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Skema A - følgebrev 

Hermed ansøges om godkendelse af skema A for opførelse af 50 almene familieboliger i 
AAB afdeling 11. De nye boliger etableres som nye tagboliger på en og to etager i uudnyttet 
tagrum beliggende på Peter Bangsvej, Dalgas Boulevard og P. G. Ramms Allé.  
 
Ved ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag den 9. oktober 2018 vedtog beboerne i AAB 
afdeling 11 at gennemføre en minihelhedsplan, samt at etablere nye tagboliger. 
Tagboligerne etableres i et nyt boliglag i den eksisterende tagetage. Af de 202 fremmødte 
stemte 144 for og 58 imod.  
 
Det samlede bruttoareal er på projektforslagsniveau opmålt af landmåler til i alt 4.961 m2 
støtteberettiget areal.  
 
Det overordnede projektgrundlag er udarbejdet af arkitektfirmaet Mangor & Nagel, med 
afsæt i konkurrencen om 100 nye familieboliger på Frederiksberg. Der er udarbejdet 
lokalplan for projektet, i et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune, AAB og Mangor & 
Nagel. 
 
Som en del af lokalplanen er der fastsat udvendige bygningsdetaljer i målestok 1:5. 
Detaljeringsniveauet har til hensigt at sikre, at projektets arkitektoniske værdier udføres i det 
realiserede projekt. For at imødese lokalplanens krav til detaljering, er det samlede projekt 
bearbejdet til et projektforslag. De udvendige tagdetaljer er bearbejdet til hovedprojektniveau. 
Tagboligprojektet er derfor fastlåst i forhold til større revisioner, herunder ændring af 
lejlighedsstørrelser, da disse er defineret af den eksisterende bygnings fodaftryk. 
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Projektet  
Det samlede byggeprojekt i AAB afdeling 11 består af to sammenhængende projekter; en 
minihelhedsplan og de nye tagboliger. De to projekter er økonomisk uafhængige, men 
etablering af et nyt boliglag forudsætter gennemførelse af minihelhedsplanen.  
 
Nye tagboliger  

 Etablering af 50 familieboliger i både én og to etager 

Minihelhedsplan 
 Etablering af elevatorer i eksisterende bagtrapperum med stop på samtlige etager 
 Istandsættelse af kældre, etablering af nye skillerum og flugtveje 
 Optimering af gårdarealer 

 Fælleslokale 

Tagboliger 
Arkitektfirmaet Mangor & Nagel har udarbejdet en samlet projektbeskrivelse i tekst, tegning 
og foto, vedlagt som bilag 1. 
 
Siden konkurrenceforslaget er der gennemført en række projektmæssige omdisponeringer. 
Som følge af flugtvejskravet har det været nødvendigt at forlænge fortrapperne til det øverste 
boliglag (6. etage). Det har derfor været nødvendigt at omstrukturere boligplanerne. 
Flugtvejskravet har også bevirket, at fællesrummet placeres i et ledigt butikslokale mod Peter 
Bangsvej, i stedet for – som oprindeligt planlagt – i tagetagen. Det tidligere planlagte 
fællesrum i tagetagen omdannes til to boliger. Det samlede boligantal udgør herefter 50 
familieboliger og ikke, som oprindeligt planlagt, 44 tagboliger. 
 
Minihelhedsplan  
Etablering af nyt boliglag inden for rammeøkonomien i AAB afdeling 11 forudsætter 
gennemførelse af en minihelhedsplan. Forberedende arbejder omfatter bl.a. reorganisering 
og optimering af friarealer, herunder ny affaldsløsning, cykelparkering mv. Derudover 
reorganiseres de eksisterende kældre, så der bliver plads til opbevaring for nye såvel som 
eksisterende beboere. Ydermere øges tilgængeligheden til de eksisterende boliger ved 
etablering af elevatorer. De forberedende arbejder kan henføres til fremtidssikrende 
aktiviteter, og det betyder, at der kan bevilliges trækningsretsmidler fra Landsbyggefonden. 
 
Projektet er blevet forelagt AAB’s Plan- og Miljøudvalg med henblik på finansiering af 
minihelhedsplanen. Plan- og Miljøudvalget har efterfølgende indstillet overfor AAB’s 
Organisationsbestyrelse, at der bevilliges kr. 25 mio. fra AAB’s trækningsretsmidler i 
Landsbyggefonden til gennemførelse af minihelhedsplanen. Da omdisponeringerne i 
projektet har medvirket til fordyrende løsninger, har AAB tilført projektet yderligere kr. 7 mio. i 
trækningsretsmidler. 
 
Gennemførelse af en minihelhedsplan med tilførsel af trækningsretsmidler betyder en 
gennemsnitlig huslejestigning for de eksisterende beboere på ca. 25%.  
Ejendommens tag står for en snarlig udskiftning, og udgiften til nyt tag vil under alle 
omstændigheder betyde en huslejestigning. En udskiftning af det eksisterende tag er 
beregnet til kr. 57 mio. og en almindelig tagrenovering vil betyde en huslejestigning på 
27,4%. Ved en almindelig tagrenovering kan der nemlig ikke tildeles trækningsretsmidler, 
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fordi der er tale om almindelige vedligeholdelsesarbejder. Den beregnede huslejestigning for 
tagudskiftningen kan derfor sidestilles med gennemførelse af minihelhedsplanen. 
 
Boligfordeling 
Forud for denne ansøgning har AAB fået verificeret arealerne iht. gældende praksis. 
Nye tagboliger rummer nedenstående fordeling af lejlighedsstørrelser: 
 

    
7 boliger – 2 værelser ca. 71-97 m2 

21 boliger – 3 værelser ca. 77-107 m2 
22 boliger – 4 + værelser ca. 98-114m2 

 
Det samlede bruttoareal er opgjort til 4.961. En mere detaljeret opgørelse fra landmåleren, 
herunder opgørelse af de eksakte lejlighedsstørrelser, er vedlagt som Bilag 2.  (ER UNDER 
OPDATERING) 
 
Vi kan garanterer at ingen af de optegnede lejligheder vil blive målt større end de tilladte 115 
kvm, hverken ved skema A eller skema B. 
 
Desuden skal der beregnes en forholdsmæssig større andel af adgangsveje til lejemålene. 
De kvm, som kommende beboere kan bebo, vil i sagens natur være færre end boligens 
bruttoareal, og derfor er det beregnede antal kvm pr. bolig højere end det umiddelbart 
tilladte. De ændrede adgangsveje betyder herudover, at bebyggelsesprocenten overskrides 
med 3 %. 
 
Tidsplan 
Projektet forventes udbudt ultimo 2021. I henhold til vedlagte procestidsplan, fastlagt i 
samarbejde med AAB's rådgiver, er byggeriets afleveringstidspunkt stipuleret til 2024. 
Se bilag 3, tidsplan.  
 
Historik 
 

2017 november Dialogmøde om udmøntning af grundkapital til 100 nye almene boliger 
2018 marts AAB deltager i projektkonkurrence om grundkapitalprojekt for 44 tagboliger i 

Lindevangshave 
2018 maj Frederiksberg Kommune tilkendegiver positivt tilsagn til projektet 
2018 AAB udarbejder forslag til minihelhedsplan i afd. 11 
2018 AAB tildeler minihelhedsplan 25 mio. 
2018 okt. AAB afd. 11 godkender minihelhedsplan og nye taglejligheder 
2018 okt. AAB fremsender skema A ansøgning  

(Frederiksberg Kommune behandler ikke skema A. da parkeringsnormen kun 
kan opfyldes indenfor maksimumøkonomi) 

2019 AAB tildeler ekstraordinært minihelhedsplan yderligere 7. mio. kr. til dækning 
af udgifter til p-fond 

2018 august AAB gennemfører kontekstanalyse vedr. ændring af tagprofil  
2019 I samarbejde med stadsarkitekt udarbejder AAB projektdetaljer i målestok 1:5  
2019 Frederiksberg Kommune igangsætter lokalplan  
2020 juni. Lokalplan godkendes af kommunalbestyrelsen 
2021 apr. AAB indsender revideret skema A ansøgning 
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Skema A anlægsbudgettet  
Skema A anlægsbudgettet er kalkuleret på baggrund af det p.t gældende maksimumbeløb. 
Maksimumbeløbet for skema A er fuldt disponeret. Erfaringsmæssigt er der større udgifter 
forbundet med at bygge nye boliger oven på en eksisterende bygning, end der er med 
nybyggeri. 
 
Udbud  
Mangor & Nagel har som totalrådgiver udarbejdet et sammenhængende projekt og opdelt 
økonomien i forhold til de to projekter (tagboliger og minihelhedsplan). Projektet er 
projekteret frem til et projektforslag. Projektforslaget til tagboligerne er målrettet et 
totalentrepriseudbud.  
 
Den endelige udbudsmodel er endnu ikke fastsat.  
 
Finansiering 
Tagboliger  
Grund og tilslutningsudgifter: kr.  13.530.000 
Entrepriseudgifter:  kr.  96.600.000 
Rådgivning:   kr.    7.500.000 
Øvrige omkostninger:  kr.    5.160.000 
Gebyrer:   kr.    2.064.000 
Samlet anskaffelsessum:  kr.124.854.000 
 
 
Minihelhedsplan 
Anlægsudgifter: 
Tagrenovering:  kr.  27.071.909 
Elevatorer:   kr.  51.941.102 
Brugsvand:   kr.    3.864.395 
Tagterrasse, 
Fællesrum og friarealer:  kr.    7.001.505 
Samlet anlægsudgifter:  kr.  89.878.911 
Tilskud: 
dv-midler:   kr.   -4.000.000 
Trækningsretsmidler:  kr. -25.000.000 
Yderligere trækningsretsmidler kr.   -7.000.000 
Anlægsudgift til finansiering: kr.  53.878.911 
Forventet årlig ydelse:  kr.    2.557.735 
 
Dette vil betyde en gennemsnitlig boligafgiftsforhøjelse på 25%. Det er besluttet at holde 
stueetagen fri for at betale for etablering af elevatorer, hvilket betyder at boligerne i 
stueetagen står til en stigning på 15,82%, og de øvrige lejemål skal stige 27,04%. Den 
gennemsnitlige boligafgift vil efter minihelhedsplanen blive en årlig husleje på kr. 779 pr. m2. 
 
Anlægsbudgettet er indtastet i BOSSINF og er vedlagt som bilag 4.  
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Beregning af foreløbig husleje 
Baseret på ovenstående anlægsudgifter er der beregnet følgende husleje til de kommende 
beboere: kr. 1.178 per kvm. per år. 
 
Eksempel på foreløbig månedlig husleje 
 
2 værelser på 82 kvm – månedlig boligafgift Kr. 8.048 
3 værelser på 96 kvm – månedlig boligafgift Kr. 9.424 
4 værelser på 106 kvm – månedlig boligafgift Kr. 10.406 
 
Derudover kommer omkostninger til el, vand og varme samt andre forbrugsudgifter, der ikke 
er indeholdt i boligafgiften. 
 
Honorar til rådgiver 
De samlede rådgivningsydelser er beregnet til kr. 7.500.000 inkl. moms, hvad angår 
rådgivning ved nybyggeri.  
 
Kr. 4.986.608 går til projekterende rådgiver, forundersøgelser, brandrådgivere, kort og 
landmåler samt rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan. 
 
Kr. 2.513.392 går til bygherrerådgivning samt øvrige rådgivere, herunder brand. 
 
Udbud af projekteringsydelser er sket efter AABs rammeaftale med projekterende rådgivere, 
hvor der har været et miniudbud. 
 
Da vi forventer at udbudsformen bliver en eller flere totalentrepriser, har vi afsat et beløb 
under entrepriseudgifterne til projektering. En del af den projekterende rådgivning, herunder 
byggeledelse og fagtilsyn, vil nemlig være indeholdt i entreprisebeløbet. 
 
Byggesagshonorar 
Vi har beregnet byggesagshonorar som vist i bilag 8 til Kr. 1.874.000 samt bestyrelsesudgift 
til kr. 116.000. 
 
Dispensation til lokalplan 
Vi søger om dispensation til opgørelse af 50 familieboliger, hvilket er 6 familieboliger mere 
end beskrevet i lokalplanen.  
 
Bebyggelsesprocenten i lokalplanen er 285%, denne overskrides med 3% da den nu 
opgøres til 288% hvilket vi søger dispensation til. De tre procent skyldes opgangene inde i 
gården. 
 
Det ikke er muligt at etablere parkering på matriklen. Bygningen er etablereret på et tidspunkt 
hvor biler ikke var udbredt. Eftersom vi bygger over på eksisterende bygningsmasse, er det 
ikke muligt at efterleve dette krav. Derfor søger vi om dispensation for at indbetale til 
Frederiksberg Kommunes P-fond. 
 
Genhusning 
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Ved det næstkommende nyhedsbrev vil de nuværende beboere bliver informeret om det 
videre forløb i processen. Herunder vil vi starte en dialog op om eventuel genhusning, hvis 
der er beboere der har særlige behov herfor. 
 
 
Vi ser frem til en positiv behandling af denne ansøgning, og vi står naturligvis til rådighed for 
yderligere oplysninger 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Andreas Damm, byggechef 
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Følgende bilag er vedlagt: 
 

 Bilag 1 - Projektbeskrivelse  
 Bilag 2 – Arealopgørelse - Landmåler 
 Bilag 3 - Tidsplan 
 Bilag 4 - Udfyldt skema A BOSSINF udskrift 
 Bilag 5 - Tegninger i henhold til tegningsliste 
 Bilag 6 - Risikobehæftede forhold 
 Bilag 7 - Oplæg til minihelhedsplan, udarbejdet i forbindelse med beboerafstemning 
 Bilag 8 – Byggesagshonorar beregning 

 


