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Svendborg Kommune 

Direktionssekretariatet 

Ramsherred 5 

5700 Svendborg 

 

 

Att. Jan Carlsson 

Vedr. Boligselskabet Sydfyn, afd. 75-27 

9 boliger på Morten Peders Vej i Stenstrup og 11 boliger på Gylden-

bjergsvej i Svendborg. 

– anmodning om godkendelse af skema B. 

 

 

 

Boligselskabet BSB Egebjerg, afd. 081.14 –, anmodning om udsæt-

telse af skema B i 6 måneder. 

 

I henhold til lov om almene boliger skal bygherren senest 15 måneder efter 

skema A tilsagnsdatoen digitalt indberette de oplysninger, som danner grund-

lag for godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (an-

søgningsskema B). 

Byrådet kan dog godkende overskridelse af den anførte frist.  

 

Skema A blev godkendt af byrådet d. 29. maj 2017, hvorved fristen for an-

modning om skema B godkendelse er d. 29. august 2018 

På vegne af Boligselskabet Domea Lunderskov-Kolding afd.: 122 08, anmodes 

hermed om udsættelse af skema B fristen med 6 mdr. 

 

De fysiske forhold på arealet, og grundens beskaffenhed, er gennem analyse-

ret og kælderens opførelsesomkostninger kalkuleret via entreprenør, hvorved 

det udvidede materialegrundlag, der nu forelægger, er risikobelyst. 

 

Grundet projektets kompleksitet, både vedr. de fysiske forhold på arealet og 

opgaven med at sammensætte almene boliger med en privatejet p-kælder, 

har vi, mod forventning, ikke en endelig aftale med en privatinvestor der kan 

afholde omkostningerne til opførelsen af p-kælderen. 

 

Fakta er, at kompleksiteten af opførelsen af byggeriet, herunder kælderen 

grundet bund-/grundforhold (højt grundvand, byggeri med kælder der skal 

opføres i skel op mod trafikerede veje og gamle bygninger, jordens bæreevne 

og forurening) vil medføre omkostninger der svare til havnebyggerier.   

 

Vi er på nuværende tidspunkt i positiv dialog med en gruppe investorer med 

tilknytning til Kolding, og vi forventer at denne dialog vil føre til en købsaftale.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifølge aftale fremsendes hermed skema B ansøgning for opførelse af 20 al-

mene familieboliger med statstilskud. 

Projektet omfattede ved skema A ansøgningen 2 skemaer med i alt 56 boli-

ger på i alt 2.891m².  

Ved denne skema B ansøgning er projektet i samarbejde med Svendborg 

kommune reduceret til èt skema med i alt 20 boliger på i alt 1.295m².  

Søkildevej indgår ikke i denne skema B ansøgningen. 

Samlet økonomioversigt: 

  Skema A Skema A Skema A*2 Skema B 

  
Morten Peders 
Vej 

Gyldenbjergsvej og 
Søkildevej 

Samlet skema 
A’er 

Et samlet 
skema B 

Fakta:     

Antal boliger, stk. 12 stk. 12+30 stk. 54 stk. 20 stk. 

Areal, m² i alt 696 m² 455+1740 m² 2.891 m² 1.295 m² 

          

Anlægsøkonomi         

Grundudgifter 3.013.000 6.094.000 9.107.000 4.272.000 

Entrepriseudgifter 8.451.000 29.875.000 38.326.000 17.001.000 

Omkostninger 1.824.000 6.227.000 8.051.000 4.317.000 

Gebyrer 221.000 670.000 891.000 362.000 

I alt ~ 13.509.000 42.866.000 56.375.000 25.952.000 

        

Finansiering:       

Grundkapital 10% 1.350.900 4.286.600 5.637.500 2.595.200 

Statstilskud 698.040 2.431.800 3.141.180 1.158.000 

Kommunal grundka-

pital efter tilskud: 
652.860 1.854.800 2.496.320 1.437.000 

 
Realkreditlån 88% 

11.887.920 37.722.080 49.610.000 22.837.760 

Beboertilskud 2% 270.180 857.320 1.127.500 519.040 

I alt ~ 13.509.000 42.866.000 56.375.000 25.952.000 

 

 



Anskaffelsessummen udgør samlet kr. 25.952.000 svarende til maksimum-

beløbet inkl. energitillæg. 

 

Den kommunale grundkapital udgør 10% svarende til kr. 2.595.200, hvortil 

der kan fratrækkes det statslige tilskud, som er beregnet til kr. 1.158.000. 

 

Udover grundkapitalen skal Svendborg Kommune stille garanti for den del 

af realkreditlånet som overstiger 60% af ejendommens værdi. 

 

Den fremtidige gennemsnitlige årlige husleje er beregnet til kr. 965 pr. m² 

ekskl. el, vand og varme, svarende til en husleje pr. bolig pr. måned på 

Gyldenbjergsvej på kr. 3.553. 

 

 

Til orientering vedlægges nedenstående bilag:  

7527 - Følgebrev skema B til Svendborg Kommune 

7527 - Skema B omslag  

7527 – B067 skema B  

7527 – Tidsplan af den 11.09.2019 

7527 - Totaløkonomiske vurderinger Boligselskabet Sydfyn 611 

7527 - Zip Tegningsmappe af 11.09.2019, med 12 tegninger:  

- Typeplaner for Morten Peders Vej og Gyldenbjergsvej (2 
stk.) 

- Situationsplaner for Morten Peders Vej og Gyldenbjergs-
vej (2 stk.) 

- Principsnit for Morten Peders Vej og Gyldenbjergsvej (2 
stk.) 

- Planer for Morten Peders Vej og Gyldenbjergsvej (2 

stk.) 
- Opstalter for alle 4 huse (4 stk.) 

 
 

Skema B er indberettet i Bossinf og overført til kommunal sagsbehandling 

 

Hvis der er brug for yderligere oplysninger, står vi naturligvis til  

rådighed. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jane Clausen 

Projektleder  

Domea.dk Byggeri og byudvikling 

 

JaCl@domea.dk 

Mobil    23 23 28 55  

 

 

 


	Punkt 13 - Bilag 1 - Domea Boligselskabet Sydfyn afd. 7527 - Skema B ansøgning - 07 11 2019 - 075 27 - Følgebrev til skema B ansøgning til Svendborg Kommune 11.11.2019.pdf

