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Ansøgning om godkendelse af skema A 
20 nye almene familieboliger på Peter Graus Vej

Projektet
Lejerbo ønsker hermed at ansøge om Frederiksberg Kommunes godkendelse af 
skema A til opførelse af 20 ny almene familieboliger på Peter Graus Vej i Lejerbos 
eksisterende afdeling 450-0 Peter Graus Vej. Ejendommen er beliggende på 
matrikelnr. 44bø og 44bæ - Frederiksberg

Projektets overordnede mål er, udover at opføre 20 rummelige boliger på 
Frederiksberg, at bruge projektet som løftestang til at skabe en række 
forbedringer for den eksisterende afdeling. 

Forbedringerne er udpeget i tæt dialog med afdelingen og er løbende blevet 
indarbejdet i projektet. De er prioriteret i rækkefølge og øverst står 
energirenovering af afdelingens tage, dernæst istandsættelse af afdelingens 
fælleslokale – der også inkluderer etableringen af en ny fællesterrasse – og 
derefter forbedringer, der kan give friarealerne et grønt og socialt løft og skabe 
gode livsvilkår for såvel de nye som de gamle beboere.

I forbindelse med forbedringen af fælleslokalet og etableringen af fællesterrassen 
graves fælleslokalets facade fri. Dermed bliver fælleslokalet BBR-pligtig og indgår 
derfor i projektet som et støtteberettiget areal. Fælleslokalet udgør 87 m² og der 
tinglyses en servitut, der sikre fælles rettigheder mellem den eksisterende og den 
nye afdeling indtil afdelingerne lægges sammen. 

Projektet består af 9 rækkehuse og 11 tagboliger og er nærmere beskrevet i det 
vedlagte skitseforslag, der beskriver boligernes indretning, placeringen, facaderne, 
materialerne, lys- og skyggeforhold og ikke mindst sammenhænge til det 
omkringliggende.

Projektet er et af tre vinderforslag i konkurrencen om 100 almene familieboliger 
på Frederiksberg og er siden blevet videreudviklet i dialog med afdelingen 
bestyrelse og beboere. Ligeledes i god dialog med udvalgte forvaltninger i 
Frederiksberg Kommune.
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Projektets nøgletal
• Grundareal: 8.113 m²
• Eksisterende bruttoetageareal: 6.792 m²
• Bebyggelsesprocent: 110 %
• Restrumlighed: 2.132 m²
• Antal nye boliger: 20 Boliger. 9 rækkehuse og 11 tagboliger
• Bruttoetageareal: 2.045 m²
• Fælleslokale: 87 m²
• Nyt krav til friareal: 4.760 m² 
• Nye p-pladser: 20 pladser 
• Nye cykelparkeringspladser: 40 pladser 

Boligstørrelser (støttet areal eks. fælleslokale)

 Antal boliger Antal værelser
Areal (m²) inkl. 
fællesboligareal Sum areal

Familiebolig 2 4V 98 196
Familiebolig 3 4V 105 315
Familiebolig 4 5V 110 440
Familiebolig 2 4V 104 208
Familiebolig 2 4V 104 208
Familiebolig 2 5V 104 208
Familiebolig 1 4V 100 100
Familiebolig 1 3V 80 80
Familiebolig 1 4V 105 105
Familiebolig 1 3V 90 90
Familiebolig 1 4V 95 95
Sum 20   2.045

Fælleslokale
Som nævnt udgør fælleslokalet 87 m². Når arealet fordeles ligeligt på de 20 
lejligheder bliver den gennemsnitlig boligstørrelse (BBR) på 107 m².

Tidsplan
Sept 2019 – Skema A godkendt
April 2020 – Projektudvikling og udbud i 

   totalentreprise gennemført
Maj 2020 – Skema B godkendt
Juni 2020 – Byggestart
Juni 2021 – Aflevering og ibrugtagning 
Ultimo 2021 – Skema C godkendt



Økonomi
Den samlede anskaffelsessum udgør på skema A niveau 52.748.300 kr. inkl. moms. 
Omkostningerne fordeler sig med således: 

Anskaffelsessum kr. i alt % pr. m2
Grundudgifter 8.866.000 17% 4.335
Entrepriseudgifter 35.736.000 68% 17.475
Omkostninger 7.272.300 14% 3.556
Gebyrer til offentlige myndigheder 874.000 2% 427
I alt: 52.748.300 100% 25.794

De samlede omkostninger til al teknisk rådgivning udgør 4.487.000 kr. inkl. moms 
svarende til ca. 8,5 % af den samlede anskaffelsessum. Honorarerne anvendes 
primært til: Teknisk rådgivning, Bygherrerådgivning, Landinspektør, Geoteknik, 
ejendomsvurdering, advokat. Omkostningerne afspejler, at projektet etableres i 
forbindelse med en eksisterende afdeling.
 
Anskaffelsessummen finansieres med følgende fordeling:
Finansiering af anskaffelsessum kr. i alt %
Støttede lån 45.363.538 86%
Kommunal grundkapital 6.329.796 12%
Tildelt tilskud 0 0%
Beboer indskud 1.054.966 2%
I alt: 52.748.300 100%



Huslejeniveau 
Den gennemsnitlige husleje pr. m² pr. år er, efter Lejerbos bedste skøn på 
nuværende tidspunkt, beregnet til 1.262 kr. inkl. moms. 

Boligtype Antal boliger pr. 
lejlighedstype

Antal 
rum

Bruttoetageareal pr. 
lejlighedstype

Start leje i 
kr. pr. m²

Månedlig leje 
i kr.

Familiebolig 2 4 98 m²          1.266,86     10.346 
Familiebolig 3 4 105 m²          1.259,86     11.024 
Familiebolig 4 5 110 m²          1.254,86     11.503 
Familiebolig 2 4 104 m²          1.260,86     10.927 
Familiebolig 2 4 104 m²          1.260,86     10.927 
Familiebolig 2 5 104 m²          1.260,86     10.927 
Familiebolig 1 4 100 m²          1.264,86     10.540 
Familiebolig 1 3 80 m²          1.284,86     8.566 
Familiebolig 1 4 105 m²          1.259,86     11.024 
Familiebolig 1 3 90 m²          1.274,86     9.561 
Familiebolig 1 4 95 m²          1.269,86     10.053 

      
Risikoafdækning og dokumentationer
I forbindelse med udviklingen af skitseprojektet, er der foretaget tekniske analyser 
af de eksisterende bygningers ventilationsanlæg, elevatorer samt øvrige tekniske 
anlæg så som vand, varme, el mv. Ligeledes er der foretaget en gennemgang af 
eksisterende bygningsbeskrivelser og tegninger, hvor bygningernes konstruktive 
egenskaber er kortlagte.

I de indledende undersøgelser er foretaget en gennemgang af tinglyste servitutter 
og der er fundet en enkelt tilgængelig geo-boring fra 1953, der tyder på et 
funderingsniveau ca. 1,8 m under terræn. Grunden er ikke forureningsmæssig 
kortlagt. Dog forventes alm. lettere forurenet byjord (Kl. 1-2) udgravet til 
deponering. 

Efter godkendelse af skema A og inden ansøgning om skema B vil der blive udført 
nye geotekniske boringer, hvor funderings- og miljøforhold undersøges nærmere. 
Ligeledes bør der foretages en miljøscreening for miljøfarlige stoffer i tagetagerne 
på de eksisterende bygninger. Afledt af ovenstående er der afsat 500.000 kr. til 
ekstraordinære udgifter til fundering og forurening. 



Pant uden betaling af ekstraordinære afdrag
Med godkendelsen af skema A anmodes Frederiksberg Kommune at godkende, at 
salget af byggeretterne fra den eksisterende afdeling – til opførelse af de 20 nye 
familieboliger – kan udgå af kommunens pant uden betaling af ekstraordinært 
afdrag.

Afståelse af garantiforpligtigelse 
Ligeledes anmodes Frederiksberg Kommune at godkende, at man vedstår tidligere 
afgivet garantiforpligtelse. Udover Frederiksberg Kommune, er det kun Realkredit 
Danmark, der har pant i ejendommen. Realkredit Danmark allerede afgivet tilsagn 
til relaksation uden ekstraordinært afdrag, på betingelse af at kommunen 
godkender/vedstå som ovenfor anført, og på betingelse af Ministeriets 
godkendelse. Kopi af Realkredit Danmarks tilsagn er vedlagte bilag. 

Garantiberegning
Kommunen forpligter sig ved støttetilsagnet til at stille regaranti for den belåning, 
der er nødvendig for byggeriets gennemførelse. Belåningen, og dermed også 
ydelsesstøtten fra staten, fastsættes i forhold til den endelige anskaffelsessum, 
som kommunen godkender efter byggeriets afslutning. Det er en forudsætning for 
ydelsesstøtten, at den kommunale regaranti omfatter den del af lånet, der 
overstiger 60 pct. af ejendommens værdi (markedsværdi) på 
optagelsestidspunktet. 

Staten garanterer for hele lånet i lånets løbetid. Det er en forudsætning for tilsagn 
om ydelsesstøtte, at kommunalbestyrelsen stiller regaranti overfor Staten for lån 
til finansiering af anskaffelsessummen. Regarantien omfatter den del at lånet, som 
har pantesikkerhed udover 60% af ejendommens værdi. Regarantien omfatter, i 
hele lånets løbetid, den procentvise andel af lånets restgæld.

Realkreditselskabet søger garantien.

Den indhentede garantiberegning fra et realkreditinstitut med størrelsen på den 
foreløbigt beregnede kommunale regaranti er vedlagt som bilag.

For god ordens skyld skal bemærkes, at der vil være tale om en foreløbig 
garantiberegning. Den endelige regaranti kan først beregnes ved byggeriets 
færdiggørelse/Skema C og endelig vurdering.



Lejerbo ser frem til Frederiksberg Kommunes positive behandling af sagen, og står 
naturligvis til rådighed, såfremt der er spørgsmål til det fremsendte materiale.

Med venlig hilsen
Lejerbo, Udviklings- og byggeafdelingen

Jesper Kort Andersen Søren Puck Hansen
Projektleder Specialkonsulent
Direkte telefon 30 84 52 71 Direkte telefon 30 84 52 74
jea@lejerbo.dk sbh@lejerbo.dk

Bilag
2019 03 28 Peter Graus Vej – Skitseprojekt
2019 04 11 Peter Graus Vej – Udlejningsbudget
450-0 Afgørelse fra Udbetalingen Danmark
450-0 Afgørelse fra Realkredit Danmark
450-1 Garantiberegning


