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Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 51-53 – Re-

novering af eksisterende boliger og servicearealer samt nybyggeri af 

ældreboliger – Skema A-ansøgning 

 

  

Der er den 10. oktober 2016 indgået betinget købeaftale mellem Frederiks-

berg Kommune og Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB) om over-

tagelse af ejendommen Betty Nansens Allé 51-53. Ejendommen overtages 

af FFB i forbindelse med Skema B-tilsagnet. 

 

Ombygningsprojektet udvikles og udføres af FFB v/KAB og i samarbejde 

med Frederiksberg Kommune. 

Der er nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter for fagpersona-

let, de pårørende, Handicaprådet, kommunale embedsfolk, FFB, KAB og 

de tilknyttede rådgivere fra Rambøll.  

 

Udviklingen og ombygningsprojektet er et led i den samlede by- og om-

rådeudvikling, hvor blandt andet Betty Nansens Allé 57-61 danner søster-

bygningen til nærværende projekt. 

Begge projekter, sammen med udviklingen af et nyt medborgerhus og 

etablering af nye ungdomsboliger i Domus Vista, er indtænkt som en na-

turlig del af den samlede helhed og til fælles gavn for udviklingen af hele 

kvarteret. 

 

Organiseringen 

Købsaftalen indeholder vilkår om, at FFB ombygger ejendommens 4 ejer-

lejligheder, så ejendommen efter ombygning indeholder: 

 Ejerlejlighed 1, Servicearealer (ustøttet renovering) 

 Ejerlejlighed 2, Nye, almene ældreboliger (nybyggeri). 

 Ejerlejlighed 3, Botilbud (ustøttet renovering)  

 Ejerlejlighed 4, Almene ældreboliger (helhedsplan m. LBF-støtte til 

PCB-sanering og ustøttet renovering for øvrige arbejder). 

 

 

 

 

Frederiksberg Kommune 

Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur 

By- og Miljøområdet 
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Der gennemføres 4 byggesager fordelt på hver ejerlejlighed. 

 

Byggesagerne gennemføres i 4 nye afdelinger, 1 afdeling for hver ejerlej-

lighed i Betty Nansens Allé 51-53 under Frederiksberg Forenede Boligsel-

skaber. 

 

Byggesagerne er fordelt i følgende arealtyper 

 Ejerlejlighed 1, Servicearealer fordelt på alle 7 etager efter ABL § 5, 

hvortil der søges om frivillig momsregistrering. 

 Ejerlejlighed 2, Almene ældreboliger, som etableres efter ABL § 115, 

stk. 1 nr. 7 og følger reglerne for nybyggeri. 

 Ejerlejlighed 3, Botilbud, der etableres efter lov om social service, hvor-

til der søges om frivillig momsregistrering. 

 Ejerlejlighed 4, Almene Ældreboliger, som ombygges efter ABL og 

regulativ om støtte fra Landsbyggefonden. 

 

Plandokumentation 

Plandokumentationen på nuværende detaljeniveau er arealanalyser udar-

bejdet af Rambøll og opmåling udført af landinspektørfirmaet LE34. 

Planskitser og arealopmålinger vedlægges som bilag til ansøgningen. 

 

Ejerlejlighed 1, servicearealer udgør 1.516 m² 

Ejerlejlighed 2, 14 stk. nye almene ældreboliger udgør 687 m² 

Ejerlejlighed 3, Botilbud med 32 boliger udgør 1.801 m² 

Ejerlejlighed 4, 30 stk. almene ældreboliger udgør 1.662 m² 

 

Udearealerne vest for bygningen designes, så der tages hensyn til særlige 

behov for skærmede boliger og til fælles opholdsarealer for beboerne. 

Øvrige arealer designes i samarbejde med Keingart, RealDania og Stads-

arkitekten i Frederiksberg Kommune og i sammenhæng med de øvrige 

udearealer, der etableres som et fælles løft af kvarteret omkring Nordens 

Plads og Betty Nansens Allé. 

 

 

Budgetter 

Nedenstående budgetter er udarbejdet efter samme principper som bud-

getterne, der er vedlagt den betingede købsaftale.  

Budgetterne er i nærværende skema A-ansøgning reguleret i december 

2017 efter de opmålte arealer og efter aftale med Frederiksberg Kommune. 
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Ejerlejlighed 1, servicearealer: 
   

 
Skema A Købsaftale Ændring 

Købesum 3.449.200 8.793.100 -5.343.900 

Diverse udgifter  150.000 150.000 0 

Grundudgifter, i alt 3.599.200 8.943.100 -5.343.900 

    
Entrepriseudgifter 25.607.874 20.762.600 4.842.274 

Omkostninger 6.699.278 5.372.636 1.326.642 

Samlet anskaffelsessum 35.906.352 36.747.200 -843.848 

    
Finansiering 

   
Momsrefusion 6.114.478 4.865.455 1.249.023 

Plejeboligtilskud 800.000 1.000.000 -200.000 

Samlet anskaffelsessum 28.991.873 29.212.881 -224.007 

    
30-årigt ustøttet lån  28.991.873 29.212.881 -224.007 

 

Årlig huslejen for servicearealerne forventes at blive på 2.120.237 kr. ekskl. 

moms., eller svarende til en 1.398 kr./m²/år. 

Heraf udgør kapitaludgifter 948 kr./år, og driftsudgifter udgør 450 kr./år. 

 

Ejerlejlighed 2, 14 stk. nye almene ældreboliger: 
 

 
Skema A Købsaftale Ændring 

Købesum 3.359.900 6.659.500 -3.299.600 

Diverse udgifter  209.914 210.000 -86 

Grundudgifter, i alt 3.569.814 6.869.500 -3.299.686 

Entrepriseudgifter 13.221.560 15.789.900 -2.568.340 

Omkostninger 3.872.989 4.795.567 -922.578 

Samlet anskaffelsessum 20.664.363 27.454.967 -6.790.604 

    
Finansiering 

   
30-årigt lån 18.184.639 24.160.371 -5.975.732 

Kommunalt bidrag 2.066.436 2.745.497 -679.061 

Beboerindskud 413.287 549.099 -135.812 

    
30-årigt  lån   18.184.639 24.160.371 -5.975.732 

 

Huslejen for de nye ældreboliger forventes at blive på 1.363 kr./m²/år. 

Heraf udgør kapitaludgifter 913 kr./år, og driftsudgifter udgør 450 kr./år. 
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Ejerlejlighed 3, Botilbud med afklarings- og plejeboliger: 
 

 
Skema A Købsaftale Ændring 

    
Købesum 1.225.000 4.429.000 -3.204.000 

Entrepriseudgifter 35.009.959 25.340.250 9.669.709 

Omkostninger 8.625.203 5.793.000 2.832.203 

Samlet anskaffelsessum 44.860.162 35.562.250 9.297.912 

    
Finansiering 

   
Momsrefusion 8.218.992 5.762.250 2.456.742 

    
30-årigt ustøttet lån 36.641.170 29.800.000 6.841.170 

 

Huslejen for serviceboliger forventes at blive på 1.398 kr./m²/år. 

Heraf udgør kapitaludgifter 948 kr. år, og driftsudgifter udgør 450 kr./år. 

 

Ejerlejlighed 4, 30 stk. almene ældreboliger: 
  

 
Skema A Købsaftale Ændring 

Købesum -18.750.000 -8.653.000 -10.097.000 

Indfrielse af lån 15.685.000 17.900.000 -2.215.000 

Grundudgifter, i alt -3.065.000 9.247.000 -12.312.000 

Entrepriseudgifter 26.027.840 22.102.000 3.925.840 

Omkostninger 7.155.685 6.180.000 975.685 

Samlet anskaffelsessum 30.118.525 37.529.000 -7.410.475 

    
Finansiering 

   
30-årigt støttet lån 6.231.900 8.657.755 -2.425.855 

30-årigt ustøttet lån 3.701.625 6.471.245 -2.769.620 

15-årigt lån på særlige vilkår 15.685.000 17.900.000 -2.215.000 

Frie henlæggelser 4.500.000 4.500.000 0 

 

Huslejen for plejeboligerne forventes at blive på 1.398 kr./m²/år. 

Heraf udgør kapitaludgifter 948 kr. år, og driftsudgifter udgør 450 kr./år. 

 

I ejerlejlighed 4 er der et lån i Kommunekredit, som skal indfris ved FFBs 

overtagelse af ejerlejligheden. FFB optager et lån i et kreditinstitut med 

tilsvarende betingelsersom det nuværende lån. Provenuet fra indfrielsen 

kan kommunen anvende til indfrielse af det oprindelige lån. 
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Estimerede merudgifter fra købsaftalen til skema A Udgift i mio. kr. 

PCB-sanering og følgearbejder 8 

Sprinkling 2,1 

Arkitektonoiske løsninger af funjktionel karakter  

(dobbelthøjt rum, vinduer i gavle m.m.) 1,8 

Arkitektoniske løsninger til sikring af sammenhæng i området 

(facadebeklædning og bygningsfremspring) 3,6 

Særlige udearealer til skærmet ophold 0,9 

Omkostninger til honorar, pilotprojekter m.m 3,6 

I alt 20 

 

Yderligere er de opmålte arealer øget med ca. 11 m².  

 

 

Udlejning 

Udlejningen af alle boliger ske med 100 % kommunal anvisning. 

 

 

Tidsplan 

 Program og skitsering, inkl. Skema A-ansøgning frem til juni 2018  

 Projektering, udbud og Skema B-tilsagn frem til november 2018  

 Byggestart, udførelse og AB 92-aflevering forløber frem til juni 2020  

 Drift og ibrugtagning af Frederiksberg Kommune juni/august 2020  

 Indflytning af nye beboere fra 1. september 2020. 

 

 

Stopklodser 

I forbindelse med forberedelse af byggesagen er det besluttet, at synliggø-

re de økonomiske konsekvenser ved at standse gennemførelsen. 

De økonomiske konsekvenser opgøres derfor i forbindelse med følgende 

milepælene: Skema A, Licitationen og Skema B 

 

Poster: 

Skema A, 

juni 2018 

Licitation, 

juli 2018 

Skema B, 

nov. 2018 

Rambøll, kontrakt 6,1 6,6 7,1 

Rambøll, ekstra 3,2 3,2 3,2 

Ekstern rådgivning 0,6 0,7 0,8 

Forundersøgelser 0,7 0,8 0,7 

KAB m.m. 0,8 0,8 1,5 

I alt 11,4 12,1 13,3 
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Indstilling til godkendelse 

 At skema A-ansøgningerne for ombygning af 4 ejerlejligheder god-

kendes for alle 4 afdelinger/ejerlejligheder. 

 At Kommunen godkender betaling af kommunalt bidrag (grundkapi-

tal) til opførelse af nye ældreboliger på 2.066.436 kr. for ejerlejlighed 2. 

 At kommunen godkender optagelse af lån til gennemførelse af bygge-

arbejderne i alle 4 afdelinger/ejerlejligheder. 

 At kommunen stiller garanti til nybyggeriet for den del at belåningen 

som ligger ud over 60 % af kreditforeningens værdiansættelse for ejer-

lejlighed 2 

 At kommunen stiller 100 % kommunal garanti til ustøttede lån for alle 

4 afdelinger/ejerlejligheder. 

 At kommunen stiller garanti til støttede lån, med regaranti fra LBF for 

ejerlejlighed 4 for den del at belåningen som ligger ud over 60 % af 

kreditforeningens værdiansættelse. 

 

Har Frederiksberg Kommune kommentarer eller spørgsmål til Skema A-

ansøgningen, står jeg naturligvis til rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Thorup 

 

 

Bilag: 

Dispositionsforslag fra maj 2017 

Opmålinger og oversigtsplan fra LE34 

Anlægsbudget fra den 13. april 2018 for Ejerlejlighed 1 

Anlægsbudget fra den 13. april 2018 for Ejerlejlighed 2 

Anlægsbudget 13. april 2018 for Ejerlejlighed 3 

Anlægsbudget fra den 13. april 2018 for Ejerlejlighed 4 

Ansøgning til SKAT fra 6. februar 2018 

Tidsplan , fra den 1. marts 2018 

Procesplan vedr. Købsaftalen, revideret den 9. april 2014 

 


