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Svendborg Kommune 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 
Att.: Jan Carlsson 

Nærværende skrivelse er alene sendt pr. mail til: 
jan.carlsson@svendborg.dk 
 Sagsnummer: 13480-05 

Dato: 7. maj 2020 

Kuben Management A/S 
Jupitervej 1 

6000 Kolding 
 

Tlf. +45 7938 1380 
CVR. nr. 28693036 

info@kubenman.dk 
www.kubenman.dk 

 
Svendborg Andels-Boligforening afd. 13 – Sanddalsparken - Helhedsplan renoveringsarbejder, Skema A 

LBF sags nr. 104239 Renoveringsstøtte 

Jævnfør almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ om særlig støtte, fremsendes hermed Skema A 
ansøgning for godkendelse af anskaffelsessummen i forbindelse med gennemførelse af renovering-, ombygning-
og sammenlægning for Svendborg Andels-Boligforening afd. 13, Sanddalsparken. 

Henvendelsen består af nærværende skrivelse vedlagt følgende bilag: 

 Udskrift af BOSSINF indberetning støtteart 91, Landsbyggefonden (støttet del) BOSSID: 479 91 21-04-
2020 3 10-X 0 

 Anlægsbudget for de ustøttede ekstraordinære vedligeholdelses- og forbedringsarbejder af 4.05.2020 
 Finansieringsskitse af 26.03.2020 
 Urafstemning, den 07.05.2020 

o Beboermateriale omkring helhedsplanen af 23. april 2020 
 Indstilling til Organisationsbestyrelsen omkirng helhedsplanens genneførelse dateret 5. april 2020. 
 AB18 – med Kuben Management A/S tilføjelser og fravigelser, dateret d. 04.01.2019 
 Notat - Motivering af Kuben Management A/S tilføjelser og fravigelser, dateret d. 04.01.2019 

 
Landsbyggefonden har ved den foreløbige behandling af boligorganisationens ansøgning om støtte beregnet en 
afsætning på kr. 49.843.000 i støttet belåning (gruppe 1 arbejder) til opretning, sammenlægning, ombygning af 
en del af lejlighederne efter fondens princip om tilgængelighed. Ligeledes har Landsbyggefonden afsat en 
ramme på kr. 20.000.000 til ustøttet finansiering (gruppe 2 arbejder) af forbedrings og opretningsarbejder og 
åbner op for gennemførelse af eventuelle yderligere ustøttede ”private” arbejder (gruppe 3 arbejder).  

Landsbyggefondens finansieringsskitse forudsætter at gennemførelsen af helhedsplanens tiltag (gruppe 1- og 2-
arbejder) medfører en gennemsnitlig årlig huslejeforhøjelse på kr. 20 pr. m². 

Som en del af finansieringen af gruppe 2 arbejderne påregnes et samlet tilskud på kr. 1.000.000 via 
kapitaltilførsel, Landsbyggefondens fællespulje med kr. 2.920.000 kr. og boligorganisationens egen trækningsret 
med kr. 980.000. 

Efter fradrag af mulige årlige besparelser ved fritagelse for indbetaling til boligorganisationens dispositionsfond 
ca. kr. 221.000, pligtmæssig G- bidrag ca. kr. 245.000 og besparelser på driften på ca. kr. 100.000 resterer der en 
mango på ca. kr. 1.912.000, der med forbehold for endelig gennemgang ved støttefastsættelse og regulering, vil 
blive finansieret jævnfør reglerne for huslejestøtte / tilskud fra dispositionsfond / supplerende driftslån. Efter 
godkendt Skema B vil Landsbyggefonden udarbejde en redegørelse herfor. 

Svendborg Kommunes andel af det samlede kapitaltilførsel på kr. 1.000.000 udgør 1/5 svarende til kr. 200.000.  
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Nærværende Skema A ansøgning er baseret på håndværkerudgifter kalkuleret jævnfør byggeomkostningsindeks 
4. kvt. 2019 – 105,4 og andrager en samlet anlægsudgift på kr. 84.781.000. I forbindelse med udarbejdelsen af 
Skema B vil anskaffelsessummen blive reguleret jævnfør gældende indeks på licitationstidspunktet. 

Projektet indeholder bl.a.: 

 Generelt: 
 Udskiftning af tage, træværk, tagrender, nedløb m.v. 
 Udskiftning sf isolering under tagene 
 Udskiftning af yderdøre, vinduer, sålbænke og reparation af vinduesoverliggere  
 Forbedring af altanafløb 
 Etablering af kuldebroisolering i false / lysninger 
 Miljøsanering for PCB i fuger 
 Nye entredøre i henhold til brandkrav, Sanddalsparken 1- 17 
 Maling af trappeopgange 

 Yderligere i Sanddalsparken 18 og 19: 
 Nye badeværelser og køkkener med hårde hvidevarer 
 Etablering af emhætter og ventilationsanlæg 
 Efterisolering af radiatornicher 
 Eventuel udskiftning af elevator 
 Renovering af kloakker 

I forbindelse med ombygning, sammenlægning og ommærkning af nedlagte plejeboliger til familieboliger i 
Sanddalsparken 19. 1. og 2. sal reduceres afdelingens lejlighedsantal med 4 boliger fra 147 boliger til 143 boliger 
(afdelingens samlede boligareal påvirkes ikke).  

Den samlede anlægsøkonomi fordeler sig som følger: 
 
 Opretning af byggeskader (Gruppe 1 arbejder) kr. 34.477.332 
 Ombygning/sammenlægning (Gruppe 1 arbejder) kr.  6.925.982 
 Tilgængelighed (Gruppe 1 arbejder) kr.  8.440.175 
 Modernisering og vedligeholdelse (Gruppe 2 arbejder) kr.  20.000.000 
 Ekstraordinære moderniserings- og  
 vedligeholdelsesarbejder (Gruppe 3 arbejder) kr.  14.937.309 
 Samlet anlægssum inkl. moms og omkostninger  kr.  84.780.798 
 
 

 Opretning af byggeskader vedrører primært andel af udskiftning af tage og udskiftning af døre og 
vinduer, samt renovering af facader. 

 Ombygning/sammenlægning og tilgængelighed vedrører ombygningen af 16 boliger til 12 boliger 
(Sanddalsparken 19. 1. og 2. sal) indrettet jævnfør Landsbyggefondens principper for tilgængelighed. 

 Modernisering, ekstraordinær vedligeholdelse og ustøttede arbejder i øvrigt vedrører primært 
afdelingens andel af udskiftning af tage, udskiftning af døre og vinduer samt køkken og 
badeværelserenovering (resterende boliger Sanddalsparken 18 og 19) og tekniske installationer der ikke 
er støtteberettiget. 

 
 
 
Renoveringsarbejderne finansieres jævnfør Landsbyggefondens finansieringsskitse og Boligorganisationens 
supplerende (*) bidrag: 
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 Ydelsesstøttet realkreditlån (gruppe 1 arbejder) kr. 49.843.490 
 Ustøttet realkreditlån (gruppe 2 og 3 arbejder) kr.  28.037.308 
 Fællespuljetilskud, Landsdispositionsfond, LBF  kr.  2.920.000 
 Egen trækningsret  kr. 980.000  
 Henlæggelser fra afdelingen  kr.  2.000.000 (*) 
 Kapitaltilførsel (femtedelsordning)  kr.  1.000.000 
 Samlet finansiering  kr.  84.780.798 
 
Huslejeberegning jævnfør Landsbyggefondens finansieringsskitse og Boligorganisationens supplerende (*) tiltag: 
 
 Årlig ydelse på ydelsesstøttet realkreditlån kr.  1.795.000 
 Årlig ydelse på ustøttet realkreditlån  kr. 1.310.000 
 Fritagelse for indbetaling G- bidrag kr. - 245.000 
 Dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen, kr.  - 221.000 
 Besparelse på drift  kr. - 315.000 (*) 
 Huslejestøtte / tilskud fra dispositionsfond /  
 supplerende driftslån kr. - 1.912.000 
 Samlet årlig huslejestigning  kr. 412.000 
 

Svarende til en årlig huslejeforhøjelse på ca. kr. 35 pr. m² i familieboliger og ca. kr. 55 pr. m² i ældreboliger. 

Ny forventet husleje andrager herefter: 

Lejlighedstype / areal Nuværende husleje pr. 
måned (2020 niveau) 

Lejestigning 
pr. måned 

Ny husleje pr. måned  
(2020 niveau) 

2 rum – 63 m2  3.951 184 4.135 

3 rum – 85 m2 5.272 248 5.520 

4 rum – 100 m2 6.644 309 6.953 

Ældreboliger – 2 rum – 75 m²  4.682 344 5.026 

 

 

Idet det, i den nuværende situation, ikke er tilladt at forsamles mere end 10 personer, er beboernes 
godkendelse af renoveringsprojektet udsendt i skriftelig urafstemning. Forud for afstemningen er der inviteret til 
en række informations- og spørgemøder. Møderne er afholdt udendørs og, for at overholde bestemmelsen om 
maksimum tilladte personer, med forudgående tilmelding. 

Beboerne har jævnfør den gennemførte urafstemning d. 7. maj 2020 godkendt helhedsplanen med den  

tilhørende økonomi. Stemmefordelingen var at 108 stemte for gennemførelse af helhedsplanen, 14 stemte imod 
og der blev afleveret 1 blank/ugyldig stemme. 

Organisationsbestyrelsen har ligeledes d. 6. april 2020 godkendt realiseringen af helhedsplanen og dennes 
finansiering. 

 

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens endelige støtte til ovennævnte renovering, at byrådet godkender 
lånoptagelsen, samt påtager sig garanti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse får 
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pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Der er pt. ikke indhentet en vurdering af nødvendig 
lånegaranti ved afdelingens realkreditinstitut. Det må forudsættes, at kommunen skal yde lånegaranti på det 
støttede lån på 100 % svarende til ca. kr. 49.844.000. Den endelige garantiprocent vil blive endeligt fastsat ved 
færdigmelding af renoveringsarbejderne, og den efterfølgende vurdering. Landsbyggefonden yder regaranti på 
50 % af det støttede lån. 

I forbindelse med låneoptagelsen til ekstraordinære moderniserings- og vedligeholdelsesarbejder (ustøttet 
belåning) må det forventes at der skal stilles en 100 % kommunal lånegaranti. Der er på nuværende tidspunkt 
ikke indhentet lånetilbud.  

Efter en administrativ behandling af projektet har Svendborg Kommune ved skrivelse af 5. juli 2019 principielt 
tilsluttet sig projektet. 

I forbindelse med ovennævnte bedes Svendborg Kommune godkende følgende: 
 

 Godkendelse af nærværende Skema A ansøgning. 
 Godkendelse af sammenlægning og reduktion af lejlighedsantal. 
 Godkendelse af kapitaltilførslen 
 Godkendelse af det gennemsnitlige huslejeniveau efter renoveringen 
 Godkendelse af de kommunale garantistillelser for realkreditlånene 
 Godkendelse af tilføjelser og fravigelser til AB18 

 

Vi skal desuden anmode kommunen, med kopi til Kuben Management A/S, om at fremsende og indberette 
kommunens indstilling til Landsbyggefonden (støtteart 91), BOSSID: 479 91 21-04-2020 3 10-X samt, over for 
Landsbyggefonden at give tilsagn om kommunal deltagelse i kapitaltilførslen for så vidt angår Svendborg 
Kommunes andel på kr. 200.000. 

Har De spørgsmål til ovenstående, er De velkommen til at kontakte undertegnede. 

 
For at fremme sagsbehandlingen er kopi af nærværende skrivelse tillige fremsendt til Landsbyggefonden. 
 
 
Med venlig hilsen 
Kuben Management A/S 
 
 
Henrik Drejer Hansen 
Projektdirektør 
 
Int.: jenk/hdh 
E-mail: hdh@kubenman.dk 
Mobil: +45 2161 6072 
 

 

Kopi er fremsendt til Jørgen Berg Jensen, Svendborg Andels-Boligforening og Landsbyggefonden. 
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