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FFB (Frederiksberg Forenede Boligselskaber)  

Afdeling C. F. Richs Vej 103 – nybyggeri af 24 almene boliger 

 

Skema B-ansøgning 

 

Indledning 

Som forretningsfører for Frederiksberg Forenede Boligselskaber skal vi 

hermed anmode om behandling og godkendelse af skema B vedrørende 

opførelsen af 24 almene familieboliger på adressen C. F. Richs Vej 103. 

 

Boligerne opføres i henhold til den nyligt godkendte ”Lokalplan 210 for 

familieboliger og studieboliger C. F. Richs Vej 103”. Som anvist i lokalpla-

nen placeres de 24 almene boliger i byggefeltet tættest på C. F. Richs Vej 

(byggefelt A). De almene boliger vil blive opført i samme byggeproces 

som de private studieboliger på matriklen. 

 

FFB erhverver ejendommen af CFRV 103 ApS, der med input fra køber har 

forestået den indledende udvikling af ejendommen. Byggefeltet for de al-

mene boliger udstykkes selvstændigt.  

 

Det samlede byggeri (almene og private boliger) opføres i totalentreprise 

af RHB Entreprise ApS. 

 

Udbudsmodel og udbudspligt 

Der henvises til notat udarbejdet af advokatfirmaet Poul Smidt (bilag 11), 

der beskriver håndtering af udbudsforpligtelser og udbudsmodel. Endvi-

dere indeholder bilaget en udbudsretslig vurdering af aftalegrundlaget. 

Notatet er tidligere fremsendt til Frederiksberg Kommune.  

 

Redegørelse for mer-/mindreudgifter i forhold til skema A 

Siden modtagelse af skema A-godkendelse er der foretaget en række pro-

jektændringer i takt med projektering og udvikling af projektet. Ramme-

beløbet jf. betinget godkendt skema A af 19. december 2017 udgør DKK 

53.657.280 og rammebeløbet i nærværende ansøgning til skema B udgør 

DKK 60.293.700. 

 

Frederiksberg Kommune 

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 

Att.  Birgit Garval 
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De primære ændringer i forhold til skema A-godkendelse er: 

1. Der ansøges om satserne for 2018 i rammebeløb. 

2. Det samlede støtteberettigede BBR-areal er forøget med 234 kvm, 

fra 2.232 kvm. til 2.466 kvm. 

3. Væsentlige ændringer af statiske forhold og fordyrende forhold. 

4. Øvrige projektændringer. 

Ad pkt. 1) Rammebeløbet udgjorde jf. godkendt skema A 24.040 kr. pr. 

kvm inkl. energitillæg og 24.450 kr. pr. kvm. inkl. energitillæg jf. 2018-

rammen.  

 

Ad pkt. 2) Det forøgede støtteberettigede areal skyldes hovedsageligt æn-

dret facadeopbygning grundet understående pkt. 3, flytning og optime-

ring af portrum, samt en generel optimering af projektet i forbindelse med 

udvikling og projektering, hvilket resulterer i et generelt bedre og mere 

realiserbart projekt. 

 

Ad pkt. 3) I forbindelse med undersøgelse af geotekniske forhold og den 

eksisterende bygnings statik er det konstateret, at der skal foretages en 

række statiske tiltag, hvilket bl.a. har resulteret i forøgede entrepriseom-

kostninger fra skema A til skema B. Statiske beregninger har påvist at 

fundamenterne ikke kan bære oprindelig tiltænkt facade med ”tungt tegl” 

ved påbygning af ekstra etage, hvorfor facaden er ændret til lettere be-

klædningstegl. 

Eksisterende punktfundamenterne skal desuden stabiliseres med minipæ-

le grundet påbygning af ekstra etage.  

 

Ad pkt. 4) Der er bl.a. indarbejdet plads til vaskesøjler i samtlige lejlighe-

der og port for gennemkørsel af brandbil er flyttet et modul.  

Der er som bilag 2 vedlagt en detaljeret projektbeskrivelse.  

De økonomiske ændringer fra skema A til skema B er primært a) lavere 

købssum af ejendommen, hvor det er lykkedes at forhandle en bedre aftale 

på plads med sælger og b) forøgede entrepriseudgifter grundet statik, for-

øget areal samt et generelt ophedet entreprisemarked. 

 

Dokumentation for overholdelse af krav i Miljø i Byggeri og Anlæg 

Der henvises til fremsendt myndighedsandragende. Byggeriet vil over-

holde kravene til håndtering af problematiske stoffer i byggematerialer 

samt håndtering af affald mv. Endelig dokumentation herfor kan forelæg-

ge på hovedprojektniveau. Der er modtaget §8-tilladelse, som kan frem-

sendes hvis dette ønskes. 

 

Redegørelse for beregning af honorarer  

Byggesagshonoraret er beregnet således: 

 

Startgebyr…. ........................................................................  18.700 kr.  
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2,5 % af 4.076.000 kr.…. ......................................................  101.900 kr.  

2,0 % af 20.351.000 kr. .........................................................  407.020 kr. 

1,5 % af 34.559.190 kr. .........................................................     518.388 kr. 

I alt .........................................................................................  1.046.008 kr. 

25 % moms............................................................................      261.502 kr. 

Byggesagshonorar i alt inkl. moms .................................   1.307.510 kr. 

 

Redegørelse for valg af finansiering 

Kommunal grundkapital 10 %  .........................................   6.029.370 kr.  

Beboerindskud 2 %  .............................................................     1.205.874 kr. 

Realkreditlån 88 %  ..............................................................  53.058.456 kr. 

I alt.........................................................................................    60.293.700 kr. 

 

Indstilling 

Vi skal hermed indstille, at sagen behandles og godkendes på grundlag af 

nærværende ansøgning med bilag.  

   

Vi er naturligvis til rådighed for alle eventuelle supplerende oplysninger, 

som kommunen måtte ønske til sagens behandling.  

 

Sagen behandles af undertegnede, som kan kontaktes på tlf. 30 43 94 93 el-

ler e-mail mmh@kab-bolig.dk . 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Morten Hylleberg 

Projektleder 
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Vedlagte bilag 

Bilag 1 Tegningsmateriale bestående af: 

  Tegningsliste Myndighedsprojekt ark rev. A 

  Kote og Belægningsplan 

  Eksisterende forhold 

  Kælderplan 

  Stueplan 

  Plan 1. sal 

  Plan 2. sal 

  Plan 3. sal 

  Plan 4. sal 

  Plan 5. sal 

  Plan 6. sal 

  Øst facade 

  Nord facade 

  Vest facade 

  Syd facade 

  Tværsnit A-A Vestfacade 

  Tværsnit B-B Sydfacade 

  Tværsnit C-C Nordfacade 

  Ombygningsomfang 

Bilag 2 Projektbeskrivelse 

Bilag 3 Udfyldt skema B 

Bilag 4 Kopi af byggetilladelse (eftersendes når denne foreligger) 

Bilag 5 Tidsplan 

Bilag 6 Købsaftale i foreløbig udgave (underskrevet version  

eftersendes når denne foreligger) 

Bilag 7 Totalentreprisekontrakt i foreløbig udgave (underskrevet ver-

sion eftersendes når denne foreligger)  

Bilag 8 Beregninger for bærende og stabiliserende konstruktioner  

svarende til myndighedsprojektniveau (beregninger hoved-

projektniveau eftersendes når disse foreligger) 

Bilag 9 Redegørelse for risikobehæftede forhold og deres håndtering 

Bilag 10 Totaløkonomisk vurdering 

Bilag 11 Notat om udbudsmodel og udbudspligt 


