374. Bygningsfornyelsesbeslutning for ejendommen Guldborgvej 2-4, Nyelandsvej 54
Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.
Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller, at der træffes
bygningsfornyelsesbeslutning for ejendommen Guldborgvej 2-4, Nyelandsvej 54 på grundlag af et fremsendt projekt med en samlet ombygningsudgift på 15.594.863 kr. og med en støtte på 5.432.210 kr.
Beskrivelse af sagen:
Advokatgruppen har fremsendt prissat forprojekt for bygningsfornyelse af ejendommen
Guldborgvej 2-4, Nyelandsvej 54, der er en andelsboligforening. Ejendommen er opført i
1900 og er beliggende i karre 15 i Svømmehalskvarteret. Der er 29 beboelseslejligheder,
og det samlede beboelsesareal udgør 2.420 m². Den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse
er således på 83,4 m².
Projektet omfatter udskiftning og efterisolering af tag herunder også istandsættelse af
skorstene og brandkamme samt udskiftning af tagvinduer. Karnapper og facader mod
gård og gade istandsættes. Vinduer og udvendige døre mod gade og gård udskiftes.
Kælderydervægge fugtsikres, og der etableres omfangsdræn. Kloaker istandsættes. Der
foreligger endnu ikke byggetilladelse.
Den oprindelige ansøgning er fra 2008, og ejendommen er med på den prioriterede liste
over ansøgere, der blev godkendt på Bolig- og Ejendomsudvalgets møde den 2. juni
2008.
Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. december 2008, at der kunne arbejdes videre med
de ansøgere fra 2008, der ikke kom i betragtning til daværende ramme.
Lovgrundlag:
Efter byfornyelsesloven er hovedreglen for ejer- og andelsboliger, at der kan ydes tilskud
til bygningsfornyelsen med 1/4 af de støtteberettigede udgifter. Til fredede og bevaringsværdige boliger kan tilskuddet udgøre op til 1/3 af de støtteberettigede udgifter. Kommunen fastlægger i kommuneplanen, hvilke bygninger som er bevaringsværdige. I
Kommuneplan 2004 er bygninger med bevaringsværdi 1 og 2 udpeget som bevaringsværdige. I forbindelse med udarbejdelsen af bevarende lokalplan nr. 153, der omhandler
Svømmehalskvarteret, blev der foretaget en registrering af bevaringsværdien for alle
bygninger i området, der er opført før 1940.
Ved bygningsfornyelse af ejer- og andelsboliger foretages der ikke opdeling i vedligeholdelses- og forbedringsarbejder.
By- og Miljøområdets vurdering:
By- og Miljøområdet har gennemgået det fremsendte materiale og kan anbefale, at en
beslutning om bygningsfornyelse omfatter udskiftning og efterisolering af tag herunder
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sættelse af karnapper samt facader mod gård og gade, udskiftning af vinduer og udvendige døre mod gade og gård, fugtsikring af kælderydervægge og etablering af omfangsdræn og istandsættelse af kloaker.
Ud fra vurderingskriterierne i SAVE-registreringen er ejendommen vurderet til en bevaringsværdi på 4 og dermed kategoriseret som bevaringsværdig. Med udgangspunkt i projektets omfang samt den konkrete vurdering af ejendommen indstilles, at der ydes et
kontant tilskud på 1/3 af udgifterne til klimaskærmen på 5.198.288 kr. samt bidrag til
Byggeskadefonden på 233.923 kr., i alt 5.432.210 kr. Bygherrers rådgiver har fremsendt
lånetilbud fra finansieringsselskab til den egenfinansierede del af projektet.
By- og Miljøområdet har forhandlet med ejeren om projektets indhold og finansiering.
Der er indgået aftale om, at projektet indstilles godkendt med en samlet ombygningsudgift på 15.594.863 kr.
I forbindelse med behandlingen af projektet og de økonomiske konsekvenser på Andelsboligforeningens generalforsamling, har kommunen modtaget to indsigelser fra samme
andelshavere, vedrørende stigningen i månedsafgiften.
Kontoret har i sin besvarelse af indsigelsen lagt vægt på, at ordningen om byfornyelsesstøtte er en frivillig ordning, og at projektet samt dets finansiering er vedtaget på foreningens generalforsamling den 28. maj 2009. Fra rådgiver oplyses det, at den nuværende gennemsnitlige årlige boligafgift udgør 337 kr./m². Stigningen som følge af ombygningen er oplyst til 128 kr./m², hvilket medfører en samlet årlig boligafgift på 465
kr./m² efter ombygningen.
Ombygningsudgiften fordeles således:
Støtte (1/3) Egenfinansiering
(2/3)

Samlet ombygnings-udgift

Tag

512.833

1.025.667

1.538.500

Kælder/fundering

315.217

630.433

945.650

Facader/sokkel

816.667

1.633.333

2.450.000

Vinduer

766.667

1.533.333

2.300.000

38.333

76.667

115.000

Kloak

260.000

520.000

780.000

Byggeplads og stillads

406.667

813.333

1.220.000

Uforudseelige udgifter

311.638

623.277

934.915

3.428.022

6.856.043

10.284.065

Moms

986.991

1.973.982

2.960.973

Honorar

339.942

679.883

1.019.825

Bygherreudgifter

280.000

560.000

840.000

Finansielle omkostninger

163.333

326.667

490.000

5.198.288

10.396.575

15.594.863

Udvendige døre

Håndværkerudgifter

Ombygningsudgift
Referat 7. december 2009
Kommunalbestyrelsen - Frederiksberg Kommune

Side 969

15.594.863

Støtteberettiget udgift
Bidrag til Byggeskadefonden
Samlet støtte

233.923
5.432.210

Økonomi:
Den støtteberettigede udgift udgør 15.594.863 kr. Støtte på 5.198.288 kr., bidrag til
Byggeskadefonden på 233.923 kr., i alt 5.432.210 kr. skal ved ombygningens afslutning
betales kontant som refusionsberettiget udgift, dvs. at udgiften afholdes med 50 % til
henholdsvis stat og kommune. Kommunens samlede nettoudgift vil således udgøre
2.716.105 kr. Statens andel kan afholdes inden for den udmeldte udgiftsramme, og
kommunens andel kan afholdes inden for det på budgettet afsatte beløb til byfornyelse
for 2010 og 2011.
Behandling:
Bolig- og Ejendomsudvalget 2. november 2009, Magistraten 23. november 2009, Kommunalbestyrelsen 7. december 2009. J.nr. 2008-0588, LRH/ed.
Bilag:
1. Oversigtskort.
2. Prioriteringsliste.
Bilag fremlagt i håndbiblioteket:
Indsigelse
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