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Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, 
kan du måske få hjælp til huslejen. 

Hjælpen hedder individuel boligstøtte.

Der er to slags boligstøtte:

• Boligydelse til folkepensionister og førtidspen sio
nister, der har fået tilkendt førtidspension efter  
de regler, der gjaldt indtil 1. januar 2003.

• Boligsikring til ikkepensionister og til førtids
pensionister, der har fået tilkendt førtidspension 
efter de regler, som har været gældende fra  
1. januar 2003.

Boligstøttens størrelse afhænger af:

• Lejlighedens størrelse (bruttoetageareal)

• Huslejens størrelse

• Antal børn

• Indkomst og formue

Boligstøtten kan normalt først udbetales fra den 
følgende måned, efter at kommunen har modtaget 
ansøgning herom.

Hjælp til huslejen

Satser for 2012 – eksempler
Se her, om du er berettiget til boligydelse eller boligsikring

Husstandens størrelse 1 voksen 1 voksen
1 barn

1 voksen
2 børn

2 voksne 2 voksne
1 barn

2 voksne
2 børn

Største lejlighed med fuld støtte 65 m2 85 m2 105 m2 85 m2 105 m2 125 m2

Maks. andel af månedlig husleje, der kan gives boligydelse til
Maks. andel af månedlig husleje, der kan gives boligsikring til

6.750 kr.
6.241 kr.

7.091 kr.
6.550 kr.

7.425 kr.
6.866 kr.

7.091 kr.
6.550 kr.

7.425 kr.
6.866 kr.

7.425 kr.
6.866 kr.

Højeste samlede indkomst for boligydelse
Højeste samlede indkomst for boligsikring

420.742 kr.
367.041 kr.

434.382 kr.
379.402 kr.

485.742 kr.
427.241 kr.

420.742 kr.
367.041 kr.

434.382 kr.
379.402 kr.

485.742 kr.
427.241 kr.

Hurtig udregning på internettet
Vil du have et hurtigt indtryk af, hvor meget 
du kan få i boligstøtte, kan du gå ind på 
www.borger.dk under Bolig og flytning. 
Her har du også mulighed for at sende en 
ansøgning om boligstøtte til kommunen.
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1) Hvis husstanden omfatter en stærkt 
bevægelses hæmmet person.

2) Hvis man er folkepensionist, og éns 
ægtefælle/samlever er død eller flyt tet 
på plejehjem eller i plejebolig.

3) Hvis lejligheden er yderligt placeret 
i bygningen og i kraft af det får 
et bruttoetageareal, der forringer 
muligheden for at få boligstøtte 
sammenlignet med tilsvarende 
 lejligheder i ejendommen.

Satser for 2012 – eksempler
Se her, om du er berettiget til boligydelse eller boligsikring

Husstandens størrelse 1 voksen 1 voksen
1 barn

1 voksen
2 børn

2 voksne 2 voksne
1 barn

2 voksne
2 børn

Største lejlighed med fuld støtte 65 m2 85 m2 105 m2 85 m2 105 m2 125 m2

Maks. andel af månedlig husleje, der kan gives boligydelse til
Maks. andel af månedlig husleje, der kan gives boligsikring til

6.750 kr.
6.241 kr.

7.091 kr.
6.550 kr.

7.425 kr.
6.866 kr.

7.091 kr.
6.550 kr.

7.425 kr.
6.866 kr.

7.425 kr.
6.866 kr.

Højeste samlede indkomst for boligydelse
Højeste samlede indkomst for boligsikring

420.742 kr.
367.041 kr.

434.382 kr.
379.402 kr.

485.742 kr.
427.241 kr.

420.742 kr.
367.041 kr.

434.382 kr.
379.402 kr.

485.742 kr.
427.241 kr.

For nogle lejere er der i særlige situationer mulig hed for at få boligydelse eller boligsikring for et 
større areal end vist i skemaet ovenfor. Her er tre typiske eksempler:

Undtagelser
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BL – Danmarks Almene Boliger, Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon  3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk

Få mere at vide på 
Beboerbladets hjemmeside
www.beboerbladet.dk har oprettet en bolig
støtteguide, der hjælper dig gennem junglen 
af indviklede regler om boligydelse og 
boligsikring.

Lån til indskud
Hvis du har svært ved at skaffe penge 
til indskud, når du vil leje en almen 
bolig, har du mulighed for at låne 
dem på favorable vilkår. Lånet ydes 
enten direkte fra kommunen eller fra 
et pengeinstitut med kommunen som 
garant for tilbagebetalingen. 

Læs om lån til indskud på:
www.beboerbladet.dk.


