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376. Roskildevej 54, Frederiksberg Forenede Boligselskaber, støtte til opførelse af 38 almene boliger, 
VenligBolig Plus (skema A)
Åbent - 03.02.12-G01-2-17

Overskrift

Roskildevej 54, Frederiksberg Forenede Boligselskaber, støtte til opførelse af 38 almene boliger, VenligBolig 
Plus (skema A) tages til efterretning.

Resumé

Der forelægges en ansøgning fra Frederiksberg Forenede Boligselskaber om støtte til et alment boligprojekt, 
der omfatter 19 almene familieboliger og 19 almene ungdomsboliger på ejendommen Roskildevej 54 . 
Projektet er et element i den aftale, der er indgået mellem boligorganisationen og Frederiksberg Kommune 
om gennemførelse af et såkaldt VenligBolig Plus projekt. VenligBolig Plus projektet skal medvirke til, at der 
tilvejebringes billige boliger til flygtninge og unge uddannelsessøgende, der aktivt ønsker at deltage som 
frivillig ressource i Frederiksberg Kommunes integrationsindsat for de flygtninge, der anvises til boligerne. 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,
1. at der gives tilsagn til Frederiksberg Forenede Boligselskaber om støtte efter lov om almene boliger, til 
etablering af et alment boligprojekt bestående af 19 almene familieboliger og 19 almene ungdomsboliger 
med en samlet anskaffelsessum på 48,722 mio. kr. inkl. moms, fordelt med 22,390 mio. kr. for 19 almene 
familieboliger, og 26,332 mio. kr. for 19 almene ungdomsboliger (skema A-ansøgning) på ejendommen 
Roskildevej 54, del af matr.nr. 28 t og 28 a, Frederiksberg,
2. at der gives tilsagn om kommunal støtte i form af kommunalt grundkapitallån svarende til 10% af den 
samlede anskaffelsessum, i alt 4,872 mio. kr.,
3. at der i 2018 meddeles anlægsbevilling til det kommunale grundkapitallån på 4.872.285 kr., finansieret af 
salgsindtægten ved salg af grunden,
4. at der stilles garanti for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har 
pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi, 
5. at der på Statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til finansiering af boligerne og om driftstilskud til 
ungdomsboligerne (ungdomsboligbidrag), hvoraf kommunen skal godtgøre staten 20%,
6. at By- og Miljøområdet bemyndiges til at godkende det endelige boligprojekt og anskaffelsessummen 
(skema B) inden for maksimumsbeløbet på i alt 48,723 mio. kr. under forudsætning af, at der ikke er 
væsentlige afvigelser til den foreliggende ansøgning om støttetilsagn, samt at forvaltningen bemyndiges til at 
underskrive garantidokumenterne, når den endelige garantiberegning er foretaget,
7. at den foreløbigt beregnede husleje på 1.276 kr. pr. m2 for familieboligerne og på 1.224 kr. pr. m2 for 
ungdomsboligerne godkendes,
8. at der meddeles dispensation for krav om etablering af bygas.
 
Socialudvalget tog sag om Roskildevej 54, Frederiksberg Forenede Boligselskaber, støtte til opførelse af 38 
almene boliger, VenligBolig Plus (skema A) til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 27. februar 2017 at igangsætte VenligBolig Plus projektet på 
ejendommen Roskildevej 54 samt at indgå i et samarbejde med Frederiksberg Forenede Boligselskaber om 
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gennemførelse af projektet. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at igangsætte byggemodning af 
ejendommen, jf. sag i kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017 og 19. juni 2017, sag nr. 200).
 
Ved forelæggelsen af VenligBolig Plus projektet for Kommunalbestyrelsen blev det fremhævet, at projektet 
har til formål at tilvejebringe billige boliger til flygtninge, at sikre en socialt bæredygtig tilgang til 
boligudfordringen vedrørende flygtninge, at sikre en bedre udnyttelse af Frederiksberg Kommunes aktiv som 
vidensby, at aktivere unge ressourcestærke borgere som en frivillig ressource i kommunens 
integrationsindsats og at etablere en strategisk samskabelse mellem byens aktører i forpligtende 
partnerskab.
Boligerne ønskes etableret som billige boliger, hvor det er muligt, at flygtninge og studerende indgår i 
deleboligfællesskaber. Derved bliver det muligt at holde en lav huslejeudgift for de enkelte beboere, og 
skabe rammer for at flygtninge og studerende kan hjælpe hinanden i hverdagen med positiv indvirkning på 
integrationsindsatsen.
 
Som resultat af samarbejdet om etablering af VenligBolig Plus boligerne har Frederiksberg Forenede 
Boligselskaber fremsendt ansøgning om støttetilsagn (skema A) til projektet, der omfatter i alt 38 almene 
boliger, nemlig 19 almene familieboliger og 19 almene ungdomsboliger.
 
Der er indgået anvisningsaftale med Frederiksberg Forenede Boligselskaber, herunder i forhold til antallet af 
boliger anvist til flygtninge i den nye afdeling samt anvisning i eksisterende afdelinger aftalt gennem såkaldt 
”udveksling”. Dette indgår også i seneste samlede statussag vedr. etablering af boligløsninger til flygtninge.
 
Ved budgetvedtagelsen i oktober 2016 er der ikke afsat rådighedsbeløb og anlægsbevilling til finansiering af 
kommunal grundkapital til dette boligprojekt: Ved grundsalget opnås en salgsindtægt, som kan anvendes til 
finansiering af det kommunale grundkapitallån til de almene boliger på grunden. Rådighedsbeløbet 
finansieres derfor i 1. finansielle orientering 2018.
 
Planforhold:
Kommunalbestyrelsen har på mødet den 6. november 2017 vedtaget lokalplan nr. 214, der giver mulighed 
for at etablere boliger til flygtninge og studerende på ejendommen Roskildevej 54, syd for 
Stenhuggerhusene. 
 
Etablering af bygas
Frederiksberg Forenede Boligselskaber har søgt om dispensation for etablering af bygasforsyning. Kravet 
om etablering af bygas fremgår af By- og Miljøudvalget den 11. juni 2012 vedtagne retningslinjer for brug af 
bygas, der gælder for kommunale bygge- og renoveringsopgaver, for støttede byggerier og for byggerier på 
kommunalt solgte byggegrunde. 
Frederiksberg Forsyning har oplyst, at den nærmeste hovedledning ligger i ganske stor afstand fra grunden. 
Frederiksberg Forsyning har endvidere oplyst, at byggemodningsudgiften ved at etablere gasledning til 
grunden anslås at udgøre 250.000 kr. forudsat at den nye ledning kan etableres samtidigt med etablering af 
fjernvarmeledning. Hvis der kun skal ske gravearbejder til gasledningen, anslås udgiften at andrage 500.000 
kr. Udover byggemodningsudgiften vil der blive tale om udgifter ved etablering af gasforsyning til de enkelte 
boliger.
På baggrund af de beregnede udgifter har Frederiksberg Forsyning vurderet, at udgifterne til etablering af 
gasforsyning på ejendommen Roskildevej 54 ikke står mål med de miljømæssige fordele, der måtte være 
forbundet med gasforsyningen. 
 
Beskrivelse af projektet:
Frederiksberg Forenede Boligselskaber har fremsendt ansøgning om støtte til etablering af et boligprojekt, 
der omfatter 19 almene familieboliger og 19 almene ungdomsboliger med et samlet bruttoetageareal på 
1870 m2, og et gennemsnitligt bruttoetageareal på 49,2 m2 pr. bolig. Alle boligerne er 2-rumsboliger. 
Boligernes areal overholder reglerne i støttebekendtgørelsen om gennemsnits- og maksimumsareal. 
Boligerne placeres i punkthuse / boligkuber, hvor hver bolig indrettes som en delebolig med plads til to 
beboere i hver bolig. Der er fælles bad og køkkenalrummet, som udgør fælles opholdsrum for beboerne. 
Boligerne forsynes med altaner evt. i form af franske altaner.
Der indgås aftale mellem Frederiksberg Kommune og boligorganisationen om anvisning og udlejning af 
boligerne.
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Ved ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) skal der foreligge en detaljeret 
beskrivelse af byggeriet.
 
Det er en betingelse for, at en kommune kan give tilsagn om støtte til opførelse af almene boliger, at det 
samlede antal ledige boliger i kommune ikke overstiger 2%. Ved seneste opgørelse pr. oktober 2017 er der 
ikke registreret ledige almene boliger på Frederiksberg.
 
Skema B-ansøgningen om godkendelse af den endelige anskaffelsessum skal ifølge den gældende 
bekendtgørelse om støtte til almene boliger foreligge inden 15 måneder efter tilsagnsdatoen.
 
Anskaffelsessummen:
Overslag over anskaffelsessummen udgør for 19 almene familieboliger med et samlet bruttoetageareal på 
935 m2 22,390 mio. kr. inkl. moms. eller gennemsnitligt 1,178 mio. kr. pr. bolig. 
Maksimumsbeløbet for almene familieboliger med tilsagn givet efter den 1. juli 2009 og med 
påbegyndelsesdato i 2017 udgør 24.040 kr. pr. m2 inkl. energitillæg. 
 
Overslag over anskaffelsessummen for 19 almene ungdomsboliger med et samlet bruttoetageareal på 935 
m2 udgør 26,332 mio. kr. inkl. moms. eller gennemsnitligt 1,386 mio. kr. pr. bolig. 
Maksimumsbeløbet for almene ungdomsboliger med tilsagn givet efter den 1. juli 2009 og med 
påbegyndelsesdato i 2017 udgør 28.070 kr. pr. m2 inkl. energitillæg. 
 
Det samlede maksimumbeløb for 38 almene boliger med et samlet areal på 1870 m2 kan beregnes til 
48,723 mio. kr. 
 
Finansieringen af boligerne forudsætter, at Kommunalbestyrelsen meddeler tilsagn til projektet på Statens 
vegne i henhold til lov om almene boliger. Finansieringen af anskaffelsessummen kan ifølge lov om almene 
boliger opgøres således:
 
 19 almene familieboliger 19 almene ungdomsboliger I alt
Realkreditbelåning, 88% af 
anskaffelsessummen

19,704 mio. kr. 23,172 mio. kr. 42,876 
mio. kr.

Beboerindskud, 2% af 
anskaffelsessummen

0,448 mio. kr. 0,527 mio. kr. 0,974 mio. 
kr.

Kommunalt grundkapitallån, 
10% af anskaffelsessummen

2,239 mio. kr. 2,633 mio. kr. 4,872 mio. 
kr. 

I alt 22,390 mio. kr. 26,332 mio. kr. 48,723 
mio. kr.

 
I anskaffelsessummen indgår grundkøbesummen til Frederiksberg Kommune, statens promillegebyr, gebyr 
til kommunen for byggesagsbehandling og støttesagsbehandling samt bidrag til Byggeskadefonden.
 
Boligudgiften er beregnet således:
For ungdomsboligerne udgør lejen 1.224 kr. pr. m2 pr. år, svarende til 5.018 kr. pr. måned pr. bolig, hvortil 
kommer betaling for forbrug af vand, varme m.v. Til beboere i ungdomsboliger kan der ydes individuel 
boligstøtte, afhængigt af den pågældende beboers indtægtsforhold. 
Ungdomsboligbidraget er en løbende ydelse, der indekseres. Ungdomsboligbidraget udbetales for de 
almene ungdomsboliger, der udlejes til unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov. 
I 2017 udgør bidraget 181 kr. pr. m2. Heraf betaler kommunen 20% og staten 80%. Kommunens udgift udgør 
baseret på 2017- indekset udgør 36 kr. pr. m2 kr. pr. år.
Der er mulighed for at boligorganisationen kan søge om fritagelse for betaling af grundskyld for almene 
ungdomsboliger, der bebos af unge under uddannelse, når boligerne er taget i brug. En sådan fritagelse vil i 
givet fald medføre en nedsættelse af boligafgiften.
 
For familieboligerne udgør lejen 1.276 kr. pr. m2 pr. år, svarende til 5.232 kr. pr. måned pr. bolig, hvortil 
kommer betaling for forbrug af vand, varme m.v. 
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Til beboere i familieboliger kan der ydes individuel boligstøtte, afhængigt af den pågældende beboers 
indtægtsforhold. 
 
Kommunen forpligter sig ved støttetilsagnet til at yde tilskud til grundkapitallån svarende til 10 pct. af 
anskaffelsessummen og til at stille garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets 
optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Belåningen og dermed ydelsesstøtten 
fra staten fastsættes i forhold til den endelige anskaffelsessum, som kommunen godkender ved byggeriets 
afslutning. Grundkapitallånet er rentefrit og principielt afdragsfrit i 50 år. Lånet, der udbetales af 
Landsbyggefonden mod indeståelseserklæring fra boligorganisationen kan berigtiges ved hel eller delvis 
modregning af grundkøbesummen til Frederiksberg Kommune. 
 

Udbud af bygge- og anlægsopgaverne:

Det følger af reglerne om støtte til opførelse af almene boliger, at byggearbejder i forbindelse med opførelse 
af almene boliger skal udbydes under iagttagelse af de udbudsregler, der gælder ved almindeligt offentligt 
byggeri, dvs. enten tilbudsloven eller udbudsdirektivet. Når værdien af byggearbejderne, overstiger 
tærskelværdien i udbudsdirektivet, som i 2017 udgør 38,960 mio. kr. for bygge- og anlægsarbejder og for 
tjenesteydelser 1,558 mio. kr., skal arbejder og tjenesteydelser i offentligt udbud, og Kommunalbestyrelsen 
skal påse, at dette sker.

 

Lovgrundlag:

I henhold til almenboliglovens § 115 kan Kommunalbestyrelsen på Statens vegne give tilsagn om 
ydelsesstøtte til en almen boligorganisation til etablering af almene boliger ved nybyggeri. Uddybende regler 
findes i bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. 
 
By- og Miljøområdets vurdering:
Det fremgår af Frederiksbergstrategien, at Frederiksberg skal være en socialt bæredygtig by, der kan 
inkludere og styrke alle borgere. Byen skal have attraktive kvarterer, hvor forskellige boligtyper giver gode 
rammer for hverdagslivet, og boligudbuddet skal løbende udvikles, så det kan rumme ældre, unge, 
studerende, udsatte borgere, familier og storfamilier og alle andre måder at leve på. Det er et bærende tema 
at koble behov, indsatser og aktiviteter, således at offentlige eller private investeringer tænkes sammen og 
bidrager til at indfri flere formål på én gang til gavn for den enkelte og Frederiksberg som by.
By- og Miljøområdet vurderer, at det fremlagte boligprojekt vil være med til at understøtte dette mål. 
 
Forvaltningen vurderer endvidere, at boligerne både for så vidt angår bokvalitet som arkitektur, lever op til 
kommuneplanens krav til nye boliger. Gennemførelse af projektet er betinget af, at det offentliggjorte forslag 
til lokalplan er vedtage endeligt. 
 
Den ansøgte anskaffelsessum giver ud fra forvaltningens erfaringstal ikke anledning til bemærkninger, og 
anskaffelsessummen afviger ikke fra det i medfør af lov om almene boliger gældende maksimumbeløb for et 
byggeri med det ansøgte bruttoetageareal. 
 
Boligselskabet skal have skøde på ejendommen senest ved byggeriets påbegyndelse, hvilket kommunen 
skal påse ved skema B. Grunden erhverves fra Frederiksberg Kommune, og det påregnes, at overdragelsen 
af grunden er berigtiget inden skema B ansøgningen modtages.
 
På baggrund af de modtagne oplysninger om boligprojektet anbefaler forvaltningen, at der gives tilsagn om 
støtte på de i medfør af lov om almene boliger og bekendtgørelsen om støtte til almene boliger m.v. 
gældende vilkår, og at forvaltningen bemyndiges til på Kommunalbestyrelsens vegne at godkende 
anskaffelsessummen (skema B), når alle nødvendige forhold er påset. 
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For så vidt angår ansøgningen om dispensation for at etablere forsyning med bygas vurderer forvaltningen, 
at ansøgningen kan imødekommes. Forvaltningens vurdering er baseret på de vurderinger, der er modtaget 
fra Frederiksberg Forsyning, hvoraf det fremgår, at omkostningerne ved at etablere gasforsyning ikke står 
mål med de miljømæssige fordele. 

Økonomi

Kommunens udgift til grundkapital, der ud fra det ansøgte projekt er beregnet til 4.872.285 kr., ydes som et 
rente- og afdragsfrit lån, der forventes at skulle udbetales i 2018. Grundkapitallånet opkræves af 
Landsbyggefonden efter, at tilsagnet er meddelt, og når bygherren dokumenterer, at der er afholdt udgifter. 
Grundkapitallånet kan berigtiges ved hel eller delvis modregning af grundkøbesummen, såfremt dette 
meddeles til Landsbyggefonden.
 
Grundkapitallånet stort 4.872.285 kr. søges bevilget på kontoen for langfristede tilgodehavender. 
Finansiering af udgiften sker via indtægten ved salg af grunden, der søges indtægtsbevilget i særskilt sag. 
Den endelige størrelse af grundkapitallånet kan opgøres ved modtagelsen af skema B ansøgningen, som 
skal fremsendes til kommunen senest 15 måneder efter, at støttetilsagnet er meddelt.
 
Der skal stilles garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har 
pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Denne garanti belaster ikke kommunens låneramme. 
 
Støtte til lånefinansiering af boligerne betales af staten. 
Der skal udbetales driftstilskud til en ungdomsboligafdeling. Tilskuddet udgør i 2015 181 kr. pr. m2 pr. år, 
hvoraf kommunen skal godtgøre staten 20%. Den kommunale del af den årlige udgift til 
ungdomsboligbidraget, der kan beregnes til højst 33.660 kr. er en driftsudgift, der finansieres inden for 
budgetrammen af driftssikring af boligbyggeri. 
 
Gebyr for støttesagsbehandlingen, der udgør 2,5 promille af anskaffelsessummen, tilgår kommunen ved 
afslutning af byggeregnskabet (fremsendelse af skema C), som forventes at ske i 2019. Der er ikke hjemmel 
til at opkræve garantiprovision for kommunegarantien.  

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget den 27. november 2017, Socialudvalget den 27. november 2017, Magistraten 
og Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017.
PBM/bg

Historik

Indstilling 27. november 2017, pkt. 109:
By- og Miljøområdet indstiller til Bolig- og Ejendomsudvalget, 
1. at der gives tilsagn til Frederiksberg Forenede Boligselskaber om støtte efter lov om almene boliger, til 
etablering af et alment boligprojekt bestående af 19 almene familieboliger og 19 almene ungdomsboliger 
med en samlet anskaffelsessum på 48,722 mio. kr. inkl. moms, fordelt med 22,390 mio. kr. for 19 almene 
familieboliger, og 26,332 mio.kr. for 19 almene ungdomsboliger (skema A-ansøgning) på ejendommen 
Roskildevej 54, del af matr.nr. 28 t og 28 a, Frederiksberg,
2. at der gives tilsagn om kommunal støtte i form af kommunalt grundkapitallån svarende til 10% af den 
samlede anskaffelsessum, i alt 4,872 mio. kr.,
3. at der i 2018 meddeles anlægsbevilling til det kommunale grundkapitallån på 4.872.285 kr., finansieret af 
salgsindtægten ved salg af grunden. 
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4. at der stilles garanti for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har 
pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi, 
5. at der på Statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til finansiering af boligerne og om driftstilskud til 
ungdomsboligerne (ungdomsboligbidrag), hvoraf kommunen skal godtgøre staten 20%,
6. at By- og Miljøområdet bemyndiges til at godkende det endelige boligprojekt og anskaffelsessummen 
(skema B) inden for maksimumsbeløbet på i alt 48,723 mio. kr. under forudsætning af, at der ikke er 
væsentlige afvigelser til den foreliggende ansøgning om støttetilsagn, samt at forvaltningen bemyndiges til at 
underskrive garantidokumenterne, når den endelige garantiberegning er foretaget,
7. at den foreløbigt beregnede husleje på 1.276 kr. pr. m2 for familieboligerne og på 1.224 kr. pr. m2 for 
ungdomsboligerne godkendes,
8. at der meddeles dispensation for krav om etablering af bygas.
 
By- og Miljøudvalget indstiller til Socialudvalget,
at sag om Roskildevej 54, Frederiksberg Forenede Boligselskaber, støtte til opførelse af 38 almene boliger, 
VenligBolig Plus (skema A) tages til efterretning. 

Indstilling 4. december 2017, pkt. 530:
Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,
1. at der gives tilsagn til Frederiksberg Forenede Boligselskaber om støtte efter lov om almene boliger, til 
etablering af et alment boligprojekt bestående af 19 almene familieboliger og 19 almene ungdomsboliger 
med en samlet anskaffelsessum på 48,722 mio. kr. inkl. moms, fordelt med 22,390 mio. kr. for 19 almene 
familieboliger, og 26,332 mio. kr. for 19 almene ungdomsboliger (skema A-ansøgning) på ejendommen 
Roskildevej 54, del af matr.nr. 28 t og 28 a, Frederiksberg,
2. at der gives tilsagn om kommunal støtte i form af kommunalt grundkapitallån svarende til 10% af den 
samlede anskaffelsessum, i alt 4,872 mio. kr.,
3. at der i 2018 meddeles anlægsbevilling til det kommunale grundkapitallån på 4.872.285 kr., finansieret af 
salgsindtægten ved salg af grunden,
4. at der stilles garanti for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har 
pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi, 
5. at der på Statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til finansiering af boligerne og om driftstilskud til 
ungdomsboligerne (ungdomsboligbidrag), hvoraf kommunen skal godtgøre staten 20%,
6. at By- og Miljøområdet bemyndiges til at godkende det endelige boligprojekt og anskaffelsessummen 
(skema B) inden for maksimumsbeløbet på i alt 48,723 mio. kr. under forudsætning af, at der ikke er 
væsentlige afvigelser til den foreliggende ansøgning om støttetilsagn, samt at forvaltningen bemyndiges til at 
underskrive garantidokumenterne, når den endelige garantiberegning er foretaget,
7. at den foreløbigt beregnede husleje på 1.276 kr. pr. m2 for familieboligerne og på 1.224 kr. pr. m2 for 
ungdomsboligerne godkendes,
8. at der meddeles dispensation for krav om etablering af bygas.
 
Socialudvalget tog sag om Roskildevej 54, Frederiksberg Forenede Boligselskaber, støtte til opførelse af 38 
almene boliger, VenligBolig Plus (skema A) til efterretning. 

Bilag

 Bilag 1 - KB beslutning 27.02.17, VenligboligPlus
 Bilag 2 - Skema A - ansøgning om etablering af Venligbolig Plus 

 

Bilag/Punkt_376_Bilag_1_KB_beslutning_270217_VenligboligPlus.pdf
Bilag/Punkt_376_Bilag_2_Skema_A__ansoegning_om_etablering_af_Venligbolig_Plus.pdf


Kommunalbestyrelsen

Mødedato: 
4. december 2017

Sidetal:  
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