
 

 

 20. marts 2019 

DSI MATHILDEBO II 
NOTAT OM OMDANNELSE AF FÆLLESBOLIG TIL SERVICEAREAL 

1. Baggrund 
Ejendommen på Mathildevej 11 er et bofællesskab for udviklingshæmmede med 
tilknyttet kommunalt plejepersonale i tidsrummet 8-22. Ejendommen er ejet af 
boligafdelingen Mathildebo II under boligorganisationen Den selvejende 
institution Mathildebo II.  
 
Boligafdelingen består af 12 lejemål, hvoraf 1 lejemål anvendes som 
fællesboligareal for beboerne og arbejdsplads for personale. Fællesboligen er 
beliggende på Mathildevej 11, st. th.  

 
Frederiksberg Kommune er af det sociale tilsyn blevet påbudt at fællesboligen 
skal etableres som en selvstændig servicearealafdeling under Mathildebo II iht. 
Almenboligloven §5, stk. 6.  
 
I forbindelse med etablering af servicearealafdelingen har Mathildebo II’s 
bestyrelse og Frederiksberg Kommune i fællesskab besluttet at renovere og 
ombygge det fremtidige serviceareal samtidigt. 
    
Servicearealet skal lejes af Frederiksberg Kommune, som benytter arealet som 
serviceareal (arbejdsplads mv.) for de faste medarbejdere på bostedet. 
Frederiksberg Kommune har truffet administrativ beslutning om, at ejerforholdet 
fastholdes som oprindeligt og med Frederiksberg Kommune som lejer. 
 
Frederiksberg Kommune og DSI Mathildebo II har pr. 19. juni 2017 indgået 
samarbejdsaftale om beboernes adgang til servicearealet – se bilag 1. Dertil har 
Frederiksberg Kommune den 2. januar 2018 skriftligt tilkendegivet sit ønske om 
at leje servicearealet – se bilag 2.  
  
Kuben Management har pr. 22. februar 2018 indgået aftale med Mathildebo II 
om rådgivning i forbindelse med omdannelse af fællesboligareal til serviceareal.  
 
I tillæg til ovenstående har Kuben Management pr. 25 maj 2018 indgået aftale 
med Mathildebo II om teknisk rådgivning ved renovering og ombygning af 
servicearealet. 
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2. Stamdata 
Navn boligorganisation Mathildebo II 

CVR boligorganisation 27342817 

Navn boligafdeling Mathildebo II 

Administrator 
Landsforeningen LEV 
Blekinge Boulevard 2 
2630 Taastrup 

Adresse 
Mathildevej 11  
2000 Frederiksberg 

Matrikelnr. 37, cl, Frederiksberg 

BBR-ejendomsnr. 78978 

Antal boliger 11  

Lejemål til fælles boligareal 1 

Boligtype Ældreboliger 

Grundareal 473 m2 

Bebygget areal 189 m2 

Samlet areal 681 m2, heraf 68 m2 fælles boligareal 

Oprindelig BOSSIDENT 
(BOSSINF-STB) 

147 0000.4000.0000 25-08-2003 1 89 0 

Ibrugtagningsdato 01-09-2004 

LBF boligorganisationsnr. 6093 

LBF afdelingsnr. 001 

 

3. Ejer- og arealforhold ved omdannelse 
Det fælles boligareal er i skema C for boligafdelingen registreret med 68 m2 – se 
bilag 3. 
 
Fællesboligarealet er i BBR registreret som en bolig på 68 m2 med 
anvendelseskode 190 ”Anden bygning til helårsbeboelse” – se bilag 4.  
 
Afdelingen er finansieret som almene ældreboliger med en samlet 
anskaffelsessum på kr. mio. 14,463. Heraf er 91 % finansieret med støttede 
realkreditlån iht. Almenboligloven § 115. Dertil er 7 % finansieret med kommunal 
grundkapital og 2 % med beboerindskud. 
 
Servicearealer er ikke omfattet af den samme statslige ydelsesstøtte på 
realkreditlån som almene ældreboliger. Servicearealer støttes derimod med et 
engangstilskud på kr. 40.000 pr. tilknyttet bolig iht. Almenboliglovens § 141.    
 
Ved etablering af servicearealet sker et køb af areal fra boligafdelingen og derved 
delvis indfrielse af boligafdelingens lån med ydelsesstøtte. Servicearealet 
etableres i en selvstændig afdeling under boligorganisation Mathildebo II.  
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For etablering af servicearealafdelingen har landinspektørfirmaet LE34 opmålt 
den nuværende fællesbolig til brug for udarbejdelse af ”Anmeldelse og 
fortegnelse over ejerlejligheder” inkl. fordelingstal – se bilag 5. 
 
I opmålingen fra LE34 er ejerlejlighed 1 – boligafdelingen – opmålt til 569 m2 og 
ejerlejlighed 2 – servicearealafdelingen – opmålt til 62 m2. Fællesareal, i form af 
trappeareal, er opmålt til 59 m2.  
 
LE34’s opmåling giver et bruttoareal på 690 m2.  
Tallet afviger fra de 681 m2 anført i BBR og i skema C for boligafdelingen. Dette 
skyldes ifølge LE34, at man fejlagtigt ved oprindelig opmåling ikke har medtaget 
fremspring i facaderne på ca. 3 m2 på henholdsvis 1., 2. og 3. plan.   
 
Der er i februar 2019 tinglyst ejerlejlighedsopdeling af ejendommen iht. 
ovenstående – jf. bilag 5. 
 
Fordelingstal 
Fordelingstal mellem de to afdelinger fastsættes ved at tillægge fællesareal til de 
to ejerlejligheder iht. antallet af enheder med adgang fra trappearealet. 
 
Fordelingstal er som følger: 
 
Servicearealafdeling  =   67 / 690 
Boligafdeling  = 623 / 690 
 
Fordelingstallet benyttes til beregning af købesum og fordeling af driftsudgifter. 

4. Beregning af købesum 
Ud fra en helhedsbetragtning af projektets omfang, den fremtidige kommunale 
huslejefastsættelse og boligafdelingens fremtidige drift betragtes nedenstående 
beregning af købesummen som mest hensigtsmæssig. 
 
Servicearealafdelingens køb af ejerlejlighed 2 fra boligafdelingen beregnes med 
udgangspunkt i boligafdelingens anslåede restgæld til LR realkredit pr. 30. juni 
2019.  
 
Restgælden anslås pr. 30 juni 2019 at udgøre kr. 8.010.215. 
 
Beregning af købesum ud fra servicearealets fordelingstal medfører, at 
købesummen udgør kr. 777.803.  

5. Renoverings- og ombygningsprojekt 
Som et led i etableringen af servicearealet udføres ombygning og renovering af 
arealet for at sikre tidssvarende forhold for kommunens medarbejdere. 
Herunder sikring af nødvendige arbejdsforhold for bl.a. afholdelse af møder, 
sikring af persondataforordningen og tilberedning af måltider til beboerne.  
 
Ombygningen indeholder i hovedtræk nyt låsesystem, nyt linoleumsunderlag, nyt 
køkken inkl. hårde hvidevarer, malerbehandling af alle vægge, lofter og træværk, 
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midlertidige adgangsforhold for beboerne (måltider), bortskaffelse af 
byggeaffald, støvvægge, rengøring samt byggepladsomkostninger. 
 
Arbejderne konkurrenceudsættes ved udbud. 
 
De samlede udgifter til ombygning- og renoveringsprojektet er i budget før 
udbud prissat til kr. 625.744 inkl. moms og udgifter til uforudsete arbejder. Se 
specifikation i bilag 6.  

6. Samlet sagsøkonomi 
Økonomien for den samlede sag sammenfattes i skema A-beregningen – se bilag 
7.  
 
Hovedtal fra skema A-beregningen ses i tabel nedenfor: 
 

Specifikation Beløb - kr. inkl. moms 

Grund-/arealudgifter 777.804 

Håndværkerudgifter 625.744 

Omkostninger 691.563 

Gebyrer 4.190 

Anskaffelsessum 2.099.300 

Støttetilskud, § 141 - 440.000 

Til lånefinansiering 1.659.300 

 

7. Driftsbudget 
Servicearealets driftsbudget er vedlagt som bilag 8.  
Nedenfor følger redegørelse for udgiftstyperne i driftsbudgettet. 
 
Udgifter på konto 101 nettokapitaludgifter er fastsat til kr. 91.261 svarende til en 
anslået årlig ydelsesprocent på 5,5 % (rente, afdrag og bidrag) ved fastforrentet 
realkreditbelåning af anskaffelsessummen minus støttetilskuddet i skema A over 
30 år. Der tages forbehold for, at lånebetingelser kan afvige fra det anslåede.    
 
Udgifter på konto 111.1 vedrører betaling for vand og varme i servicearealet. 
Forbrugsudgifter opkræves ifølge LEV aconto med kr. 300 pr. måned for vand og 
kr. 500 pr. måned for varme. Udgifter til el afregnes direkte mellem lejer og 
forbrugsselskab.   
 
Udgifter på konto 112 er udgifter til administration og revision af 
servicearealafdelingens regnskab. LEV har fastsat administrationshonoraret til kr. 
12.500 årligt inkl. moms og skønner at udgifter til revision udgør kr. 12.500 årligt 
inkl. moms. 
 
Alle øvrige driftsudgifter er beregnet ved hjælp af fordelingstal for servicearealet 
på baggrund af boligafdelingens nuværende driftsbudget for 2019.  
 
Servicearealets samlede udgifter årligt udgør kr. 165.955 inkl. acontobetaling for 
vand og varme.  Udgifterne svarer til en månedlig husleje på kr. 13.830.  
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8. Lejekontrakt 
I bilag 9 er udkast til lejekontrakt med Frederiksberg Kommune for leje af 
servicearealet.  
 
Lejekontrakten er udformet med udgangspunkt i balanceleje og med en 
uopsigelighed i 30 år svarende til realkreditlånets løbetid.  
 
 

9. Bilagsliste 
 
Bilag 1 Samarbejdsaftale m. Frederiksberg Kommune 19.06.2017 
 
Bilag 2 Frederiksberg Kommune - Skriftlig bekræftelse på ønske om leje 

af serviceareal 02.01.2018 
 
Bilag 3 Mathildebo II - Skema C fra BossInf-stb 18.10.2005 
 
Bilag 4 BBR-meddelelse for Mathildevej 11 12.11.2018 
 
Bilag 5 LE34 Ejerlejlighedsopdeling, anmeldelse og fortegnelse 
 
Bilag 6 Håndværkerbudget for ombygning og renovering 
  
Bilag 7 Skema A beregning 
 
Bilag 8 Driftsbudget 2019 for serviceareal 
 
Bilag 9 Udkast til lejekontrakt 
 


