes. Det har altså således været muligt i flere år, at opføre lejligheder til videreudlejning med 
subsidierede lån.   

Ligeledes kan lejere opnå boligsikring som subsidie til husleje i offentlige såvel som private 
udlejningsboliger. 

 

5. Subsidier elementet i de privatejede boliger 

I ”Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering” bestemmes det, at der ved 
opførsel af nye boliger kan opnås lån med 20 årig rente- og afdragsfrihed op til 528.000 i Nuuk. I 
Paamiut og Tasiilaq er grænserne henholdsvis 880.000 og 770.00. I denne lov subsidieres 
boligmarkedet for privatopførte boliger altså ligeledes markant. 

Ved køb af eksisterende boliger kan opnås andre former for subsidier. Disse er f.eks. renoveringslån 
hvor der kan opnås 283.500 i rente- og afdragsfrit lån.  

Der kan ligeledes opnås lån for pensionister uden den nødvendige opsparing til at opnå lån på det 
private lånemarked på 150.000. 

Jf.  Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og 
kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig, har en lejer i en bolig ejet af 
det offentlige - kommunen eller Selvstyret – mulighed for, at ansøge om tilladelse til at omdanne 
lejeboligen til en ejerbolig. I forbindelse med overtagelse af boligen, kan lejer kræve et lån på op til 
40% af salgsprisen fra Selvstyret eller kommunen. Lånet er rente- og afdragsfrit i 20 år 

Jf. § 11. får lejere i udlejningsejendomme, der består af 3 eller flere lejemål, desuden et procentvis 
nedslag i salgsprisen, afhængig af lejers anciennitet som lejer.  

 

6. Boligmasse hvor der ikke er nogen form for subsidier 

Kommuneqarfik Sermersooq har på nuværende tidspunkt svært ved, at komme med et eksempel på 
boligmasse, hvor der ikke er nogen form for subsidier.  
I så fald vil der være tale om tilfælde omhandlende markant ældre boliger. 

 

 

 


