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Punkt 0: Dagsorden

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde
Mandag den 30. september 2019, Kl. 17-21
KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, København
Deltagere:, Iris Gausbo, Dennis Trier, Dorte Skovgård, Flemming Løvenhardt, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Stine Hessellund Hassing, Peter Kare og Pia Cramer Hansson.
Administrationen: Jens Elmelund, Jonas M. Cohen, Anne Mette Fredsgaard Svendsen, Anders Rosendal og Andreas Rohde.
Mødeleder: Iris Gausbo
Dirigent: Flemming Løvenhardt
Afbud: Steffen Morild, David Friderichsen, Anders Folmer Buhelt og Per Olsen.

Formalia (17.00-17.30) 30 min
0.

Introduktion til ’Bro’ og deres arbejde med strategien

1.

Referater

2.

Revisionsprotokol

Strategi (17.30-17.40) 10 min
3.

Indstilling – Økonomi til strategiproces og proces for opsamling på
’3B – Sammen mod 2020’ (B)

A-sager (17.40 – 19.00) 80 min
4.
./..
5.
./.
6.

Indstilling – Forretningsordener for udvalg og kommissorie for følgegruppe (B) (17.40 – 17.45) 5 min

7.

Indstilling – Onboarding i KAB – status på proces (B) (18.00 – 18.15)
15 min

8.
./.
9.
./.
10.

Indstilling – KAB’s sommerophold 2020 (B) (18.15 – 18.20) 5 min

11.
./..

Indstilling - Udlejningsaftale mellem Københavns Kommune og BL’s
1. kreds 2019 – 2023 (B) (18.34 – 18.40) 6 min

12.

Indstilling - Egedalsvænge – fejlagtig administration af antennebudget (B) (18.40 – 18.50) 10 min

13.

Indstilling – Herlev Torv – Genhusning af beboere (B) (18.50 – 19.00)
10 min

Indstilling – KAB’s Bestyrelsesuddannelse (B) (17.45 – 17.55) 10 min
Indstilling – Projektstop Biernes Hus (B) (17.55 – 18.00) 5 min

Indstilling - Budgetopfølgning 1. halvår 2019 (O) (18.20 – 18.27) 7
min
Indstilling – Sundholm Syd – Udskiftning af MgO plader (B) – FORTROLIG (18.27 – 18.34) 7 min

B-sager 0 min
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14.
./.
15.
./.
16.
./.
17.
./.
18.

Indstilling - OB's honorar 2019-2020 (B)

19.

Indstilling - Kløverbladsgade - Finansiering af afholdte udgifter til ppladser (B)

20.
./.
21.
./.
22.
./.

Indstilling - Vestergården 1 - Godkendelse af byggeforretningsføreraftale (B)

23.
./..
24.
./..
25.
./..
26.
./..
27.
./..
28.
./.
29.

Indstilling – Hørgården 1 – Trækningsret afkobling kloak (B)

30.
./..

Indstilling – Forsikringsstatistik fra Willis 2015-2018 (O)

Indstilling – Syn af lejligheder (B)
Indstilling – Ejerskabserklæringer (B)
Indstilling – Ansøgning om midler til foredrag om biodiversitet (B)
Indstilling – Brug af vedligeholdelseskonto i opsigelsesperioden (B)

Indstilling – Folehaven - Godkendelse af byggeforretningsføreraftale
(B)
Indstilling - Damagervej - Godkendelse af byggeforretningsføreraftale (B)

Indstilling – Hørgården 2 – Trækningsret afkobling kloak (B)
Indstilling – Remisevænget Øst – Trækningsret afkobling kloak (B)
Indstilling – Remisevænget Vest – Trækningsret afkobling kloak (B)
Indstilling – Remisevænget Nord – Trækningsret afkobling kloak (B)
Indstilling - Lønstrupgård – Finansiering af udgifter til forundersøgelser til LAR-projekt der sættes i bero (B)
Indstilling - Toftegård – Finansiering udgifter frem til skema A (B)

Statuspunkter (19.00 – 19.45) 45 min
31.
./.
32.

3B-kontaktpersonordningen (30 min)

33.

Formand / direktion / øvrige
- Orientering om status på arbejdet med medejerboligkoncept med
udgangspunkt i afdeling Grønhøj
- Orientering om status for velkomstaften for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer

BL
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34.

Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper
FU:

-

Orientering om FU’s beslutning vedr. Bolignøglen

Afslutning (19.45 – 20.00) 15 min
35.
36.

Eventuelt
Næste møde og evaluering af dette møde
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Punkt 0: Introduktion til ’Bro’ og deres arbejde med
strategien
Konsulentfirmaet 'Bro' vil i den første halve time præsenterer sig selv og deres tilgang til
arbejdet med strategien og svarer på spørgsmål.

Punkt 1: Referater

2 / 32

Punkt 2: Revisionsprotokol

3 / 32

Punkt 3: Indstilling – Økonomi til strategiproces og proces for opsam-ling på ’3B – Sammen mo

Økonomi til strategiproces og proces for opsamling på ’3B – Sammen mod 2020’ (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- 27. september 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til afsætning af midler til processen for 3B’s kommende
strategi, midler afsat til investeringer i Fremtidens 3B samt tage overblik over afsatte midler fra arbejdskapitalen og procesplanen for opsamling på ’3B – Sammen mod 2020’ til efterretning.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at yderligere 1,08 mio. kr. af de allerede afsatte midler fra arbejdskapitalen til investeringer i
Fremtidens 3B anvendes til udvikling og implementering af 3B’s kommende strategi. Således er der samlet er afsat en ramme på op til 2,0 mio. kr. til 3B’s kommende strategi.

2.

at bevilling til investeringer i Fremtidens 3B, som blev godkendt af organisationsbestyrelsen
den 8. december 2016, annulleres på nær et beløb på 2 mio. kr. til den kommende strategi
(jf. beslutningspunkt 1) samt 1,0 mio. kr. afsat til opgavegrupper inkl. Ph.d. Derved returneres 0,5 mio. kr. til arbejdskapitalen jf. afsnittet ’Løsning’.

3.

at status på afsatte midler fra arbejdskapitalen tages til efterretning.

4.

at procesplan for opsamling på ’3B – Sammen mod 2020’ tages til efterretning.

Problemstilling
Økonomi for 3B’s kommende strategi
På organisationsbestyrelsesmødet den 27. juni 2019 blev procesplanen for udviklingen af 3B’s
kommende strategi godkendt. Organisationsbestyrelsen besluttede den 23. september 2019, at det
eksterne konsulentfirma Bro skal facilitere strategiprocessen. Udgiften hertil på 0,74 mio. kr. ekskl.
moms afholdes af arbejdskapitalen af allerede afsatte midler til investeringer i Fremtidens 3B.
Arbejdet med den kommende strategi vil inkludere udgifter til kommunikationsindsats, diverse møder og arrangementer, eksterne oplægsholdere, indsatser til implementering af strategien m.m.
Der skal derfor afsættes midler hertil.
Status på afsatte midler fra arbejdskapitalen til Investeringer i Fremtidens 3B
På organisationsbestyrelsesmødet den 3. september 2015 godkendte organisationsbestyrelsen en
indstilling vedrørende investeringer i Fremtidens 3B på 7,4 mio. kr.. På organisationsbestyrelses1

mødet den 8. december 2016, blev der afsat yderligere 1,9 mio. kr. fra arbejdskapitalen til investeringer i Fremtidens 3B. I alt blev således afsat 9,3 mio. kr.
Ca. 3,3 mio. kr. af disse bevillinger er ikke anvendt.
Der skal tages stilling til fremadrettet anvendelse af midler fra arbejdskapitalen til 3B’s kommende
strategi. Derudover forelægges en samlet status for afsatte midler fra arbejdskapitalen.
Opsamling på ’3B – Sammen mod 2020’
Den 18. maj 2017 besluttede organisationsbestyrelsen at gennemføre en fællesskabs- og beboerundersøgelse i 3B’s afdelinger. Beboerundersøgelsen udgør måling af målopfyldelsen af 3B –
Sammen mod 2020. Fællesskabsundersøgelsen gennemføres for at kunne dokumentere effekten
af de boligsociale indsatser og gennemføres i 3B-afdelinger, der er del af en boligsocial helhedsplan.
For at strømline kommunikationen til beboerne blev det besluttet, at fællesskabs- og beboerundersøgelsen gennemføres som en samlet undersøgelse i 2017 og i 2020.
Beboerundersøgelsen skulle også gennemføres årligt i perioden 2017-2020. På organisationsbestyrelsesmødet den 15. september 2018 blev det dog besluttet, at der henset til ressourcetrækket i
forbindelse overgangen til KAB ikke skulle gennemføres en beboerundersøgelse i efteråret 2018.

Løsning
Økonomi for 3B’s kommende strategi
Der lægges op til, at der afsættes yderligere 1,08 mio. kr. svarende til en ramme op til 2,0 mio. kr.
til 3B’s kommende strategi, som foreslås anvendt bredt til udvikling og implementering af strategien. Midler afsat til ekstern konsulentbistand indgår i rammen på de 2,0 mio. kr.
Strategiproces

Budget (t.kr.)

Eksterne konsulenter (inkl. moms)

925

Kommunikationsindsats

200

Arrangementer/møder

150

Facilitering/proces

120

Implementering

605

I alt

2.000

Udgifter til afdelingsbestyrelsesseminaret den 16. november 2019 afholdes af kursuspuljen jf. 3B’s
kursuspolitik.
Det bemærkes, at der med denne indstilling ikke tages stilling til økonomien vedrørende en mulig
udvikling af et nyt 3B-logo.
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Status på afsatte midler fra arbejdskapitalen
I følgende tabel ses et overblik over midler afsat til Investeringer i Fremtidens 3B, som på nuværende tidspunkt er de eneste afsatte midler under 3B’s arbejdskapital (alle beløb i t.kr.).
Projekter

Forbrug
2016-18

Bevilget
Budget

Strategiproces 2015-16

-686

860

174

Opgavegrupper inkl. Ph.D

-173

1.000

827

Lederudvikling

-647

1.000

353

Professionalisering af Byg

-1.242

2.100

858

Specialiseret sagsbehandling indenfor økonomi

-1.780

1.400

-380

Analyse om digitalisering og IT

-481

500

19

Kommunikation og sociale medier

-613

500

-113

Regnskabsproces

-301

300

-1

0

1.600

1.600

-5.923

9.260

3.337

Forvaltningskonsulent
I alt

Til
rest

Det foreslås, at midlerne bevilliget fra arbejdskapitalen til investeringer i Fremtidens 3B returneres
til arbejdskapitalen på nær midler til udvikling og implementering af den kommende strategi på 2,0
mio. kr. samt de resterende midler afsat til opgavegrupper inkl. Ph.d. på 0,83 mio. kr. Det vil sige,
at der samlet set afsættes 2,83 mio. kr. til 3B’s kommende strategi samt opgavegrupper inkl. Ph.d.
Status for afsatte midler fra arbejdskapitalen bliver således som følger (alle beløb i t.kr.).
Projekter

Opgavegrupper inkl. Ph.D
3B’s kommende strategi
I alt

Forbrug
2016-18

Bevilget
Budget

Til
rest

-173

1.000

827

0

2.000

2.000

-173

3.000

2.827

Dermed foreslås det, at differencen på 0,5 mio. kr. returneres til arbejdskapitalen og indstillingen
vedrørende investeringer i Fremtidens 3B, som blev godkendt af organisationsbestyrelsen den 8.
december 2016, annulleres.
Opsamling på ’3B – Sammen mod 2020’
Beboerundersøgelsen gennemføres i løbet af oktober 2019. For at få den højest mulige svarprocent gives der ved besvarelsen af spørgeskemaet mulighed for at deltage i en lodtrækning om biografbilletter.
Resultatet af undersøgelsen samt opsamling på status for indsatserne under de strategiske handleplaner, vil blive fremlagt for organisationsbestyrelsen på organisationsbestyrelsesseminaret den

3

1.-2. november 2019. På mødet skal organisationsbestyrelsen desuden drøfte, hvordan resultaterne kan indtænkes i det videre arbejde med strategien.

Økonomi
Der foreslås afsat en ramme på 2,0 mio. kr. til 3B’s kommende strategi, som dækkes af Arbejderkapitalen herunder af midlerne afsat til Investeringer i Fremtidens 3B.
Midlerne bevilliget til Investeringer i Fremtidens 3B foreslås returneret til arbejdskapitalen på nær
midlerne til den kommende strategi på 2,0 mio. kr. og de resterende afsatte midler til opgavegrupper inkl. Ph.d. på 0,83 mio. kr.
Udgifter til fællesskabs- og beboerundersøgelsen afholdes af dispositionsfonden og de boligsociale
helhedsplaner jf. beslutning i organisationsbestyrelsen den 18. maj 2017.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen gå videre med processen for 3B’s kommende strategi samt gennemføre beboerundersøgelsen i oktober 2019.
Det resterende beløb fra bevillingen til investeringer i Fremtidens 3B på 0,5 mio. kr. vil blive returneret til arbejdskapitalen.

Bilag
Ingen.
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Punkt 4: Indstilling – Forretningsordener for udvalg og kommissorie for følgegruppe (B)

Forretningsordener for udvalg og kommissorie for
følgegruppe (B)
Til
Behandlet af
ml
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- Forretningsudvalget den 5. september 2019
- 20. september 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til forretningsordener for stående udvalg under organisationsbestyrelsen samt kommissorie for Følgegruppen om målsætningsprogram og beboerdemokrati.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at forretningsordenerne for Forretningsudvalget, Byggeudvalget og Driftsudvalget samt
kommissoriet for Følgegruppe om målsætningsprogram og beboerdemokrati godkendes, jf.
bilag 1-4.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til forretningsordener og kommissorie jf. organisationsbestyrelsens drøftelse af udvalgsstruktur og ressortfordeling den 17. og 27. juni 2019.

Løsning
Organisationsbestyrelsen ønskede på mødet den 27. juni 2019 at nedsætte tre stående udvalg,
henholdsvis et Forretningsudvalg, et Byggeudvalg, et Driftsudvalg samt en Følgegruppe om målsætningsprogram og beboerdemokrati.
Administrationen har på baggrund af de hidtidige forretningsordener for Forretningsudvalget, Byggeudvalget, Driftsudvalget og Demokrati- og Kommunikationsudvalget samt oplægget til ressortfordelingen som organisationsbestyrelsen drøftede den 17. og 27. juni 2019 udarbejdet oplæg til
nye forretningsordener for Forretningsudvalget, Byggeudvalget og Driftsudvalget samt kommissorie for Følgegruppe om målsætningsprogram og beboerdemokrati. De tre forretningsordener og
kommissoriet er vedlagt som bilag 1-4.
Det bemærkes, at en række af det tidligere Demokrati- og Kommunikationsudvalgs opgaver foreslås placeret under Forretningsudvalgets ressortområde (markeret med gult). Derudover foreslås
’effektivisering af afdelingerne’ placeret under Driftsudvalget. Et overblik over udvalgenes ressortområder findes i bilag 5. Følgegruppen om målsætningsprogram og beboerdemokrati refererer til
Forretningsudvalget, jf. organisationsbestyrelsens beslutning på mødet den 27. juni 2019. Det fo-

reslås at Forretningsudvalget udgør styregruppen for følgegruppen sammen med tovholderen for
følgegruppen og de øvrige udvalgsformænd.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil forretningsordenerne og kommissoriet
være gældende.

Bilag
1. Forretningsorden for Forretningsudvalget 2019-2020.
2. Forretningsorden for Byggeudvalget 2019-2020.
3. Forretningsorden for Driftsudvalget 2019-2020.
4. Kommissorie for Følgegruppe om målsætningsprogram og beboerdemokrati 2019-2020.
5. Oversigt over udvalgenes ressortområder - juni 2019

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 1 - Forretningsorden for Forretningsudvalget 2019-2020.docx

Forretningsorden for Forretningsudvalget

Dato

-

21729. septemberjuni 20198

§1
Kommissorium / Formål
Ifølge organisationsbestyrelsens forretningsorden, skal der nedsættes et Forretningsudvalg.
Forretningsudvalget tilrettelægger og forbereder organisationsbestyrelsens møder.
Forretningsudvalget kan bede om at få en sag forelagt forud for behandling i
organisationsbestyrelsen.
Det er udvalgets ansvar at sikre kontakt til afdelingen, når udvalget drøfter sager om en konkret
afdeling.
§2
Arbejdsopgaver
Udvalget har, udover de i § 1 nævnte opgaver, følgende arbejdsopgaver:

















Forberede dagsorden til organisationsbestyrelsen
Rapportering til organisationsbestyrelsen
Koordinering mellem de stående udvalg
Bestyrelsesudvikling
Forberedelse af og opfølgning på repræsentantskabsmøde
BL-arbejdet mv.
Overordnet styring af udvikling og implementering af 3B’s strategiStrategiudvikling og
overordnet implementering af 3B – Sammen mod 2020
Foreningens overordnede organisering, styring og drift
Overordnet forretningsudvikling
Partnerskaber og samarbejdsaftaler
Økonomistyring, forsikring og juridiske forhold
Foreningens kapitalforvaltning, budget og regnskab
Revision
Vedtægter
Udlejningsaftaler og udlejning
Udviklingsplaner for store udsatte boligområder
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Ansøgning om trækningsret op til 500.000 kr.
Ansøgning til aktivitetspuljen
Styringsdialog
Opgavegruppe om ’Fremtidens ydelser fra 3B’
IT og digitalisering
Socialøkonomi (pt. uddelegeret til en følgegruppe)
Henvendelser fra afdelinger og beboere
Effektivisering af afdelingerne
Afdelingernes beboerdemokrati
Områdemøder
3B-kontaktpersonordningen
Seminar for afdelingsbestyrelser
Uddannelse af afdelingsbestyrelser
Beboerkommunikation
Kommunikation om KAB
Bestyrelsesarbejdet i KAB
Boligsociale indsatser og økonomi
Formidling af relevante sager behandlet i udvalget

Udvalgsformanden præsenterer sagen på organisationsbestyrelsens møde på baggrund af
indstillingen fra udvalget.
§3
Kompetence
Forretningsudvalget varetager foreningens anliggender og træffer nødvendige og uopsættelige
beslutninger i perioden mellem de ordinære bestyrelsesmøder.

Organisationsbestyrelsen har delegeret følgende beslutningskompetence til udvalget:



Ordinær trækningsret op til 500.000 kr.
Aktivitetspuljetilskud til boligafdelingerne

Forretningsudvalget informerer mindst halvårligt organisationsbestyrelsen om sine afgørelser i
disse sager.
Organisationsbestyrelsen kan derudover i enkeltstående tilfælde delegere beslutningskompetencen i en konkret sag til udvalget inden for udvalgets arbejdsområde.

§4
Udvalgets sammensætning

2

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 1 - Forretningsorden for Forretningsudvalget 2019-2020.docx

Foreningens Forretningsudvalg udgøres af formand og næstformand. Derudover kan
organisationsbestyrelsen beslutte, at andre medlemmer af organisationsbestyrelsen skal være
medlem af Forretningsudvalget. I tilfælde hvor Forretningsudvalget finder det nødvendigt, kan
Forretningsudvalget indkalde øvrige medlemmer af organisationsbestyrelsen.
Et medlem af organisationsbestyrelsen kan bede om foretræde i Forretningsudvalget.
Udvalget konstitueres hvert år på det konstituerende møde i organisationsbestyrelsen.
Sekretariatschefen Kundechefen i Kundecenter 3B er ansvarlig for KAB’sadministrationens
betjening af udvalget.

§5
Møder
Udvalget mødes efter behov, men som udgangspunkt syv gange om året.
Forretningsudvalget indkaldes, såfremt blot ét medlem af udvalget ønsker det.
På udvalgsmødet sagsbehandles sager inden for udvalgets ressort til det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Udvalget indstiller en beslutning til endelig vedtagelse på det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Dagsorden udarbejdes af udvalgsformand og Kundecenter 3Badministration. Kundecenter
3BAdministration udsender dagsorden senest fredagen inden mødet i den kommende uge.
Det er muligt for beboere i 3B at få foretræde for udvalget.
I det omfang det er nødvendigt, kan 3B’s medarbejdere fra 3B/KAB deltage på møderne.
Udvalgsformanden er mødeleder.
Sekretariatschefen Kundechefen i Kundecenter 3B er ansvarlig for udarbejdelse af
beslutningsreferat, der skal godkendes af udvalgsformanden. Kundecenter 3BAdministrationen
sender efterfølgende referat til udvalgets medlemmer.
Referatet gøres tilgængeligt for organisationsbestyrelsen i forbindelse med det kommende møde i
organisationsbestyrelsen.
§6
Afstemning
Beslutning træffes af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står
stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.
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Deltagere fra Kundecenter 3B samt øvrige medarbejdere fra 3B/KABadministrationen har ikke
stemmeret på møderne.

§7
Uenighed
Hvis et medlem af udvalget ikke er enig i en beslutning, som udvalget har truffet, har
vedkommende ret til at få sit standpunkt og sin begrundelse herfor indført i referatet.

Følgende § fra organisationsbestyrelsens forretningsorden, gælder også for udvalgsarbejdet.

Uddrag fra § 7 om formand, næstformand og udvalgsformand:
” Formænd for de nedsatte udvalg er bindeled mellem udvalg og administrationen.

Uddrag fra § 9 om udvalg:
” Organisationsbestyrelsen kan nedsætte andre udvalg – fagudvalg – efter behov, ligesom der kan
nedsættes ad hoc-udvalg og opgavegrupper.
Fagudvalgene er rådgivende for organisationsbestyrelsen og kan inden for deres
kompetenceområde fremkomme med indstillinger til organisationsbestyrelsen. Ad hoc-udvalg og
opgavegrupper nedsættes til løsning af konkrete opgaver og nedlægges, når opgaven er løst.
Ved nedsættelse af stående udvalg godkender organisationsbestyrelsen en forretningsorden, der
fastlægger udvalgets formål, arbejdsopgaver, beslutningskompetence og sammensætning. På det
konstituerende møde efter repræsentantskabsmødet, hvor der er valg, eller når der nedsættes et
ad hocudvalg, udpeger organisationsbestyrelsen formænd for de respektive udvalg.

§ 16 om inhabilitet:
” Et medlem af boligorganisationsbestyrelsen må ikke deltage i behandlingen af sager, hvori den
pågældende eller andre, som vedkommende ved slægtskab eller på anden måde er nært knyttet
til, har en særinteresse.
Hvis et medlem af organisationsbestyrelsen deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær
økonomisk tilknytning til byggevirksomhed uden for boligorganisationen, skal det indberettes til
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kommunalbestyrelsen. Denne kan straks eller senere nedlægge forbud mod, at forholdet
fortsætter.”

§ 20 om tavshedspligt:
” Organisationsbestyrelsens forhandlinger er fortrolige, og organisationsbestyrelsens medlemmer
har tavshedspligt om, hvad de erfarer i deres egenskab af organisationsbestyrelsesmedlemmer,
med mindre der er tale om forhold, som af organisationsbestyrelsen er bestemt til offentliggørelse.
Samme forpligtelse påhviler andre, der deltager i organisationsbestyrelsens møder.
Tavshedspligten er også gældende efter udtræden af organisationsbestyrelsen. Om overtrædelse
af denne tavshedspligt gælder dansk rets almindelige regler om straf- og erstatningsansvar.

Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, som medlemmet modtager som led i
organisationsbestyrelsesarbejdet, behandles fortroligt og opbevares på betryggende vis.”

Vedtaget i organisationsbestyrelsen den XX28. juni Xxxx 20XX18.
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Forretningsorden for Byggeudvalget

Dato

-

21729. juni september 20198

§1
Kommissorium / Formål
Organisationsbestyrelsen besluttede den 27.19. juni 20198, at nedsætte et Byggeudvalg.
Udvalgets formål er at rådgive organisationsbestyrelsen om Byggeudvalgets arbejdsopgaver.
Udvalget forbereder sager til organisationsbestyrelsens beslutning. Det kan være sager, som
organisationsbestyrelsen beder udvalget forberede, eller udvalget kan tage sager op af egen drift
og indstille dem til organisationsbestyrelsen.
Udvalget er en del af den samlede udvalgsstruktur, som skal forberede og behandle sager for
organisationsbestyrelsen.
Udvalgsformanden er ansvarlig for koordination mellem de nedsatte bestyrelsesudvalg.
Det er udvalgets ansvar at sikre kontakt til afdelingen, når udvalget drøfter sager om en konkret
afdeling.

§2
Arbejdsopgaver
Udvalget har følgende arbejdsopgaver:
 Udvikling og fremtidssikring af 3B’s ejendomsportefølje, herunder formulering af byggepolitik,
udviklings- og vækststrategi, arkitektur- og bæredygtighedsstrategi, energi og miljø, drift- og
vedligeholdelsesstrategi i forhold til både nybyggeri og renovering af eksisterende
ejendomme.
 Udviklingsprojekter inden for byggeområdet
 Nybyggeri-projekter
 Fysiske helhedsplaner og større renoveringssager
 Kollektiv råderet
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 Overvågning af igangværende kritiske byggesager, defineret som sager med økonomisk,
politisk eller social risiko med særlig fokus på kvalitet, økonomi og tid.
 Overvågning af økonomiske risici på samtlige byggesager med henblik på at få løftet sager
med særlige risici til behandling i organisationsbestyrelsen.
 Formidling af relevante sager behandlet i udvalget

Udvalgsformanden præsenterer sagen på organisationsbestyrelsens møde på baggrund af
indstilling fra udvalget.
Udvalget udarbejder hvert år et arbejdsprogram for den kommende periode.

§3
Kompetence
Udvalget har ikke kompetence til at træffe bindende beslutninger for organisationen med
undtagelse af følgende konkrete sagsområder, hvor organisationsbestyrelsen har delegeret
beslutningskompetencen til udvalget:


Godkendelse af arkitektoniske, kvalitetsmæssige og tekniske disponeringer på byggesager
inden for den gældende økonomiske ramme.



Navngivning af nye afdelinger.



Forvaltning af en udviklingspulje på 100.000 kr. årligt til finansiering af 3B’s deltagelse i
udviklingsfasen af kommende udviklingsprojekter på energi- og miljøområdet, dvs. 3B’s
ustøttede timeforbrug.

Organisationsbestyrelsen kan derudover i enkeltstående tilfælde delegere
beslutningskompetencen i en konkret sag til udvalget inden for udvalgets arbejdsområde.

§4
Udvalgets sammensætning
Udvalget er nedsat af organisationsbestyrelsen og består af en formand samt et antal medlemmer
fra organisationsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen kan desuden udpege eksterne personer til udvalget.
Udvalget konstitueres hvert år på det konstituerende møde i organisationsbestyrelsen.
Byggechefen KAB’s byggechef er ansvarlig for administrationens betjening af udvalget.

2

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 2 - Forretningsorden for Byggeudvalget 2019-2020.docx

§5
Møder
Udvalget mødes ca. seks gange om året.
På udvalgsmødet sagsbehandles sager inden for udvalgets ressort til det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Udvalget indstiller en beslutning til endelig vedtagelse på det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Dagsorden udarbejdes af udvalgsformand og KABadministration. KABAdministration udsender
dagsorden senest en uge før mødet.
Udvalgsmedlemmer kan foreslå punkter til dagsorden.
Det er muligt for beboere i 3B at få foretræde på udvalget.
I det omfang det er nødvendigt, kan 3B’s og KAB’s medarbejdere deltage på møderne.
Udvalgsformanden er mødeleder.
Byggechefen KAB’s byggechef er ansvarlig for udarbejdelse af beslutningsreferat, der skal
godkendes af udvalgsformanden. KABAdministrationen sender referatet til udvalgets medlemmer.
Referatet gøres tilgængeligt for organisationsbestyrelsen i forbindelse med det kommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Godkendelse af referat sker formelt ved, at Byggeudvalget har en uge (syv kalenderdage) til at
kommentere på det fremsendte referat. Referatet er efterfølgende godkendt med de
bemærkninger, der er fremsendt rettidigt af udvalgsmedlemmerne.

§6
Afstemning
Beslutning træffes af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står
stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.
Deltagere fra KAB og 3Badministrationen har ikke stemmeret på møderne. Undtaget herfra er dog
en eventuel medarbejderrepræsentanter fra organisationsbestyrelsen, der er medlem af
Byggeudvalget.
Ad hoc udpegede eksterne videnspersoner har ikke stemmeret.
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§7
Uenighed
Hvis et medlem af udvalget ikke er enig i en beslutning, som udvalget har truffet, har
vedkommende ret til at få sit standpunkt og sin begrundelse herfor indført i referatet.

Følgende § fra organisationsbestyrelsens forretningsorden, gælder også for udvalgsarbejdet.

Uddrag fra § 7 om formand, næstformand og udvalgsformand:
” Formænd for de nedsatte udvalg er bindeled mellem udvalg og administrationen.

Uddrag fra § 9 om udvalg:
” Organisationsbestyrelsen kan nedsætte andre udvalg – fagudvalg – efter behov, ligesom der kan
nedsættes ad hoc-udvalg og opgavegrupper.
Fagudvalgene er rådgivende for organisationsbestyrelsen og kan inden for deres
kompetenceområde fremkomme med indstillinger til organisationsbestyrelsen. Ad hoc-udvalg og
opgavegrupper nedsættes til løsning af konkrete opgaver og nedlægges, når opgaven er løst.
Ved nedsættelse af stående udvalg godkender organisationsbestyrelsen en forretningsorden, der
fastlægger udvalgets formål, arbejdsopgaver, beslutningskompetence og sammensætning. På det
konstituerende møde efter repræsentantskabsmødet, hvor der er valg, eller når der nedsættes et
ad hocudvalg, udpeger organisationsbestyrelsen formænd for de respektive udvalg.

§ 16 om inhabilitet:
” Et medlem af boligorganisationsbestyrelsen må ikke deltage i behandlingen af sager, hvori den
pågældende eller andre, som vedkommende ved slægtskab eller på anden måde er nært knyttet
til, har en særinteresse.
Hvis et medlem af organisationsbestyrelsen deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær
økonomisk tilknytning til byggevirksomhed uden for boligorganisationen, skal det indberettes til
kommunalbestyrelsen. Denne kan straks eller senere nedlægge forbud mod, at forholdet
fortsætter.”
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§ 20 om tavshedspligt:
” Organisationsbestyrelsens forhandlinger er fortrolige, og organisationsbestyrelsens medlemmer
har tavshedspligt om, hvad de erfarer i deres egenskab af organisationsbestyrelsesmedlemmer,
med mindre der er tale om forhold, som af organisationsbestyrelsen er bestemt til offentliggørelse.
Samme forpligtelse påhviler andre, der deltager i organisationsbestyrelsens møder.
Tavshedspligten er også gældende efter udtræden af organisationsbestyrelsen. Om overtrædelse
af denne tavshedspligt gælder dansk rets almindelige regler om straf- og erstatningsansvar.
Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, som medlemmet modtager som led i
organisationsbestyrelsesarbejdet, behandles fortroligt og opbevares på betryggende vis.”

Vedtaget i organisationsbestyrelsen den XX28. juni Xxxx 20XX18.
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Forretningsorden for Driftsudvalget

Dato

-

21729. juni september 20198

§1
Kommissorium / Formål
Organisationsbestyrelsen besluttede den 2719. juni 20198 at nedsætte et Driftsudvalg.
Udvalgets formål er at rådgive organisationsbestyrelsen om udvalgets arbejdsopgaver.
Udvalget forbereder sager til organisationsbestyrelsens beslutning. Det kan være sager, som
organisationsbestyrelsen beder udvalget forberede, eller udvalget kan tage sager op af egen drift
og indstille dem for organisationsbestyrelsen.
Udvalget er en del af den samlede udvalgsstruktur, som skal forberede og behandle sager for
organisationsbestyrelsen.
Udvalgsformanden er ansvarlig for koordination mellem de nedsatte bestyrelsesudvalg.
Det er udvalgets ansvar at sikre kontakt til afdelingen, når udvalget drøfter sager om en konkret
afdeling.

§2
Arbejdsopgaver
Udvalget har følgende arbejdsopgaver:












Afdelingernes budget og regnskab
Periodiske bygningseftersyn, markvandringer og henlæggelser
Afdelingernes drift: Renhold, affaldshåndtering, beboerservice og ejendomsdrift
Regler, reglementer og husordner
Indflytning og fraflytning
Individuel råderet
Husleje
Energi- og vandforbrug
Indkøb
Fremtidens drift
Effektivisering i afdelingerne
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 Formidling af relevante sager behandlet i udvalget
Udvalgsformanden præsenterer sagen på organisationsbestyrelsens møde på baggrund af
indstillingen fra udvalget.
Udvalget udarbejder hvert år et arbejdsprogram for den kommende periode.

§3
Kompetence
Organisationsbestyrelsen har ikke delegeret beslutningskompetence til udvalget.
Organisationsbestyrelsen kan i enkeltstående tilfælde delegere beslutningskompetencen i en
konkret sag til udvalget inden for udvalgets arbejdsområde.

§4
Udvalgets sammensætning
Udvalget er nedsat af organisationsbestyrelsen, og består af en formand samt et antal medlemmer
fra organisationsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen kan desuden udpege eksterne personer til udvalget.
Udvalget konstitueres hvert år på det konstituerende møde i organisationsbestyrelsen.
Den relevante funktionschefKundechefen eller en chefkonsulent i Kundecenter 3B i KAB er
ansvarlig for KAB’administrationens betjening af udvalget.

§5
Møder
Udvalget mødes fem gange om året i forbindelse med den såkaldte udvalgsuge.
På udvalgsmødet sagsbehandles sager inden for udvalgets ressort til det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Udvalget indstiller en beslutning til endelig vedtagelse på det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Dagsorden udarbejdes af udvalgsformand og Kundecenter 3Badministration. Kundecenter
3BAdministration udsender dagsorden senest en uge før mødet.
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Det er muligt for beboere i 3B at få foretræde på udvalget.
I det omfang det er nødvendigt, kan 3B’s og KAB’s medarbejdere deltage på møderne.
Udvalgsformanden er mødeleder.
Den relevante funktionschefKundechefen eller en chefkonsulent fra Kundecenter 3B er ansvarlig
for udarbejdelse af beslutningsreferat, der skal godkendes af udvalgsformanden. Kundecenter
3BAdministrationen sender referatet til udvalgets medlemmer.
Referatet gøres tilgængeligt for organisationsbestyrelsen i forbindelse med det kommende møde i
organisationsbestyrelsen.

§6
Afstemning
Beslutning træffes af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står
stemmerne lige, gør udvalgsformandens stemme udslaget.
Medarbejdere fra 3B eller KABDeltagere fra administrationen har ikke stemmeret på møderne.
Undtaget herfra er dog en eventuel medarbejderrepræsentanter fra organisationsbestyrelsen.

§7
Uenighed
Hvis et medlem af udvalget ikke er enig i en beslutning, som udvalget har truffet, har
vedkommende ret til at få sit standpunkt og sin begrundelse herfor indført i referatet.

Følgende § fra organisationsbestyrelsens forretningsorden, gælder også for udvalgsarbejdet.

Uddrag fra § 7 om formand, næstformand og udvalgsformand:
” Formænd for de nedsatte udvalg er bindeled mellem udvalg og administrationen.

Uddrag fra § 9 om udvalg:
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” Organisationsbestyrelsen kan nedsætte andre udvalg – fagudvalg – efter behov, ligesom der kan
nedsættes ad hoc-udvalg og opgavegrupper.
Fagudvalgene er rådgivende for organisationsbestyrelsen og kan inden for deres
kompetenceområde fremkomme med indstillinger til organisationsbestyrelsen. Ad hoc-udvalg og
opgavegrupper nedsættes til løsning af konkrete opgaver og nedlægges, når opgaven er løst.
Ved nedsættelse af stående udvalg godkender organisationsbestyrelsen en forretningsorden, der
fastlægger udvalgets formål, arbejdsopgaver, beslutningskompetence og sammensætning. På det
konstituerende møde efter repræsentantskabsmødet, hvor der er valg, eller når der nedsættes et
ad hocudvalg, udpeger organisationsbestyrelsen formænd for de respektive udvalg.

§ 16 om inhabilitet:
” Et medlem af boligorganisationsbestyrelsen må ikke deltage i behandlingen af sager, hvori den
pågældende eller andre, som vedkommende ved slægtskab eller på anden måde er nært knyttet
til, har en særinteresse.
Hvis et medlem af organisationsbestyrelsen deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær
økonomisk tilknytning til byggevirksomhed uden for boligorganisationen, skal det indberettes til
kommunalbestyrelsen. Denne kan straks eller senere nedlægge forbud mod, at forholdet
fortsætter.”

§ 20 om tavshedspligt:
” Organisationsbestyrelsens forhandlinger er fortrolige, og organisationsbestyrelsens medlemmer
har tavshedspligt om, hvad de erfarer i deres egenskab af organisationsbestyrelsesmedlemmer,
med mindre der er tale om forhold, som af organisationsbestyrelsen er bestemt til offentliggørelse.
Samme forpligtelse påhviler andre, der deltager i organisationsbestyrelsens møder.
Tavshedspligten er også gældende efter udtræden af organisationsbestyrelsen. Om overtrædelse
af denne tavshedspligt gælder dansk rets almindelige regler om straf- og erstatningsansvar.
Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, som medlemmet modtager som led i
organisationsbestyrelsesarbejdet, behandles fortroligt og opbevares på betryggende vis.”

Vedtaget i organisationsbestyrelsen den XX28. juni Xxxx 20XX18.
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’Følgegruppe om målsætningsprogram og beboerdemokrati’
Kommissorium
1. Baggrund og formål
Organisationsbestyrelsen besluttede den 27. juni 2019 at nedsætte en følgegruppe, der skal arbejde med 3B’s kommende strategi og målsætningsprogram samt beboerdemokrati. Følgegruppens
formål er at følge og komme med input til proces og indhold til 3B’s kommende strategi og målsætningsprogram, herunder at understøtte inddragelsen af beboerdemokratiet.
2. Opgaver
 Bidrage til udformning af processen for udviklingen af 3B’s kommende strategi og målsætningsprogram (herunder bidrage til områdemøder efteråret 2019 og forår 2020 samt organisationsbestyrelsesseminar og afdelingsbestyrelsesseminar i november 2019).
 Bidrage med inputs og idéer til indhold og fokus i strategien.
 Sikre inddragelse af beboerdemokratiet og opgavegrupper i processen.

3. Sammensætning af følgegruppen
Følgegruppen består af følgende medlemmer:
Tovholder:
 Anders Folmer Buhelt (organisationsbestyrelsesmedlem)
Medlemmer:




Stine Hessellund Hassing (organisationsbestyrelsesmedlem)
Stine Kondrup (suppleant i organisationsbestyrelsen)
Marianne Marienhof (suppleant i organisationsbestyrelsen)

KAB bistår følgegruppen i arbejdet.
Følgegruppen refererer til styregruppen for strategien, som udgøres af Forretningsudvalget, tovholderen for følgegruppen og formænd for de øvrige udvalg.
4. Følgegruppens arbejdsform
Følgegruppen tilrettelægger selv sin arbejdsform.
5. Tidsplan
Følgegruppen løber indtil 3B’s nye strategi og målsætningsprogram er færdigudviklet og præsenteret for 3B’s repræsentantskab i maj 2020. Organisationsbestyrelsen kan herefter træffe beslutning
om en mulig videreførelse af følgegruppen.
Forretningsudvalget orienteres løbende om følgegruppens arbejde.
3.. september 2019
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Udvalgenes ressort
5. september 2019

FU
 Forberede dagsorden til OB
 Rapportering til OB
 Koordinering mellem de stående
udvalg
 Bestyrelsesudvikling
 Repræsentantskabsmødet
 BL-arbejdet mv.
 Overordnet styring af udvikling og
implementering af 3B’s strategi
 3B’s overordnede
organisering/styring/drift
 Overordnet forretningsudvikling
 Partnerskaber og
samarbejdsaftaler
 Økonomistyring, forsikring og jura
 3B’s kapitalforvaltning, budget og
regnskab
 Revision
 Vedtægter
 Udlejningsaftaler og udlejning
 Udviklingsplaner for store udsatte
boligområder

BU
 Ansøgning trækningsret op til 0,5
mio. kr.
 Ansøgning til aktivitetspuljen
 Styringsdialog
 IT og digitalisering
 Socialøkonomi (delegeret til
følgegruppe)
 Henvendelser fra afdelinger og
beboere
 Afdelingernes beboerdemokrati
 Områdemøder
 3B-kontaktpersonordningen
 Seminar for afdelingsbestyrelser
 Uddannelse af
afdelingsbestyrelser
 Beboerkommunikation
 Kommunikation om KAB
 Bestyrelsesarbejdet i KAB
 Boligsociale indsatser og
økonomi
 Formidling af relevante sager

 Udvikling og fremtidssikring af
3B’s ejendomsportefølje,
herunder byggepolitik, udviklings
- og vækststrategi, arkitektur- og
bæredygtighedsstrategi, energi
og miljø, drift- og
vedligeholdelsesstrategi ift.
nybyggeri og renovering af
eksisterende ejendomme.
 Udviklingsprojekter inden for
byggeområdet
 Nybyggeri-projekter
 Fysiske helhedsplaner og større
renoveringssager
 Kollektiv råderet
 Overvågning af igangværende
kritiske byggesager, defineret
som sager med økonomisk,
politisk eller social risiko med
særlig fokus på kvalitet, økonomi
og tid.

DU
 Fremtidens Drift
 Effektivisering i afdelingerne
 Afdelingernes budget og
regnskab
 Periodiske bygningseftersyn,
markvandringer og
henlæggelser
 Afdelingernes drift: Renhold,
affaldshåndtering,
beboerservice og
ejendomsdrift
 Regler, reglementer og
husordner
 Indflytning og fraflytning
 Individuel råderet
 Husleje
 Energi- og vandforbrug
 Indkøb
 Formidling af relevante sager

 Overvågning af økonomiske risici
på samtlige byggesager med
henblik på at få løftet sager med
særlige risici til behandling i
organisationsbestyrelsen.
 Formidling af relevante sager

Følgegruppe om målsætningsprogram og beboerdemokrati
• Strategi- og målsætningsprogram.
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Stående udvalg/følgegruppe
Udvalg
FU

BU

Rolle
Formand
Medlem
Medlem

Navn
Steffen Morild
Iris Gausbo
Flemming Løvenhardt

Formand
Medlem
Medlem
Medlem

Hans Jørgen Larsen
Dorte Skovgård
Peter Kare
Stine Hessellund Hassing

Udvalg

DU

Følgegruppe
om
målsætningsprogram og
beboerdemokrati

Rolle
Formand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Henrik Thorenfeldt
David Friderichsen
Dennis Trier
Per Olsen
Pia Cramer Hansson

Tovholder
Medlem
Medlem

Anders Folmer Buhelt
Stine Hessellund Hassing
Stine Kondrup (supp i OB)
Marianne Marienhof (supp
i OB)

Medlem
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B. Udvalgsstruktur
KAB-bestyrelse
og udvalg

OB

Stående
Udvalg mv.

Opgave- og
følgegrupper

Byggeudvalg

Følgegruppe
med AKB, Kbh:
Socialøkonomi

Forretningsudvalg

Følgegruppe:
Målsætningsprogram og
beboerdemokrati

Driftsudvalg

Områdemøder

Opgavegrupper:
(Geografisk opdelte)
Input til ny 3Bmålsætningsprogram og
det grønne/bæredygtighed
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Punkt 5: Indstilling – KAB’s Bestyrelsesuddannelse

KAB’s bestyrelsesuddannelse (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- 23. september 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til 3B’s deltagelse i KAB’s bestyrelsesuddannelse og finansiering heraf.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at det besluttes, om 3B deltager i KAB’s bestyrelsesuddannelse med op til fire deltagere i
2020, og at udgifterne på maksimalt 48.000 kroner afholdes af kursuspuljen.

2.

at proces for indstilling af kandidater til KAB’s bestyrelsesuddannelse besluttes.

Problemstilling
KAB er efter ønske fra mange i KAB-fællesskabet, og især efter inspiration fra 3B, ved at udvikle
en bestyrelsesuddannelse for beboervalgte.
Bestyrelsesuddannelsen lægger vægt på de ledelsesmæssige aspekter af bestyrelseshvervet, og
uddannelsen er dermed et kvalificeret supplement til de almindelige redskabskurser, der udbydes
af KAB. Aktiv involvering fra de deltagende er en forudsætning for at nå et højt niveau i uddannelsen, så deltagerne får maksimalt udbytte.
Deadline for at indstille personer til bestyrelsesuddannelsen til administrationen er den 2. december 2019.

Løsning
Bestyrelsesuddannelsen tilbydes fra januar 2020 og afvikles to gange i 2020 med 20 deltagere på
hvert hold.
I bilag 1 er uddannelsens fokus, målgruppe, forudsætninger for deltagelse og pris uddybet, herunder detaljerede oplysninger om de enkelte moduler.
Udvælgelse
Hver boligorganisation kan få op til to deltagere per forløb. Ansøgning sker på baggrund af et ansøgningsskema herunder en skriftlig motiveret ansøgning.

1

Blandt ansøgerne fra 3B kan 3B’s organisationsbestyrelse indstille op til to personer per forløb til
deltagelse i uddannelsen per forløb i 2020 til KAB.
Administrationen sammensætter de endelige kursushold og forsøger at fordele pladserne ligeligt i
KAB-fællesskabet. Derfor er det ikke sikkert, at alle indstillede kandidater optages på bestyrelsesuddannelsen.
Deadline for at indstille personer til bestyrelsesuddannelsen til administrationen er den 2. december 2019.
3B’s organisationsbestyrelses nærmeste møde er den 1. november og Forretningsudvalgets nærmeste møde er den 26. november.
Administrationen har skitseret to modeller for udvælgelse af kandidater.
Model 1
Deadline for ansøgere er den 20. oktober
Forretningsudvalget behandler ansøgninger og
indstiller endelig kandidatliste til godkendelse
til organisationsbestyrelsen den 1. november.

Model 2
Deadline for ansøgere er den 20. november
Forretningsudvalget bemyndiges til at udvælge
og godkende endelig kandidatliste den 26.
november.

Økonomi
Prisen per deltager er 12.000 kroner og den maksimale udgift for 3B’s deltagelse i 2020 er 48.000
kroner. Udgiften foreslås finansieret af kursuspuljen.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen arbejde videre med den
valgte model og oplyse 3B’s afdelingsbestyrelser om muligheden for at søge bestyrelsesuddannelsen.

Bilag
1. Notat om KAB's Bestyrelsesuddannelse
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Notat
Den gode bestyrelse KAB fællesskabets bestyrelsesud-

17. september 2019

dannelse
Kontaktoplysninger
Trine Sander
Konsulent
T 40 48 83 05
trisa@kab-bolig.dk

Om bestyrelsesuddannelsen
Med bestyrelsesuddannelsen til KAB-fællesskabet får du et praktisk fundament for din hverdag som beboervalgt. Du får skærpet din ledelsesmæssige rolle og dit ansvar i beboerdemokratiet samt får redskaber til,
hvordan du kvalificerer dit bestyrelsesarbejde, styrker boligområdets trivsel og gør boligorganisationens overordnede mål til handlinger.
I uddannelsen har vi fokus på, hvordan du kan bringe dig selv i spil og
gennem konstruktiv og dialogskabende kommunikation, bidrage til at flere engagerer sig aktivt. Uddannelsen har syv moduler.
Hvem kan deltage?
KAB’s bestyrelsesuddannelse er rettet mod nye såvel som erfarne bestyrelsesmedlemmer i organisationsbestyrelser og afdelinger.
Uddannelsen er til dig, der ønsker at stå stærkere og brænde igennem i bestyrelsesarbejdet. Eller måske har du ambitioner om at indgå i andre fora i
den almene sektor?
Beboere, der ikke er bestyrelsesmedlemmer, men som har en særlig interesse i eller potentiale for det boligpolitiske arbejde, kan – efter aftale med
boligorganisationen – også indstilles til at deltage.
Det er en forudsætning, at du har deltaget på KAB’s grundkursus for nye
bestyrelsesmedlemmer og har kendskab til bestyrelsens grundlæggende
opgaver, ansvar og roller.
Bestyrelsesuddannelsens fokus er det ledelsesmæssige perspektiv, og den
er dermed ikke et redskabskursus om grundlæggende bestyrelsesopgaver.
Her henvises til KAB’s øvrige kurser og tilbud.
Dine kompetencer efter uddannelsen
- Indsigt i og viden om din ledelsesrolle som bestyrelsesmedlem.
- Redskaber til at arbejde med strategiske mål og til at afholde effektive møder.
- Forståelse for hvad det kræver at få flere aktive beboere, og hvordan du skaber dialog og giver konstruktiv feedback.
1/5
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-

-

Håndtering af interessevaretagelse i lokalområdet, kommunen og
sektoren.
Erfaring med konflikthåndtering og de grundlæggende metoder
til at håndtere nabostridigheder, så du i stedet kan skabe det gode
naboskab.
Du får udarbejdet en personlig adfærdsprofil og får indsigt i, hvad
den betyder i mødet med andre.
Redskaber til at gennemføre en god evaluering af arbejdet i din bestyrelse.
Kursusbevis og muligheden for at indgå i et forpligtende netværk
efter den afsluttede uddannelse.

17. september 2019

Tidspunkt
Uddannelsen gennemføres to gange årligt med syv moduler pr. forløb,
hvor første modul er et internat fra fredag kl. 17.00 til lørdag kl. 15.00.
De efterfølgende moduler foregår i KAB huset i tidsrummet 17.15-21.00.
I 2020 afholdes de to forløb på følgende datoer:
Forår 2020:
24-25/1. 26/2. 16/3. 2/4. 22/4. 19/5 og 8/6.
Efterår 2020: 28-29/8. 17/9. 8/10. 27/10. 11/11. 30/11 og 14/12.
Økonomi og deltagelse
Uddannelsen koster 12.000 kr. pr. deltager og kan betales i to rater over to
regnskabsår, hvis det ønskes.
Ansøgningsprocedure
- Deltagelse kræver en skriftlig, motiveret ansøgning via ansøgningsskemaet, som skal sendes til organisationsbestyrelsen tids
nok til, at de kan nå at behandle og indstille ansøgere inden ansøgningsfristen den 2. december. Ansøgningsskema eftersendes.
- Organisationsbestyrelsen udvælger, hvilke kandidater de indstiller
til uddannelsen og kan max. indstille to deltagere til hvert uddannelsesforløb. Organisationsbestyrelsen kan vælge at indstille deltagere til begge forløb.
- Organisationsbestyrelsen sender kontakinfo. på deltagerne til KAB
på bestyrelsesmailen: bestyrelsesuddannelsen@kab-bolig.dk senest
2. december 2019.
- Kursusenheden sammensætter de endelige hold til bestyrelsesuddannelsen. Det forsøges, så vidt muligt, at fordele pladserne ligeligt blandt KAB-fællesskabets medlemmer. Det betyder, at det forventes at blive nødvendigt med en prioritering blandt de indstillede ansøgere, og får man som deltager ikke plads på de planlagte
hold, kommer man på en venteliste.
- Der kan forventes en tilbagemelding til alle ansøgere om deltagelse senest fire uger før uddannelsesstart.
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De enkelte uddannelsesmoduler og læringsmål

17. september 2019

Modul 1:
Gør forskellighed til en styrke (afholdes som internat)
Dag 1: Ud fra deltagernes egne erfaringer drøftes det, hvad ledelse er i en
boligorganisation, og hvad god bestyrelsespraksis er. Hvornår udøver du
ledelse og hvordan? Efterfølgende er der middag og hygge.
Dag 2: Inden uddannelsesstart får du udarbejdet en personlig adfærdsprofil. Din adfærd og dine egenskaber har indflydelse på din ledelsesrolle og
på, hvordan du tackler og udfører dit bestyrelsesarbejde og samarbejder
med andre. Vi arbejder med, hvad de personlige kompetencer betyder for
gruppedynamikken og bestyrelsen som team, samt hvordan adfærdsprofilerne kan bruges til en bedre ansvarsfordeling og mødeledelse.
Læringsmål Modul 1:
- Du får indsigt i egne kompetencer, styrker og svagheder gennem adfærdsprofilen og kan anvende den i relation til dine øvrige bestyrelseskolleger og beboerne.
- Du får viden om, hvordan du kan styrke bestyrelsens sammensætning og teamsamarbejdet.

Modul 2:
Frivillighedens fundament
Frivilligt arbejde i den almene sektor er en hel særlig størrelse, som kræver
mange ressourcer. Hvis frivilligheden i dit boligområde skal udvikles og
styrkes, er der brug for synlig ledelse, rammer og faciliteter. Hvordan adskiller frivillige sig fra beboervalgte bestyrelsesmedlemmer? Og hvordan
kan du bidrage til at flere aktive beboere rekrutteres til boligafdelingens
sociale aktiviteter?
Læringsmål Modul 2:
- Du får konkret viden om det frivillige arbejde i den almene
sektor og betydningen af beboernes engagement.
- Du får metoder og mulighed for at afprøve værktøjer til at understøtte, udvikle og styrke det frivillige arbejde i boligområdet.

Modul 3:
Det energifyldte møde
Styrk din evne til at afholde dynamiske, effektive og gennemarbejdede
møder. Gennem praktiske værktøjer og metoder får du redskaber til at
planlægge et møde, facilitere en god proces, øge din gennemslagskraft og
løfte dine præsentationer ud over det sædvanlige gennem skarp formid3/5
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ling, procesfacilitering og mødedesign.
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Læringsmål Modul 3:
- Du får kendskab til, hvordan du skaber effektive møder og beslutningsprocesser, så du dermed kan eksekvere konkrete bestyrelsesopgaver som udvikler afdelingen/selskabet.
- Du får praktisk erfaring med at designe dynamiske møder,
som gør dig i stand til at opnå det, du gerne vil. Og når du
kommer hjem, kan du anvende metoden til egne møder.

Modul 4:
Prikket på skulderen - nærværende kommunikation
Styrk din rolle som synligt bestyrelsesmedlem ved at gå foran og sikre
åbenhed, dialog og inddragelse. Indsigt i, hvordan du bruger forskellige
redskaber som digitale medier, nyhedsbreve, nudging og ikke mindst
værdien af at være ambassadør for boligområdet. Hvordan skaber du forandringer og inddrager de forskellige netværk i nærmiljøet.
Læringsmål Modul 4:
- Du får inspiration til, hvordan du kan kommunikere ved brug
af forskellige kommunikationskanaler, som f.eks. hjemmesider
og sociale medier, samt hvordan du kan indtænke nudging i
kommunikationen.
- Du får metoder, som styrker ambassadørrollen, og du lærer at
kortlægge de lokale netværk.

Modul 5:
Det gode naboskab - hvordan tackler du konflikter
Hvordan skaber du en bedre trivsel i afdelingen? Styrk evnen til at indgå i
konstruktiv dialog, og udnyt potentialet og mulighederne i hverdagens
konflikter. Du bliver guidet igennem den grundlæggende konfliktteori og
får indsigt i, hvad du kan gøre for at håndtere for eksempel besværlige typer, nabostridigheder og sårbare beboere i dit boligområde.
Læringsmål Modul 5:
- Du får viden om grundlæggende konflikthåndtering samt proceduren for håndtering af nabostridigheder i almene boligafdelinger.
- Du får afprøvet værktøjer til at forebygge og tackle de konflikter, der kan opstå i samarbejdet mellem mennesker.

Modul 6:
Bestyrelsen som fremtidsnavigatør
De almene boligorganisationer løfter en vigtig samfundsopgave med at
udvikle gode og trygge boligområder for alle. Med udgangspunkt i sektorens rolle, udfordringer og megatrends, får du konkrete redskaber til,
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hvordan man i boligorganisation og afdeling kan arbejde
med strategi, mål og handleplaner.
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Læringsmål Modul 6:
- Du får øget viden om den almene sektors udfordringer og
trends og styrket indsigt i helhedstænkning.
- Du får praktisk erfaring med metoder til strategiarbejdet og
fastsættelse af målsætninger.

Modul 7:
Tilbage til fremtiden
Gennem case fra hverdagen, får du afprøvet ledelsesrollen, brugt din tilegnede viden fra uddannelsen og bliver skarp på organiseringen i beboerdemokratiet. Vi arbejder også med evaluering af bestyrelsesarbejde som
en særlig disciplin inden for det gode bestyrelsesarbejde. Vi afrunder med
et indblik i mulighederne for lokal interessevaretagelse, mulighederne for
beboerdemokratisk indflydelse på den almene sektor bredt og specifikt i
KAB. Diplomoverrækkelse og dannelse af netværksgrupper.
Læringsmål Modul 7:
- Du lærer at omsætte metode og teori fra uddannelsen til egen
praksis.
- Du får indsigt i boligorganisationen som forretning, og hvilken
betydning evaluering har for bestyrelsesarbejdet.
- Du får viden om beboerdemokratiets organisering og rollefordeling samt hvilke muligheder, du har for indflydelse.

Forberedelse mellem modulerne og afslutning
Mellem flere af modulerne vil der være lidt forberedelse, læsning eller arbejde med en case. Hjemmearbejdet vil dog være i overskueligt omfang.
Uddannelsen afsluttes med udstedelse af kursusbevis, såfremt du har gennemført modulerne, samt dannelse af en netværksgruppe blandt deltagerne.
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Punkt 6: Indstilling – Projektstop Biernes Hus (B)

Projektstop Biernes Hus (B)
Til
Behandlet af
ml
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- Forretningsudvalget den 5. september 2019
- 20. august 2019 / Mikkel Warming

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til projektstop for Biernes Hus på Sundholmsvej 6, som
er et samarbejde med foreningen Bybi.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B trækker sig fra samarbejdet med foreningen Bybi, og standser indsatsen om realiseringen af Biernes Hus på Sundholmsvej 6.

Problemstilling
Boligforeningen 3B indgik i 2016 et samarbejde med foreningen Bybi med henblik på at realisere
Biernes Hus på Sundholmsvej 6, parcel 2, der ifølge lokalplanen er forbeholdt parkering og erhverv. 3B’s organisationsbestyrelse har bidraget med et projektudviklingstilskud, som hovedsageligt er blevet brugt til at frikøbe Bybi’s direktør med henblik på at opbygge det nødvendige samarbejde med myndigheder og eksterne parter, samt udvikle Bybi’s produktionsvolumen, så der var
økonomisk basis for etablering af Biernes Hus.
Biernes Hus var en del af et større projekt på Sundholmsvej 6, hvor 3B vil opføre seniorbofællesskab og ungdomsboliger.
Administrationen har fulgt arbejdet med Biernes hus meget tæt, og været i dialog med 3B’s repræsentant i Bybi’s bestyrelse. 3B har bl.a. løbende stillet krav om udarbejdelse af forretningsplaner
for Bybi, for at udvikle og udvide produktionen samt skabe en større omsætning og en bæredygtig
økonomi. Ligesom det fra starten har været et centralt ønske, at der var mindst én anerkendt, etableret og økonomisk stærk socialøkonomisk virksomhed med i arbejdet med Biernes Hus.
Samtidig er der, i den ganske lange proces, blevet stillet nye og fordyrende krav til arbejdet med
hele projektet på Sundholmsvej 6 fra Københavns kommune.
Administrationen vurderer nu, at det ikke er muligt at realisere Biernes Hus, af følgende grunde:
1) Københavns Kommune kræver, at 3B står for opførelsen af parkeringspladser til 65 biler på
grunden – fordi kommunen mener, at 3B også skal dække parkeringsbehov fra en kommunal matrikel, hvilket gør opførelsen af Biernes Hus dyr og kompleks.
1

2) Den løsning for Biernes Hus der har været arbejdet med i det sidste år – som indeholder
opførsel af erhvervslokaler på 2 etager med tilstødende karusselparkeringer, gør det svært
at lave prognoser på fremtidige driftsomkostninger. Blandt andet fordi karruselparkering
end ikke er afprøvet i Danmark.
3) Foreningen Bybi har ikke vist sig i stand til at udvikle sin forretningsvolumen på det niveau,
som var en forudsætning for 3B’s engagement i projektet.
4) Foreningen Bybi har ikke prioriteret at inddrage en større og mere økonomisk bæredygtig
socialøkonomisk virksomhed i projektet Biernes Hus, som var et krav og en forudsætning
for 3B’s engagement i projektet.

Løsning
Administrationen foreslår, at 3B ikke arbejder videre med realisering af Biernes hus. Ingen boligafdelinger bliver berørt af projektlukningen.
Amager Vest Lokaludvalg har været inddraget i projektet og givet medfinansiering til projektering.
Desuden har andre lokale foreninger og kommunale tilbud løbende hørt om projektet eller deltaget
i workshops om Biernes Hus. Der er således skabt en forventning hos nogle lokale aktører om realisering af Biernes Hus. Der er en risiko for, at opførelsen af et almindeligt parkeringshus på grunden vil vække modstand i lokalområdet. Der vil være frygt for, at parkeringshuset ikke kan lejes ud,
og således ”opfylde en attraktiv” grund, eller nærheden til Sundholms brugere vil skabe et utrygt
byrum.
Administrationen vurderer, at risikoen er lille, og vil fortsat anbefale, at 3B standser arbejdet med
Biernes Hus.
3B har via deltagelsen i projektet Biernes Hus opbygget en erfaring med samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder. Vores socialøkonomiske partneres størrelse og økonomisk robusthed
skal stemme overens med projekternes størrelse.
Desuden har KAB’s boligsociale enhed gennem deltagelsen i dette projekt opbygget et godt netværk med forskellige sociale entreprenører og lokale aktører på Amager.

Økonomi
3B har bevilget 375.000 kr. til Bybi over en 3-årig periode til udviklingen af Biernes Hus.
At trække sig fra projektet Biernes Hus kan betyde, at 3B vil skulle give et bidrag på højst 33.000
kr. for en medfinansiering til et volumenstudie, der blev lavet i foråret 2019.
Hvis det bliver tilfældet betales beløbet af allerede allokerede midler til arbejdet med socialøkonomi
og byudvikling.
2

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil KAB’s boligsociale enhed formelt melde
3B ud af projektet Biernes Hus og byggeafdelingen vil arbejde videre med projektering på Sundholmsvej 6.
Ingen boligafdelinger er blevet inddraget i projektet.

Bilag
Ingen

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 7: Indstilling – Onboarding i KAB – status på proces (B)

3B’s on-boarding i KAB-fællesskabet – Proces for
evaluering (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- 24. september 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til proces for evaluering af 3B’s on-boarding i KAB-fællesskabet.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at proces for evaluering af 3B’s on-boarding i KAB-fællesskabet godkendes, som beskrevet
i ’Løsning’.

Problemstilling
3B’s repræsentantskab besluttede den 3.maj 2018, at 3B med virkning fra den 1. januar 2019 skulle indgå en administrationsaftale med KAB.
Det er mellem 3B og KAB aftalt, at 3B’s onboarding i KAB skal evalueres. On-boaringsprocessen
er forløbet fra den 1. januar 2019 og frem til dags dato.

Løsning
Den 12. september 2019 drøftede 3B’s udvidede Forretningsudvalg (Forretningsudvalget samt
formand for Byggeudvalget og formand for Driftsudvalget. Sidstnævnte var kun tilstede under noget af mødet.) proces og indhold i en evaluering af 3B’s onboarding i KAB. På baggrund af det
udvidede Forretningsudvalgs drøftelse foreslås det, at evaluering af 3B’s onboarding i KAB-fællesskabet tager udgangspunkt i følgende materiale.
1. Rammerne for 3B’s repræsentantskabs beslutning om at 3B skal administreres af KAB:
3B’s repræsentantskab besluttede, at administrationsaftalen med KAB skulle ligge inden for nedenstående 11 rammepunkter (uddybende beskrevet i bilag 1):
 Beboerdemokrati
 3B’s selvstændige identitet og profil
 Nærhed og god service
 3B – Sammen mod 2020
1

 Fremtidens Drift
 Ventelister
 Afdelingernes administrationsudgifter
 Boligforeningen 3B’s økonomi
 Byggesager
 3B’s ansatte
 Opsigelse af administrationsaftalen
Integrationsaftalen mellem 3B og KAB:
Som et led i 3B’s administrationsaftale med KAB er der udarbejdet en såkaldt integrationsaftale,
der beskriver de forhold og forudsætninger, der danner baggrund for administrationsaftalen. Integrationsaftalen er dermed alt overvejende en konkretisering og udmøntning af de ovenfor beskrevne rammer for repræsentantskabets beslutning om at 3B skal administreres af KAB.
Afdelingsbestyrelsernes og driftens tilbagemelding på 3B’s onboarding i KAB:
På mødet den 12. september 2019 drøftede det udvidede Forretningsudvalg proces for afdelingsbestyrelsernes og driftens tilbagemeldinger på 3B’s onboarding i KAB og bad i den sammenhæng
om en beskrivelse af proces for dette. I bilag 3 har administrationen beskrevet proces for inputs fra
afdelingsbestyrelserne, som primært vil være via områdemøderne hvor organisationsbestyrelsen
deltager som 3B-kontaktpersoner. Ydermere indeholder bilag 3 en foreløbig opsamling på driftens
tilbagemeldinger på onboarding af 3B (anden del af driftens evaluering afholdes den 30. september 2019).
Derudover bad det udvidede Forretningsudvalg om en beskrivelse af afdelingernes administrationsudgifter og herunder en oplistning af afdelingernes tilkøb samt en beskrivelse af 3B’s tilkøb i
administrationen. Disse emner er ligeledes beskrevet i bilag 3.
Det foreslås, at organisationsbestyrelsen på mødet den 1. november 2019, evaluerer 3B’s onboarding ud fra dels en gennemgang af rammerne/integrationsaftalen (med hovedvægt på rammerne –
bilag 1) samt ud fra afdelingsbestyrelsernes og driftens tilbagemeldinger (proces for disse beskrevet i bilag 3).

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil evaluering af 3B’s onboarding i KAB blive afholdt på organisationsbestyrelsesmødet den 1. november 2019

2

Udover ovenstående er det i integrationsaftalen beskrevet, at det mellem 3B og KAB er aftalt, at
samarbejdet skal evalueres i 2. halvår 2020.

Bilag
1. Rammer for 3B’s administrationsaftale med KAB.
2. Integrationsaftale mellem 3B og KAB.
3. Baggrundsnotat for evaluering af 3B’s on-boarding i KAB-fællesskabet.
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Bilag 1 - Rammer for 3B’s administrationsaftale med KAB
BEBOERDEMOKRATI
 3B’s repræsentantskab, organisationsbestyrelse og afdelingsdemokrati fortsætter uændret.
 3B bliver repræsenteret i KAB’s repræsentantskab i henhold til KAB’s vedtægter med pt. 23
medlemmer, og 3B skal deltage i processen med at ændre KAB’s vedtægter i efteråret 2018.

3B’S SELVSTÆNDIGE IDENTITET OG PROFIL
 3B’s beboere skal fortsat opleve at være beboere i 3B og møde 3B’s logo og navn i den daglige kommunikation, fx ved udlejning, huslejeopkrævning, breve og indkaldelser mv. KAB skal
på den baggrund gennemføre et kundetilpasningsprogram.

NÆRHED OG GOD SERVICE
 3B’s afdelinger skal serviceres dels af et 3B-Kundecenter, dels af teams og/eller faste kontaktpersoner i KAB’s øvrige funktioner, så afdelingerne fortsat oplever en tæt dialog og et stort
kendskab til den enkelte afdelings forhold, fx i forbindelse med udarbejdelse af budget og regnskab, udlejning, byggesager og udvikling af driften.
 Der skal foreligge en revisorerklæring på, at KAB på betryggende vis kan varetage administrationsopgaven for 3B.

3B – SAMMEN MOD 2020
 3B’s strategiske målsætninger skal fastholdes, men 3B’s strategiske handleplaner skal revideres, så KAB kan understøtte implementeringen af 3B’s strategi.

FREMTIDENS DRIFT I 3B
 Fremtidens Drift skal fortsat implementeres og understøttes af KAB’s administration,
 blandt andet i form af den nødvendige it-understøttelse.

VENTELISTER
 3B’s venteliste forbliver uændret, med mindre repræsentantskabet i 3B træffer særskilt beslutning om at indgå i KAB’s fælles venteliste, Bolignøglen.

AFDELINGERNES ADMINISTRATIONSUDGIFTER
 De samlede administrationsudgifter i 3B bliver reduceret med minimum 2,5 mio. kr. svarende til
200 kr. i gennemsnit pr. lejemålsenhed.
1
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BOLIGFORENINGEN 3B’S ØKONOMI
 KAB skal dække de fornødne transitionsomkostninger forbundet med overgangen til KAB’s administration.
 Der skal skabes sikkerhed om 3B’s økonomi, så 3B ikke bliver dårligere stillet end nu ved indgåelse af en administrationsaftale.
 Der skal findes en tilfredsstillende løsning på udlejning og salg af Havneholmen 21. 3B’s repræsentantskab skal træffe endelig beslutning om et salg af Havneholmen.

BYGGESAGER
 Der skal indgås konkrete aftaler om KAB’s overtagelse af samtlige af 3B’s byggesager, herunder hvordan og i hvilket omfang KAB overtager ansvaret for forretningsførelse i sagerne.

3B’S ANSATTE
 Ingen ansatte i 3B’s administration må blive afskediget på grund af overgangen til KAB’s administration.
 3B’s medarbejdere skal indgå på lige fod med KAB’s medarbejdere i den fremtidige organisation.
 Driftschefer, driftsmedarbejdere og boligsociale medarbejdere skal fortsat være ansat i 3B.

OPSIGELSE AF ADMINISTRATIONSAFTALEN
 3B skal kunne opsige administrationsaftalen med 12 måneders varsel i overensstemmelse
med lovgivningen. Vilkårene herfor skal fremgå klart af administrationsaftalen.

2
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Mellem

17. december 2018

Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V
CVR-nr.: 31 39 44 14
(herefter ”3B”)

og

KAB s.m.b.a.
Vester Voldgade 17
1552 København V
CVR-nr.: 56 81 59 10
(herefter “KAB”)

er der dags dato indgået denne integrationsaftale mellem parterne.

1. Formål
3B’s repræsentantskab har den 3. maj 2018 besluttet at indgå
administrationsaftale med KAB med virkning fra den 1. januar 2019.
Denne aftale beskriver de forhold og forudsætninger, der danner baggrund
for administrationsaftalen.

2. Baggrunden for samarbejdet mellem 3B og KAB
3B og KAB ønsker med en administrationsaftale at skabe et stærkt
fællesskab, hvor 3B kan fortsætte som selvstændig boligforening. Et
fællesskab, der vil være i stand til at skabe gode løsninger og endnu bedre
boliger for alle.
2/11
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3B og KAB har i mange år haft et stadig tættere samarbejde, der har
styrket begge organisationer. 3B og KAB har et fælles værdigrundlag,
mange lighedspunkter kulturelt og det samme høje ambitionsniveau over
for beboerne og udviklingen på boligmarkedet. 3B og KAB har begge
tradition for at samarbejde om at løse de udfordringer,
boligorganisationerne og den almene sektor står overfor. I et fællesskab
vil de to organisationer stå endnu stærkere i opgaveløsningen.
Som bilag 1.1 vedlægges en mere detaljeret beskrivelse af baggrunden for
samarbejdet i form af beslutningsgrundlaget fra 3B’s ekstraordinære
repræsentantskabsmødet den 3. maj 2018

3. Strukturelle forhold
3B er en selvstændig almen boligforening, og KAB er en almen
administrationsorganisation. Dette ændrer sig ikke ved indgåelse af
administrationsforholdet. 3B’s administration på Havneholmen overføres
dog til KAB, og de medarbejdere, der i dag arbejder på Havneholmen,
overføres til ansættelsesforhold i KAB, mens øvrige medarbejdere fortsat
vil være ansat i 3B. Dette er nærmere beskrevet i pkt. 7.

4. Politisk repræsentation
3B’s repræsentantskab, organisationsbestyrelse og afdelingsdemokrati
fortsætter uændret. Til gengæld bliver 3B en del af KAB’s
beboerdemokratiske ledelse, idet 3B får repræsentation i KAB’s
repræsentantskab i henhold til KAB’s vedtægter (pt. 23 repræsentanter).
3B deltager i processen med at tilpasse KAB’s vedtægter til det nye
kundeforhold. Vedtægtsændringerne forventes behandlet i KAB’s
repræsentantskab i efteråret 2018.
3B bliver – på samme måde som andre boligorganisationer i KABfællesskabet - også en del af KAB’s ejerkreds, idet 3B erhverver
garantikapital i henhold til KAB’s vedtægter. Garanterne har samlet ret til
at vælge 1 bestyrelsesmedlem til KAB’s bestyrelse.
3B har mulighed for at købe garantikapital for maksimalt 605.000 kr.
fastsat efter KAB’s vedtægter.
Det er dog aftalt, at 3B erhverver garantikapital for 469.000 kr., hvilket
svarer til et gennemsnit på 39 kr. pr. bolig og ligger på niveau med
garantikapitalen erhvervet af andre store boligorganisationer administreret
af KAB.
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5. 3B’s selvstændige identitet og profil
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3B’s beboere skal fortsat opleve at være beboere i 3B, og skal fortsat
møde 3B’s logo og navn i den daglige kommunikation. KAB skal på den
baggrund gennemføre et kundetilpasningsprogram.
3B’s afdelinger skal serviceres dels af et 3B-Kundecenter, dels af
kontaktpersoner i KAB’s øvrige funktioner, så afdelingerne fortsat oplever
en tæt dialog og et stort kendskab til den enkelte afdelings forhold, fx i
forbindelse med udarbejdelse af budget og regnskab, udlejning,
byggesager og udvikling af driften.
Der skal foreligge en revisorudtalelse fra 3B’s revisor på, at KAB på
betryggende vis kan varetage administrationsopgaven for 3B.
Revisorudtalelse vedlægges som bilag 1.2.

6. Implementeringen af 3B’s kundeforhold med KAB
Selve opgaven med at forberede og sikre en god implementering af
kundeforholdet mellem 3B og KAB organiseres som et projekt med en
politisk styregruppe med 3B´s formand som formand og en administrativ
styregruppe med KAB´s adm. direktør som formand. Bilag 1.3 er oversigt
over projektorganiseringen.
Som bilag 1.4 vedlægges tidsplan for implementering af 3B’s
kundeforhold med KAB.
3B forpligter sig til ikke at indgå aftaler eller andre forpligtende forhold af
betydning for samarbejdet, uden at dette på forhånd er drøftet med KAB.
Generelt forpligter parterne sig til loyalt at oplyse hinanden om forhold,
der kan være af betydning for samarbejdet.

7. Medarbejdere
KAB overtager alle de til 3B’s administration knyttede medarbejdere.
Dette omfatter medarbejdere, som arbejder på adressen Havneholmen 21,
og som er ansat hos 3B pr. 1. januar 2019. Overtagelsen er omfattet af lov
om virksomhedsoverdragelse, dog med undtagelse af 3B’s direktion.
Ingen ansatte i 3B’s administration må blive afskediget på grund af
overgangen til KAB’s administration, og medarbejderne medtager deres
løn- og ansættelsesvilkår på overdragelsestidspunktet.
3B’s medarbejdere skal indgå på lige fod med KAB’s medarbejdere i den
fremtidige organisation, og medarbejderne vil på baggrund af deres
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faglige og personlig kvalifikationer søges indplaceret bedst muligt. Bilag
1.5. viser KAB’s organisation fra den 1. januar 2019.
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KAB indtræder i alle forpligtelser over for de overdragede medarbejdere,
jf. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.
KAB overtager ikke driftspersonale og boligsociale medarbejdere, der er
tilknyttet 3B´s boligafdelinger. I forhold til disse medarbejdere skal KAB
dog som en del af den fremadrettede administration varetage
arbejdsgiverfunktionen. Det indebærer, at KAB er bemyndiget til på 3B’s
vegne at afholde alle de nødvendige udgifter og til at antage og afskedige
personale, således at der sikres en forsvarligt drift af boligorganisationens
ejendomme.
Som udgangspunkt ansætter 3B ikke nye medarbejdere indtil
overdragelsestidspunktet. Eventuelle nødvendige ny- eller genbesættelser
af stillinger skal ske efter aftale med KAB.
Bilag 1.6 er en oversigt over de medarbejdere, der skal overdrages til
KAB. Oversigten opdateres frem til underskrift af denne aftale.

8. 3B’s strategi – Sammen mod 2020
3B’s strategiske målsætninger skal fastholdes, men 3B’s strategiske
handleplaner skal koordineres med KAB, så KAB kan understøtte
implementeringen af 3B’s strategi.

9. Fremtidens Drift i 3B
3B’s nuværende projekt om Fremtidens Drift skal fortsat implementeres
og understøttes af KAB’s administration, blandt andet i form af den
nødvendige IT-understøttelse.

10. Ventelister og udlejning
3B’s venteliste forbliver uændret, med mindre repræsentantskabet i 3B
træffer særskilt beslutning om at indgå i KAB’s fælles venteliste,
Bolignøglen. Aftaler om udlejning, f.eks. fleksible udlejningsaftaler,
fortsætter uændret, medmindre andet aftales.

11. Boligforeningen 3B’s økonomi
KAB dækker alle fornødne transitionsomkostninger forbundet med
overgangen til KAB’s administration.
Der skal skabes sikkerhed om 3B’s egenkapital, så 3B ikke bliver
dårligere stillet end nu ved indgåelse af en administrationsaftale.
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12. Overtagelsesbalance
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Med datoen for ikrafttrædelsen af administrationsaftalen som
skæringsdato udarbejder parterne en oversigt over, hvilke aktiver, der
overtages af KAB. Herudover udarbejder 3B´s revisor med samme
skæringsdato en overtagelsesbalance med de aktiver og passiver, der ved
overdragelse af administrationen til KAB, skal udskilles fra 3B´s øvrige
aktiver og passiver.
Medmindre andet fremgår, skal overtagelsesbalancen udarbejdes i
overensstemmelse med de hidtil af 3B anvendte regnskabsprincipper. Der
skal i overtagelsesbalancen foretages sædvanlig periodisering.
Som udgangspunktet overdrages inventar og IT-udstyr til KAB, men dette
aftales nærmere. Inventar og IT-udstyr m.v. overdrages til de
regnskabsmæssige værdier pr. 1. januar 2019.
Udestående forpligtelser pr. 1. januar 2019 over for medarbejderne i form
af optjent, men ikke afholdt ferie fra tidligere ferieår, optjent ferie i
indeværende ferieår og feriegodtgørelse indregnes i overtagelsesbalancen
efter de hidtil af KAB anvendte regnskabsprincipper.
Overtagelsesbalancen er bilag 1.7.

13. Afdelingernes administrationsudgifter
Det er målsætningen, at boligafdelingerne administreres på den mest
effektive måde, således at administrationsudgifterne i 2019 vil kunne
reduceres. De samlede administrationsudgifter i 3B bliver reduceret med
minimum 2,5 mio. kr. i 2019 svarende til ca. 200 kr. i gennemsnit pr.
lejemålsenhed.

14. Administrationsejendommen Havneholmen 21, 1561
København V
3B ejer i dag en ideel andel af administrationsejendommen på
Havneholmen 21. Denne ejendomsret skal ikke overtages af KAB.
Der skal sikres en tilfredsstillende løsning på udlejning og salg af
Havneholmen 21. 3B’s repræsentantskab skal træffe endelig beslutning
om et salg af Havneholmen 21.
Som udgangspunkt skal der mellem 3B og KAB indgås en lejeaftale, der
giver KAB brugsret til den del af Havneholmen 21, som 3B hidtil har
benyttet. Lejeaftalen skal indgås med respekt for de aftaler, som 3B har
indgået med Boligkontoret Danmark.
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Parterne kan, hvis det viser sig at være mere hensigtsmæssigt, indgå andre
aftaler om Havneholmen 21 end den ovenfor nævnte lejeaftale, men stadig
under forudsætning af en tilfredsstillende aftale for begge parter.

17. december 2018

15. Eksisterende aftaler og selskabskonstruktioner
KAB overtager administrationen af 3B’s aftaler om administrationsydelser
til eksterne parter, herunder ejerforeninger og gårdlaug. 3B afregner og
oppebærer honorarer i henhold til leveringsaftalerne i det omfang, at
sådanne honorarer er afregningsmodne ved ikrafttræden af
administrationsaftalen.
Der udarbejdes en oversigt over administrationsaftaler mellem 3B og
eksterne. Oversigten er vedlagt som bilag 1.8.
Det vurderes og aftales nærmere i hvilket omfang KAB skal indtræde i
nuværende leverandøraftaler, som 3B i dag er aftager af. Der udarbejdes
en oversigt over de relevante aftaler. Oversigten er bilag 1.9.
3B er medlem af Bolind. Dette medlemskab fortsætter uændret.
3B’s har enkelte selskaber, som vedrører administrationsydelser. 3B’s
sideaktivitetsafdeling for ekstern ejendomsadministration, der varetager
administration af ejerforeninger, nedlægges pr. 31.12.2018.
3B’s sideaktivitetsafdeling for indkøb, der varetager indgåelse af
indkøbsaftaler for 3B’s afdelinger, fortsætter efter 31.12.2018. Der indgås
ikke nye indkøbsaftaler/leverandøraftaler i denne sideaktivitetsafdeling
efter 31.12.2018. Som led i administrationen af 3B skal KAB opkræve
indkøbsafdelingens fees for aftaler, der er indgået og gældende pr.
31.12.2018. KAB skal endvidere udarbejde budget og årsregnskab for
afdelingen. Når den sidste aftale, der var gældende pr. 31.12.2018,
udløber, nedlægges afdelingen. Dette forventes at ske ved udgangen af
2022.
3B Erhvervsudlejning A/S fortsætter uændret.

16. Dokumentation
KAB overtager alle relevante dokumenter og data fra 3B, hvad enten de
forefindes i elektronisk eller fysisk form.
KAB overtager fra modtagelsen af dokumenter og data ansvaret for 3B´s
regnskabsbilag og regnskabsdata. Overtagelsen indebærer en pligt til
opbevaring af dette materiale i den periode, lovgivningen foreskriver.
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17. Ansvarsforhold
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Som udgangspunkt har KAB ikke ansvar for forhold vedr. 3B’s
administration, der ligger før 1. januar 2019. Som bilag 1.10 er vedlagt en
liste over de ansvarsager, herunder potentielle ansvarssager, som 3B på
underskriftstidspunktet har kendskab til.
Parterne skal undersøge og sikre, at der er den bedst mulige
forsikringsdækning for ansvarsforhold, der ligger før tidspunktet for
ikrafttræden af administrationsaftalen.
Som bilag 1.11 vedlægges bilag vedr. forsikringsdækning.

18. Specielt om byggesager
Der skal indgås konkrete aftaler om KAB’s overtagelse af samtlige af
3B’s byggesager, herunder hvordan og i hvilket omfang KAB overtager
ansvaret for forretningsførelse i sagerne. KAB foretager en gennemgang
af verserende byggesager med henblik på at sikre kontinuitet i sagerne, og
at tidsfrister overholdes.

19. Databehandleraftale
Parterme har indgået en databehandleraftale. Aftalen vedlægges som bilag
1.12.

20. Opsigelse af administrationsaftalen
Parterne er enige om, at samarbejdet skal evalueres i 2. halvår 2020.
3B skal kunne opsige administrationsaftalen med 12 måneders varsel i
overensstemmelse med lovgivningen.
Da KAB betaler transitionsomkostningerne i forbindelse med indgåelsen
af administrationsaftalen (projektbudget), er det aftalt, at hvis 3B opsiger
den indgåede administrationsaftale således, at samarbejdet ophører før
udgangen af 2021, skal 3B kompensere KAB for halvdelen af
transitionsomkostningerne, som ved en lineær nedskrivning reduceres
med 1/3 pr. år.
Dette gælder dog ikke, hvis KAB har misligholdt aftalen i væsentligt
omfang. De nærmere vilkår herfor skal fremgå af administrationsaftalen.
Administrationsaftalen vedlægges som bilag 1.13.

21. Evt. tvister
Parterne har en gensidig forpligtelse til at gennemføre integrationsaftalen
og deraf følgende yderligere aftaler. Hvis der opstår uenighed om det
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aftalte, herunder indholdet i bilagene, skal parterne forsøge ved
forhandling eller mediation at løse uenigheden. Hvis dette ikke lykkes,
afgøres tvisten ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af
Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom.

17. december 2018

22. Øvrige forhold
Aftalen er som udgangspunkt ikke fortrolig. Medarbejderoversigten i bilag
1.6 er dog fortrolig.
Meddelelser til en part i relation til nærværende aftale skal gives skriftligt
ved e-mail.
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BILAG:
Bilag 1.1: Beslutningsgrundlag for
3B’s ekstraordinære
repræsentantskabsmøde den 3. maj
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Bilag 1.2: Revisorudtalelse
Bilag 1.3: Oversigt over
projektorganisering
Bilag 1.4: Tidsplan for
implementering af 3B’s
kundeforhold med KAB.
Bilag 1.5: KAB’s organisation pr. 1.
januar 2019
Bilag 1.6: Oversigt over
medarbejdere, der overdrages til
KAB
Bilag 1.7: Overtagelsesbalance
Bilag 1.8: Liste over aftaler om
administrationsydelser mellem 3B og
eksterne
Bilag 1.9: Liste over de væsentligste
leverandøraftaler mellem 3B og
eksterne
Bilag 1.10: Liste over verserende og
potentielle ansvarssager
Bilag 1.11 Bilag vedr.
forsikringsdækning
Bilag 1.12: Databehandleraftale
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Bilag 1.13: Administrationsaftale
mellem 3B og KAB
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København, den

København, den

Boligforeningen 3B
(underskrives af den samlede
organisationsbestyrelse)

KAB

____________________________
Steffen Morild, formand

______________________________
Jens Elmelund, Adm. direktør

____________________________
Iris Gausbo, næstformand

______________________________
Sanne Kjær, Kundedirektør
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____________________________
Dorte Skovgård
____________________________
Dorthe Pelle Nielsen
____________________________
Flemming Løvenhardt
____________________________
Hans Jørgen Larsen
____________________________
Henrik Thorenfeldt
____________________________
Monia Stoltz
____________________________
Per Olsen
____________________________
Peter Kare
____________________________
Pia Cramer Hansson
____________________________
Stine Hesselund Hassing
____________________________
Ulrik Falk-Sørensen
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Notat
24. september 2019

Kontaktoplysninger
JMC
Kundechef
T 33 63 10 99
jmc@kab-bolig.dk

Baggrundsnotat for evaluering af 3B’s on-boarding i
KAB-fællesskabet

På det udvidede Forretningsudvalgsmøde den 12. september 2019 bad
udvalget om et baggrundsnotat til organisationsbestyrelsen, som skal
danne grundlag for evalueringsprocessen og den samlede evaluering af
on-boarding af boligforeningen 3B i KAB-fællesskabet.
Efter aftale med det udvidede Forretningsudvalg beskriver notatet følgende emner:


Afdelingsbestyrelsernes vurdering af on-boardingprocessen



3B’s driftsorganisations evaluering af 3B’s on-boarding i KAB



Afdelingernes udgifter



3B’s tilkøb i administration

Afdelingsbestyrelsernes vurdering af on-boardingprocessen
Afdelingsbestyrelsernes direkte samarbejde med KAB sker via KAB’s forskellige centre. Det er primært via Center for byggeri, Center for HR og
Jura, Center for kundeservice og kommunikation samt Kundecenter 3B.
Det har været 3B’s mål, at den lokale drift og samarbejdet med afdelingsbestyrelserne skal forsætte uændret. Dette gælder også i dialogen og samarbejdet med de ansatte på ejendomskontoret i dagligdagen.
Organiseringen og strukturen for driften i 3B gennemføres, fortsat, efter
3B’s tidligere beslutning om projektet ”Fremtidens drift i 3B”. Som en del
af 3B’s repræsentantskabs beslutning om at indgå en administrationsaftale
med KAB, var en delbeslutning således, at KAB skal understøtte og videreføre ”Fremtidens drift i 3B” gennem opbygning af driftens struktur og
i systemunderstøttelse. 3B har desuden før indtrædelsen i KAB-fællesska-
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bet gennemført en større omstrukturering og herunder justering i antal
driftschefer, som et led i ”Fremtidens drift i 3B”.

24. september 2019

Beboernes direkte kontakt med KAB sker typisk i forbindelse med beboerrelaterede problemstillinger som spørgsmål til huslejen, varmeregnskaber
mv. Disse henvendelser behandles i KAB’s kontaktteam, samt øvrige centre afhængig af sagens karakter, f.eks. Center for kundeservice og kommunikation (Husleje og udlejning).
Afdelingsbestyrelsernes oplevelse af on-boardingprocessen kan dermed
både referere til egne, såvel som beboernes og den lokale drifts oplevelser.
På områdemøderne i oktober 2019, vil afdelingsbestyrelsernes oplevelse af
on-boardingprocessen blive drøftet og der vil blive samlet op på det samlede indtryk samt hvilke områder der skal sættes fokus på. Drøftelserne på
områdemøderne vil tage udgangspunkt i de emner og den dialog der forud for møderne har været lagt op til mellem afdelingsbestyrelserne og de
afdelingernes 3B-kontaktpersoner i organisationsbestyrelsen. Opsamlingen vil indgå som en central del af den samlede evaluering af 3B’s on-boarding i KAB-fællesskabet.

3B’s driftsorganisations evaluering af 3B’s on-boarding i KAB
I forbindelse med evalueringen afholdes der to evalueringsmøder med
driftscheferne i 3B’s driftsorganisation. De to møder er afholdt i september
og oktober 2019.
Evalueringen blev gennemført over to møder af 3 timers varighed, i en
dialogstruktur hvor emnerne til dagsordenen var blevet meldt ind forud
for møderne. Følgende emner blev drøftet:


Kontakten fra den lokale drift til de enkelte centre i KAB. Den lokale
drift oplever, at der er god opbakning til driften med KAB’s mange
specialistområder. Men ofte ”gribes opgaven ikke”, hvilket vil sige at
hvis den pågældende KAB-medarbejder ikke kan svare, sendes opgaven ikke videre eller anvises ikke videre til en kollega.



Den lokale drifts samarbejde med Kundecenter 3B. Samarbejdet skal
styrkes gennem bedre kommunikation og mere strukturerede driftschefsmøder.



Der stilles store krav til den interne kommunikation i 3B’s drift om
f.eks. afklaringer. Oftest nedprioriteres kommunikationen pga.
travlhed. Igennem en teamstruktur samt en gentænkning af den eksisterende makkerordning mellem driftscheferne, vil den interne kommunikation blive styrket.
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24. september 2019

Afdelingernes udgifter
3B’s afdelinger betaler i dag et grundbidrag igennem administrationsbidraget. Derudover er der en række tilkøb ved siden af administrationsgebyret som afdelingerne afholder. Det gælder inden for følgende områder:


Energiadministration



Energi- og varmekonsulentydelse (EVK)



Ejerforeningsregnskaber



Antennebudget for afdelingerne



Bygge-/ og renoveringssager



Ekstraordinære økonomiske analyser



Konsulentydelser efter medgået tid i forbindelse med udviklingsprojekt



Juridisk assistance/advokatbistand ved anlæggelse af sager



Sekretariatsbistand ved afdelingsmøder

3B’s tilkøb i administration
Som tillæg til administrationsaftalen mellem 3B og KAB er det på organisationsbestyrelsesmødet den 6. december 2018 aftalt, at boligorganisationen indtil videre har tilkøbt service fra to konsulenter til at betjene boligorganisationens afdelinger.
Konsulentbetjeningen er ud over den normale konsulentbetjening, der
indgår i KAB’s grundydelse. Grundydelsen omfatter samlet set to fuldtidskonsulentressourcer.
KAB stiller betjening fra konsulenterne til rådighed for boligorganisationen i et omfang svarende til det aftalte og med arbejdssted i KAB.
Ydelser
3B har tilkøbt ydelser fra to konsulenter, en specialkonsulent og en driftskonsulent. Begge konsulenter er placeret i Kundecenter 3B, og har deres
primære opgaver for Boligforeningen 3B.
Specialkonsulentens opgaver ligger primært inden for planlægning og
implementering af strategiske udviklingsopgaver som f.eks. målsætningsprogrammer, beboerdemokratiske projekter og beboerserviceprojekter.
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Driftskonsulentens opgaver ligger inden for implementering og udvikling
af udviklingsprojekter i ejendomsdriften. Et andet fokus for driftskonsulenten er at understøtte driftscheferne i implementering af Fremtidens
Drift i 3B og udvikle standarder på ejendomskontorerne, som sikrer en
udvikling af servicen til beboerne.

24. september 2019

Udover de daglige arbejdsopgaver for 3B er konsulenterne forpligtet til at
deltage i faglige aktiviteter i relation til Kundecenter 3B/KAB og ledelsen i
KAB.
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KAB’s sommerophold for beboere 2020 (B)
Til
Behandlet af
ml
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- Forretningsudvalget den 5. september 2019
- 6. september 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om beboerne i Boligforeningen 3B skal tilbydes at
deltage i KAB’s sommerophold i 2020 med et tilskud på indtil 1.050 kr. pr. plads og i så fald, hvor
mange beboere 3B ønsker at tilbyde sommerophold.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstillinger til organisationsbestyrelsen,
1.

at beboerne i 3B skal tilbydes 50 pladser til at deltage i KAB’s sommerophold for beboere i
2020 med et tilskud på 1.050 kr. pr. plads. Selskabet betaler kun for de faktisk benyttede
pladser.

2.

at 3B’s tilskud til KAB’s sommerophold for beboere i 2020 på maksimalt 52.500 kr. finansieres via 3B’s aktivitetspulje.

Problemstilling
KAB har i mere end 30 år arrangeret sommerophold for KAB-fællesskabets beboere. KAB arrangerer ophold for henholdsvis seniorer (55+) og familier.
Formålet med sommeropholdene er at sikre økonomisk ressourcesvage beboere en mulighed for
at komme på ferie, hvor især børnene ønskes tilgodeset, så de som deres kammerater i skolen
kan fortælle om ferieoplevelser, i stedet for blot at have tilbragt sommerferien i hjemmet.
For begge typer ophold giver de fleste af de KAB-administrerede boligorganisationer et tilskud pr.
deltager, for at beboerne får økonomisk mulighed for at deltage. Antal tilskud pr. boligorganisation
varierer.
For familieopholdenes vedkommende søger KAB desuden tilskud fra fonde, hvor især Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) hvert år indtil nu har givet tilskud efter særlige retningslinjer, som kort sagt
går ud på, at en familie skal have et indtægtsgrundlag svarende til kontanthjælpsniveau. Det betyder, at næsten alle, der kommer på familieophold, kommer helt gratis afsted i en uge på sommerferie. Selvbetalere kan også deltage.
Organisationsbestyrelsen besluttede den 14. november 2019, at beboerne i 3B skulle tilbydes i alt
50 pladser til at deltage i KAB’s sommerophold i 2019 med et tilskud på 1.050 kr. pr. plads.
1

I 2019 afholdte KAB to sommerophold for familier, hvor der i alt var 241 deltagere fordelt på 77 familier fra hele KAB-fællesskabet. Alle med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Også i 2020 forventer KAB at kunne tilbyde to sommerophold til beboere i KAB-fællesskabet og søger Arbejdsmarkedets Feriefond om midler hertil.
På sommeropholdene i 2019 er der blevet tildelt pladser til i alt 39 beboere fra 3B – seks på senioropholdet og 33 på familieopholdene. Se antal deltagere fra alle boligorganisationer i KAB-fællesskabet i bilag 1.
KAB’s familieophold i Pindstrup Centret fik en flot evaluering af deltagerne og gennemføres igen i
2020 i Pindstrup Centret, som ligger mellem Randers og Århus.
Senioropholdet afholdes i 2019 i september på seniorhøjskolen Rude Strand i Østjylland, og der er
65 deltagere.

Løsning
Forretningsudvalget indstillinger til organisationsbestyrelsen, at 3B skal tilbyde tilskud til et antal
pladser til de to sommerophold i 2020.
Administrationen foreslår, at der igen i 2020 tildeles tilskud til maksimalt 50 pladser på KAB’s sommerophold for beboere med et tilskud på 1.050 kr. pr. plads.
Fordeling af pladser vil tage højde for, at alle boligorganisationer, som har tildelt pladser, og som
har ansøgere, der opfylder kriterierne, vil blive tildelt pladser.
For familieopholdets vedkommende, er Arbejdsmarkedets Feriefonds kriterier for udbetaling af tilskud grundlaget for fordeling. For senioropholdet vil det være først-til-mølle-princippet, der gælder i
tilfælde af overtegning.
Det er KAB's administration, der endeligt fordeler alle pladserne, når ansøgningerne er indkommet.
Det kan ikke forventes, at alle ønskede pladser anvendes, men KAB tilstræber en god fordeling under hensyntagen til alle boligorganisationer og kriterierne.

Økonomi
Boligorganisationens pris vil være maksimalt 1.050 kr. pr. plads i 2020, afhængig af de faktiske
omkostninger pr. deltager. Boligorganisationen betaler kun for faktisk benyttede pladser. Tilskuddet
er med til at finansiere: Transport, udflugter og foredrag m.v.
Udgifterne til 3B’s tilskud på maksimalt 1.050 kr. pr. deltager til sommeropholdene foreslås afholdt
at aktivitetspuljen. Ved 50 deltagere bliver det 52.500 kr..
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Pr. den 31. december 2018 var den disponible saldo i aktivitetspuljen 912.186 kr. inklusiv hele
årets afdelingsindbetalinger, dispositioner og udbetalinger frem til den 31. december 2018.
Økonomi seniorophold
Pris i alt
Tilskud fra boligorganisationen
maksimalt
Egenbetaling fra deltagerne

5.150 kr.
1.050 kr.
4.100 kr.

Økonomi familieophold
Pris i alt
Tilskud fra boligorganisation
maksimalt

Voksne
4.350 kr.
1.050 kr.

Børn
2.550 kr.
1.050 kr.

Egenbetaling/restbetaling
3.300 kr.
1.500 kr.
(AFF)
* Beboere på kontanthjælp eller med en indtægt, der ligner kontanthjælp, får tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Det gælder langt de fleste.
Senioropholdet er en uges ophold på en handicapvenlig højskole. Prisen dækker en plads i et dobbeltværelse med bad og toilet samt alle måltider mv. Eneværelse kan tilkøbes.
Det er ikke muligt at opnå tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond til senioropholdet.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen meddele beslutningen
til arrangørerne af sommeropholdene i KAB.

Bilag
1. Oversigt over deltagere sommerophold 2019

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Selskab
3B
Arresø
Avedøre Boligselskab
Ballerup Ejendomsselskab
Boligselskabet AKB, Albertslund
Boligselskabet AKB, Herlev
Boligselskabet AKB, København
Boligselskabet AKB, Rødovre
Boligselskabet AKB, Taastrup
Boligselskabet Friheden
Boligselskabet Sortemosen 8+2
Brumleby 5+5
Egedal Boligselskab
FFB
Fredensborg Boligselskab 5+5
Frederiksborg Boligselskab
Frederikssund 2+2
Furesø Boligselskab
Gentofte Ejendomsselskab
Glostrup Ejendomsselskab
Herlev Boligselskab 7+3
Hvidovre Boligselskab
Høje Taastrup Boligselskab
Lyngby Boligselskab
RKE
Roskilde Nord Boligselskab
SAB
Sydkystens Boligselskab 10+10
SØB
TKB
Vallensbæk boligselskab
I alt

Deltagere på Deltagere på
Deltagere på
Ikke brugte
Bevilgede pladser
Seniorophold familieophold 1 familieophold 2 Deltagere i alt pladser
50
6
10
23
39
11
10
1
0
0
1
9
10
0
5
4
9
1
10
2
5
0
7
3
8
1
3
3
7
1
4
1
0
0
1
3
67
8
11
22
41
26
10
0
0
5
5
5
60
1
44
11
56
4
10
5
0
0
5
5
10
0
0
0
0
10
10
2
0
0
2
8
4
0
0
0
0
4
40
8
15
6
29
11
10
0
0
0
0
10
4
1
0
0
1
3
4
0
0
0
0
4
10
2
0
0
2
8
10
2
0
0
2
8
15
4
3
0
7
8
10
4
0
0
4
6
10
0
0
0
0
10
5
0
0
0
0
5
10
0
0
0
0
10
5
3
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0
80
10
20
35
65
15
20
0
2
3
5
15
0
0
0
0
0
0
14
3
8
0
11
3
8
0
0
3
3
5
518
64
126
115
305
213
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Budgetopfølgning - 1. halvår 2019 (O)
Til
Behandlet af
ml
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- Forretningsudvalget den 5. september 2019
- 23. september 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal forelægges budgetopfølgning – 1. halvår 2019.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at budgetopfølgning 1. halvår 2019 tages til efterretning, jf. bilag 1.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen skal forelægges udviklingen på relevante nøgletal i 3B.

Løsning
Administrationen har udarbejdet ’Budgetopfølgning – 1. halvår 2019’ (bilag 1).
Selskabets regnskab
Prognosen for regnskab 2019 viser et forventet overskud på 2,6 mio. kr. Der er tale om en positiv
ændring i årets resultat i forhold til budgettet for 2019. Dette skyldes en rabat fra KAB på 3 mio. kr.
Det forventede resultat indgår også i prognosen for arbejdskapitalen.
Dispositionsfonden
Den aktuelle prognose for dispositionsfonden inklusive beslutninger fra 1. halvår 2019 viser, at den
disponible del ved udgangen af 2019 vil udgøre 40,9 mio. kr. Dette skyldes primært salg af Havneholmen.
Da den disponible del af dispositionsfonden er blevet så stor, har vi en forventning om at Landsbyggefonden vil ændre vores fritagelse for indbetaling af afviklede lån på 50% til at blive en tredjedel. Dette er indregnet allerede fra 2019, men er dog ikke endeligt bekræftet fra Landsbyggefonden. Det er ligeledes indregnet, at 3B selv afholder driftsstøtten til Hjortegården fra år 2024 og
derfor falder den disponible del til 12,5 mio. kr. i år 2024. Fra år 2031 forventes det, at 3B ligeledes
afholder driftsstøtten til Egedalsvænge og derfor falder den disponible del til 4,1 mio. kr. Den disponible del forventes at stige igen i år 2034 til 15,4 mio. kr.

1

Arbejdskapitalen
Når årets forventede overskud indregnes stiger den likvide del af arbejdskapitalen fra 22,8 mio. kr.
ved udgangen af 2018 til 26,2 mio. kr. i 2019. I årene frem mod 2022 forventes tallet at stige til
33,6 mio. kr. Dette er dog ikke nok i forhold til minimumsbeløbet for arbejdskapitalen, som i 2018
udgør 3.119 kr. pr. lejemålsenhed og i år 2022 udgør den disponible del 2.345 kr. pr. lejemålsenhed. Der skal derfor stadig indbetales til arbejdskapitalen.
Arbejdskapitalens samlede saldo forventes at udgøre 28,5 mio. kr. ved udgangen af 2019.
Der har tidligere været afsat 7,6 mio. kr. til Fremtidens 3B. Heraf har følgende været brugt:
Område
Ledelsesudvikling
Professionalisering af Byg
Specialiseret sagsbehandling indenfor økonomi
Analyse om digitalisering og IT
Kommunikation og sociale medier
Regnskabsproces
I alt

1.000 kr. Budget
Afvigelse
647
1.000
353
1.242
3.700
2.458
1.780

1.300

-480

481
559
301
5.010

500
500
300
7.300

19
-59
-1
2.290

I en indstilling som fremlægges på organisationsbestyrelsesmødet den 30. september 2019 forslås
overskuddet på 2 mio. kr. brugt til strategi 2020-2024 og er indregnet i år 2019 i prognosen.
Lokalt driftsbidrag
Der har tidligere været opsamlet et stort underskud i ordningen for lokalt driftsbidrag. Derfor blev
der indregnet ekstra 100 kr. i taksten til at nedbringe dette underskud. Pga. Fremtidens drift, stor
personaleudskiftning samt ingen ejendomsserviceelever forventes overskuddet at være nedbragt i
2020. Derfor foreslås det, at taksten bliver nedsat i 2020 fra 800 kr. pr. lejemålsenhed til 780 kr. pr.
lejemålsenhed og fra 2021 til 750 kr. pr. lejemålsenhed.
I driftsbidraget er indregnet diverse rabatter bl.a. til Egedalsvænge som har været uden driftschef i
2019. Samtidig dækker det lokale driftsbidrag også, at Almenbolig+ afdelingerne i 2019 bliver betjent af KAB’s Specialkundeenhed.
Trækningsret
Saldoen for trækningsret er på 76 mio. kr. pr. 30. juni 2019.

Økonomi
Er beskrevet ovenfor.

2

Videre proces
Organisationsbestyrelsen vil fortsat løbende blive orienteret om udviklingen på væsentlige nøgletal
for Boligforeningen 3B.
Den samlede ledelsesinformation, hvor der også indgår tal vedr. fraflytning, personale m.v. vil blive
forelagt organisationsbestyrelsen en gang årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Bilag
1. Budgetopfølgning – 1. halvår 2019.
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2019
Realiseret pr. Forventet 1/7‐
30/6
31/12
UDGIFTER
Bestyrelsesvederlag
Møder mv.
Personaleudgifter
Forretningsførelse
Kontorholdsudgifter
Juridisk assistance
Særlige aktiviteter
Revision
Ekstraordinære udgifter
UDGIFTER I ALT (EKSKL. DISPOSITIONSFOND)
INDTÆGTER
Administrationsbidrag
Juridisk assistance
Byggesagshonorarer
Nettorenteindtægt
Ekstraordinære indtægter
INDTÆGTER I ALT (EKSKL. DISPOSITIONSFOND)
SAMLET RESULTAT

Forventet
resultat

Budget

Forventet
afvigelse

379.624
301.163
448.681
1.811.623
785.977
507.247
0
0
1.926.492

290.376
402.344
243.733
3.101.003
941.696
507.247
300.000
700.000
372.500

670.000
703.506
692.414
4.912.626
1.727.673
1.014.495
300.000
700.000
2.298.992

670.000
1.010.000
0
5.282.783
1.715.000
0
300.000
700.000
250.000

0
‐306.494
692.414
‐370.157
12.673
1.014.495
0
0
2.048.992

6.160.807

6.858.899

13.019.706

9.927.783

3.091.923

4.843.519
658.160
267.973
1.188.755
4.825.299

4.459.444
658.160
0
‐1.297.445
22.500

9.302.963
1.316.320
267.973
‐108.690
4.847.799

9.927.783
0
0
150.000
0

‐624.820
1.316.320
267.973
‐258.690
4.847.799

11.783.706

3.842.659

15.626.365

10.077.783

5.548.582

5.622.899

‐3.016.240

2.606.659

150.000

2.456.659
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Prognose dispositionsfond 2016‐2034
Tusind kr.

2016

2017

2018

Prognose
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Prognose
2024

Prognose
2031

Prognose
2034

Nybyggerifonden

6.750

6.441

6.474

7.004

7.091

7.179

7.268

7.450

8.126

8.436

Tab ved fraflytning og
tomgang
Støtte til hjemfaldslån
(København)
Helhedsplaner og
renoveringer

1.609

1.210

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

91.216

3.326

3.295

4.408

4.419

4.430

4.441

4.463

4.534

0

13.529

10.448

9.630

10.613

12.206

10.328

8.400

15.367

21.920

18.919

Fritagelser – afviklede lån

4.551

6.216

5.226

4.886

4.728

4.056

5.066

3.328

3.328

3.328

Boligsociale helhedsplaner

1.514

1.414

1.890

2.655

2.655

717

2.179

2.179

2.179

2.179

”Egen” støtte til afdelinger

11.468

3.854

9.064

9.876

10.640

10.640

8.640

8.640

8.600

8.600

2.816

5.125

21.150

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

133.453

38.034

57.966

55.679

57.976

53.587

52.231

57.664

64.924

57.699

2016

2017

2018

Prognose
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Prognose
2024

Prognose
2031

Prognose
2034

Udlån til afdelingerne

33.952

35.919

35.453

42.225

47.543

52.776

57.633

67.198

99.486

112.651

Egen trækningsret

104.958

110.316

98.876

94.382

90.019

85.787

81.690

73.903

51.134

43.626

Administrationsejendom

24.589

25.182

36.880

0

0

0

0

0

0

0

Disponible midler

17.369

10.212

5.532

40.945

30.115

24.403

20.704

12.499

4.074

15.370

Samlet saldo

180.868

181.629

176.741

177.552

167.677

162.966

160.027

153.600

154.694

171.647

Trækningsret
Samlede udgifter

Tusind kr.
Bundne midler:
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Prognose arbejdskapital 2016‐2022
Mio. kr.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Årets overskud
Opkrævning: 160 kr. pr.
lejemålsenhed

1.525
0

2.103
0

8.033
2.072

2.607
2.106

0
2.134

0
2.141

0
2.147

Samlede indtægter

1.525

2.103

10.105

4.713

2.134

2.141

2.147

Tilskud mv.
3B ‐ Sammen mod 2020

‐193
‐686

‐44
‐69

0
‐104

‐974
‐204

0
‐204

0
‐100

0
‐100

‐1.774
0

‐2.973
0

‐263
0

0
‐2.000

0
0

0
0

0
0

0

0

0

‐500

‐500

‐500

‐500

Samlede udgifter

2.653

3.086

367

3.678

704

600

600

Resultat

‐1.128

‐983

9.738

1.035

1.430

1.541

1.547

-Indskud

1.724

1.706

1.670

1.670

1.670

1.670

1.670

-Anlægsaktiver

9.321

7.031

4.034

1.336

1.208

1.079

951

Disponible midler

8.730

10.055

22.826

26.559

28.117

29.787

31.462

Samlet saldo

19.775

18.792

28.530

29.565

30.995

32.536

34.083

Fremtidens 3B
Strategi 2020‐2024
Andet

Bundne midler:
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Driftsbidrag ‐ prognose 2019‐2022
2019
Udgifter:
Løn ‐ driftschefer og sekretærer (sekretærer kun i 2019)
Løn ‐ To EST‐elever
Øvrige personaleudgifter
Husleje
Øvrigt kontorhold
Uforudsete udgifter
Tilskud til afdelinger med driftschef på kontor
Ekstraindsats for AlmenBolig+ afdelinger i 2019
Tilskud hjælp til referater
Samlede udgifter

2020

2021

2022

7.286.000
0
72.000
235.000
131.000
0
404.000
450.000
0
8.578.000

6.879.000
467.000
222.000
0
324.000
100.000
500.000
0
300.000
8.792.000

7.017.000
476.000
226.000
0
331.000
100.000
500.000
0
300.000
8.950.000

7.157.000
486.000
231.000
0
337.000
100.000
500.000
0
300.000
9.111.000

12.922
800
10.393.081
544.480
0
17.400
97.080
0
206.800
14.400
60.000
940.160

13.005
780
10.143.822
530.868
0
16.965
84.513
0
201.630
14.040
44.460
892.476

13.186
750
9.889.425
510.450
0
16.313
81.263
0
193.875
13.500
42.750
858.150

13.387
750
10.040.175
510.450
0
16.313
81.263
0
193.875
13.500
42.750
858.150

236.000

0

0

0

9.216.921

9.251.346

9.031.275

9.182.025

Overskud+/underskud‐ (overføres til opsamlet saldo)

638.921

459.346

81.275

71.025

Opsamlet saldo:
Saldo primo
Saldo ultimo

‐940.639
‐301.718

‐301.718
157.628

157.628
238.903

238.903
309.928

Indtægter:
Antal lejemålsenheder
Takst
Indtægt før rabatter
Rabat ‐ 700 lejemålsenheder
Rabat ‐ driftsleder (10 pct.)
Rabat ‐ særboliger (25 pct.)
Rabat ‐ plejehjem/plejeboliger (25 pct.)
Rabat ‐ AlmenBolig+ (50 pct.)
Rabat ‐ ekstern forretningsførelse (50 pct.)
Rabat ‐ erhverv/institutioner(50 pct.)
Rabat ‐ servicearealer (50 pct.)
Samlet rabat
Rabat til Egedalsvænge pga. manglende driftschef
Samlede indtægter
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Kursuspuljen ‐ prognose 2019‐2022
2019

2020

2021

2022

Bemærkning

Årets til- og afgang:
Tilgang:
Opkrævning fra afdelinger - bidrag

60

60

60

60

Opkrævning i alt

789.792

800.352

802.752

805.152

Tilgang i alt

789.792

800.352

802.752

805.152

Afgang:
Tilskud mv.:
Bestyrelsesuddannelse

-68.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

KAB-konferencen

-45.500

-175.000

-175.000

-175.000

Kredskonferencer

-52.700

-75.000

-75.000

-75.000
-150.000

1-dags seminar (afdelingsbestyrelser)

Kurser mv.

-100.000

-150.000

-150.000

Områdemøder

-40.000

-50.000

-50.000

-50.000

Øvrige udgifter

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-526.200

-870.000

-870.000

-870.000

263.592

-69.648

-67.248

-64.848

Saldo primo

582.155

845.747

776.099

708.851

Resultat af til- og afgang

263.592

-69.648

-67.248

-64.848

Saldo ultimo

845.747

776.099

708.851

644.003

64

58

53

48

Afgang i alt
Resultat af til- og afgang

Kursuspuljens saldo

Saldo pr. lejemålsenhed:
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Aktivitetspuljen ‐ prognose 2019‐2022
2019

2020

2021

2022

Bemærkning

Årets til- og afgang:
Tilgang:
Opkrævning fra afdelinger - bidrag

30

30

30

30

Opkrævning i alt

394.896

400.176

401.376

402.576

Tilgang i alt

394.896

400.176

401.376

402.576

-45.000

-30.000

-60.000

-75.000

Medfinansiering arrangementer

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Endagstur

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

Arrangementer i afdelinger

-150.000

-100.000

-100.000

-100.000

Studieture for afdelingsbestyrelser

-159.000

-160.000

-160.000

-160.000

KAB’s sommerophold for beboere

-40.950

-52.500

-52.500

-52.500

Øvrige udgifter

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Afgang i alt

-534.950

-482.500

-512.500

-527.500

Resultat af til- og afgang

-140.054

-82.324

-111.124

-124.924

Afgang:
Tilskud mv.:
Jubilæer
Folkemøde:

Aktivitetspuljens saldo
Saldo primo
Resultat af til- og afgang
Saldo ultimo
Saldo pr. lejemålsenhed:

912.186

772.132

689.808

578.684

-140.054

-82.324

-111.124

-124.924

772.132

689.808

578.684

453.760

59

52

43

34

Der er budgetteret med 15.000 kr. i tilskud til
samtlige afdelinger der har jubilæum.
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Juridisk assistance ‐ prognose 2019‐2022
2019

2020

2021

2022

Bemærkning

Årets til- og afgang:
Tilgang:
Opkrævning fra afdelinger - bidrag
Opkrævning i alt
Tilgang i alt
Afgang
Resultat af til- og afgang
Resultat pr. lejemålsenhed:

100
1.316.320
1.316.320

100
1.333.920
1.333.920

100
1.337.920
1.337.920

100
1.341.920
1.341.920

-1.014.495

-1.100.000

-1.100.000

-1.100.000

301.825

233.920

237.920

241.920

23

18

18

18

Punkt 11: Indstilling - Udlejningsaftale mellem Københavns Kommune og BL’s 1. kreds 2019 –

Udlejningsaftale mellem Københavns Kommune og BL’s 1.
kreds 2019 – 2023 (B)
Til
Behandlet af
ml
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- Forretningsudvalget den 5. september 2019
- 23. september 2019 / Solvejg von BarmMikkel Warming

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling den individuelle udlejningsaftale for 3B mellem Københavns Kommune og BL’s 1. kreds 2019-2023.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at forslaget til andel af fleksibel udlejning og skærpede fleksible kriterier godkendes, som
beskrevet under afsnittet ’Løsning’.

2.

at forslaget om udlejning efter de skærpede kriterier i Hørgården I og II godkendes som beskrevet under afsnittet ’Løsning’.

Problemstilling
På organisationsbestyrelsesmødet den 15. maj 2019 blev organisationsbestyrelsen orienteret om
udkast til 2019-2023 mellem Københavns Kommune og BL 1. kreds.
Udlejningsaftalen 2019-2023 er nu forhandlet på plads mellem Københavns Kommune og BL’s 1.
kreds (se bilag 1).
Aftalen trådte i kraft 1. juli 2019 og denne skal følges op af individuelle aftaler med hver enkelt boligorganisation. Proces for indgåelse af individuelle udlejningsaftaler 2019 – 2023 ses i bilag 2.
De individuelle aftaler skal træde i kraft så tæt på den 1. juli 2019 som muligt.

Løsning
Fastsættelse af omfanget af fleksibel udlejning - Trappetrinsmodel
Udlejning og anvisning er bygget på erfaringerne med den nugældende trappetrinsmodel.
Der indføres en ny trappetrinsmodel, som både omfatter indsatser i forhold til ghettokriterierne og
de større boligområder samt indsatser i de mindre boligafdelinger, hvor der fortsat er fokus på andelen af arbejdsløse.

1

Det er forventningen, at denne nye trappetrinsmodel kan sikre, at områder, som aktuelt er på regeringens lister over udsatte boligområder, ghettoområder og hårde ghettoområder, kan komme af listerne, samtidig med, at det forebygges, at nye boligområder kommer på listerne. Som i den tidligere aftale vil trinene i forhold til arbejdsløshed blive vurderet midtvejs i aftaleperioden.
I modellen fortsættes den hidtidige indsats i mindre boligafdelinger.
Mellemtrinet udvides, så det omfatter boligafdelinger med 35-40 % beboere uden for arbejdsmarkedet. I disse områder hæves den boligsociale anvisning i forhold til den tidligere udlejningsaftale
fra 1/9 til 2/9. Det skal skabe balance mellem ønsket om at udvide grænseværdierne for, hvornår
der bør være særlig fokus på forebyggelse af, at området får en høj andel af arbejdsløse og ønsket
om at sikre boliger til den boligsociale anvisning.
De 27 større områder, der vurderes af ministeriet i forhold til ghetto-kriterierne opdeles i fire grupper:
Grønne områder:

Boligafdelinger, der ikke vurderes i risiko for at blive udpeget som udsatte områder.

Gule områder:

Boligområder, der er i risiko for at blive udpeget som udsatte boligområder, som opfylder kriteriet om andelen af dømte.

Orange områder:

Boligområder, der er i risiko for at blive udpeget som udsatte boligområder, da områderne er tæt på mindst to af udpegningskriterierne om ledighed, indkomst og grundskole.

Røde områder:

Boligområder/afdelinger på listen over udsatte boligområder, ghettoområder og hårde ghettoer.

Indplacering af 3B’s afdelinger under de forskellige områder ses i bilag 3.
Trin 1 Grønne områder:
I de grønne områder er der ikke aktuel risiko for en udpegning som udsat område.
I disse områder er der boligsocial anvisning til 3/9. Muligheden for at reservere boliger til ansøgere
i arbejde eller under uddannelse kan være op til 2/9. 1/9 af boligerne kan reserveres til seniorer eller skilsmisseramte.
Trin 2 Gule og orange områder:
I gule områder er der boligsocial anvisning til 3/9 og i de orange områder reduceres den boligsociale anvisning til 2/9.

2

De skærpede fleksible kriterier vedr. beskæftigelse og uddannelse, indtægt samt uddannelsesniveau skal ligeledes gælde i disse områder.
Trin 3 Røde områder:
I disse områder er der ingen boligsocial anvisning.
Alle ledige boliger reserveres til beboere, der er i beskæftigelse eller under uddannelse.
De fleksible udlejningskriterier skærpes, så der – som betingelse for at opnå fortrinsretten – stilles
supplerende krav til uddannelsesniveau og ren straffeattest (ingen domme for overtrædelse af
straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer).
Konsekvenser for de udsatte (røde) områder i 3B
Hørgården I og II bliver fritaget for boligsocial anvisning. Her lejes boligerne ud via de skærpede
fleksible kriterier.
Øvrige elementer i aftalen
Udover den grundlæggende model for, hvordan almene boliger lejes ud, indeholder aftalen også
en lang række andre aftaler.
Her skal blandt andet fremhæves:









Der indføres mulighed for, at beboere med fysisk handicap kan opnå fortrinsret til boliger,
der med støtte fra Landsbyggefonden er indrettet som tilgængelighedsboliger.
Der er mulighed for at oprette op til 150 delebolig-pladser til unge og flygtninge og flygtninge med lang udsigt til familiesammenføring kan anvises til delebolig. Der skal stilles ny bolig til rådighed, hvis der sker familiesammenføring.
Der reserveres 1. pct. særboliger (fra den tidligere udlejningsaftale) med 100 % boligsocial
anvisning.
Der er mulighed for at lave frikommuneforsøg med udslusningsboliger, som der er afsat
budgetmidler til i budget 2019.
Ungdomsboliger, der ligger i en afdeling med familieboliger, anvises efter trappetrinsmodellen, og kommunen følger tættere op på anviste til ungdomsboliger. Såfremt den konkrete
bolig ikke kan benyttes til en flygtning, kan den i stedet fremover gå til almindelig boligsocial
anvisning.
Ved nybyggeri gives 100 % boligsocial anvisningsret til de billige boliger, som etableres, i
de første 4 år efter indflytning. Den øvrige boligsociale anvisning i afdelingen nedreguleres
tilsvarende.

Økonomi
Denne indstilling har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.
3

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen vil KAB orientere Københavns Kommune,
som herefter vil implementere udlejningsaftalen.

Bilag
1. Rammeaftale om udlejning i perioden juli 2019 – juli 2023
2. Proces for indgåelse af udlejningsaftaler 2019 – 2023
3. Indplacering for 3B’s afdelinger

4
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KØBENHAVNS KOMMUNE

29. marts 2019

Rammeaftale om udlejning i perioden juli 2019 – juli 2023
Forelagt Samarbejdsforum 6. juni 2019.
Forelagt BL – Danmarks Almene boliger, 1. kreds den 18. juni 2019.
Forelagt Borgerrepræsentationen den 20. juni 2019
Københavns Kommune og BL – Danmarks Almene Boliger, 1. kreds,
indgår følgende aftale om rammer for udlejning af almene boliger i
perioden 1. juli 2019 – 1. juli 2023. Rammeaftalen skal udmøntes konkret for alle almene familie- og ungdomsboliger i København ved aftaler med de enkelte boligorganisationer.

Dokumentnr.
2018-0006094-129
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1. Aftalens formål
Københavns Kommune og BL 1. kreds har som fælles overordnet
målsætning, at kommunen skal være verdens bedste by at leve i for
alle. København skal være en mangfoldig, sammenhængende og tryg
by, hvor der er plads til og brug for alle byens borgere. Og ingen byeller boligområder skal være udsatte.
Københavns Kommune og BL 1. kreds vil fortsat arbejde sammen for
at forebygge, at der opstår nye by- og boligområder med en ensidig
beboersammensætning. Parterne har gennem de seneste 12 år skabt
fælles gode resultater via udlejningsaftaler. Som et væsentligt resultat
kan nævnes, at der i København ved udgangen af 2006 var 63 boligafdelinger med ca. 8.800 boliger, hvor mere end 40 % af beboerne var
udenfor arbejdsmarkedet. Ved nyeste opgørelse (udgangen af 2017)
havde kun tre afdelinger med ca. 600 boliger så høj en andel af beboere udenfor arbejdsmarkedet. Indsatsen har med andre ord virket efter
hensigten.
Folketinget har vedtaget en plan, som i 2030 skal have som resultat, at
der ikke længere er udsatte boligområder i Danmark. Den opfølgende
lovgivning knytter forskellige retsvirkninger til regeringens årlige udpegning af udsatte boligområder og stiller bl.a. krav om, at andelen af
almene familieboliger i de såkaldte hårde ghettoområder skal nedbringes til 40 % inden 2030. Konsekvensen af at være udpeget som et
hårdt ghettoområde er således i værste fald salg eller nedrivning af
gode familieboliger, som byen har hårdt brug for i de kommende år.
Parterne ønsker at bevare byens almene familieboliger og er derfor
enige om at justere på redskaberne og hovedgrebene i udlejningsaftalen, så den støtter mere direkte op om den nye dagsorden. Der må ikke
være københavnske boligområder på statens lister over udsatte boligområder, ghettoområder og hårde ghettoområder i 2030, og kommunen skal have et bredt udsnit af boliger til rådighed, herunder små, billige boliger til boligsocial anvisning for byens mest udsatte.
I denne aftale nuanceres de udlejningsredskaber, herunder trappetrinsmodellen, som parterne gennem de seneste år har anvendt med gode
resultater.
2. Målsætning
Aftalen tager afsæt i og bygger på erfaringerne fra de tidligere udlejningsaftaler.1 Den afbalancerer fortsat tre overordnede ønsker:

1

https://www.kk.dk/artikel/almene-boliger
Side 4 af 27

Punkt 11, Bilag 1: Bilag 1 - Rammeaftale om udlejning i perioden 2019 - 2023.pdf

a. At sikre en varieret og socialt bæredygtig beboersammensætning i almene boligområder ved at give fortrinsret til ansøgere
på boligorganisationernes ventelister, som opfylder de fleksible udlejningskriterier – primært personer som enten er i beskæftigelse eller under uddannelse.
b. At kommunen kan løse akutte boligsociale opgaver ved at boligorganisationerne stiller boliger til rådighed, så socialt udsatte borgere kan få et tilbud om bolig indenfor rimelig tid.
c. At der fortsat er boliger til rådighed for andre boligsøgende på
boligorganisationernes ventelister.
Den fælles målsætning for parterne er:
-

Ved indgangen til 2018 var tre boligafdelinger med ca. 600
beboede boliger kategoriseret som 40 plus afdelinger2 . Målet
er, at der ikke skal være københavnske boligafdelinger i kategorien 40 plus.

Ved indgangen til 2019 var syv københavnske boligområder på ministeriets lister over udsatte boligområder. Målet er, at ingen københavnske boligområder opfylder kriterierne for at indgå på listen over
udsatte boligområder. I København var der ultimo 2018 ca. 51.100 familieboliger og ca. 3.800 almene ungdomsboliger, som er omfattet af
denne aftale. 3
Den gennemsnitlige fraflytning af almene boliger var i 2018 ca. 9,3 %.
Parterne har i den kommende aftaleperiode den udfordring, at Københavns Kommunes målgrupper i den boligsociale anvisning har begrænset betalingsevne i forhold til huslejeniveauet på en bolig. Det er
kommunens vurdering, at borgere, der modtager de laveste overførselsindkomster, højst kan betale ca. 3.400 kr. pr. måned i husleje
(excl. forbrugsudgifter og pl. 2019).
Ved aftalens indgåelse er der i Københavns Kommune ifølge boligportalen danmarkbolig.dk:
-

2.565 almene familieboliger med et huslejeniveau på under
3.400 kr. Af disse forventes ca. 5 %, dvs. ca. 100 boliger at
blive ledige pr. år.

2

Mjølnerparken indgår både i 40 plus afdelinger og som et af de 7 områder, der er
udpeget som udsat område.
3
Tal om antallet af boliger er fra primo februar 2019 trukket på danmarkbolig.dk.
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-

Knap 1.455 almene ungdomsboliger med en husleje på højst
3.400 kr. i Københavns Kommune. Af disse forventes ca. 30
%, dvs. ca. 437 boliger at blive ledige pr. år.

Også i de almene boligorganisationer er ventelisterne til disse boliger
lange.
3. Beskrivelse af rammemodel for familieboliger
Efter almenboligloven skal boligorganisationerne stille hver fjerde ledige bolig til rådighed for kommunens boligsociale opgaver.
Med de undtagelser, der følger af denne aftale, kan Københavns Kommune som hidtil disponere over hver tredje af de ledige boliger. Den
boligsociale anvisning har løbende behov for at kunne anvise 1.000
husstande pr. år.
3.1 Trappetrinsmodel
Parterne ønsker fortsat at arbejde med den trappetrinsmodel, som har
været grundlaget for udlejningsaftaler siden 2007, og som har vist
gode resultater. Her kategoriseres boligafdelinger ud fra andelen af
voksne beboere udenfor arbejdsmarkedet.
Ny lovgivning om indsatser mod parallelsamfund introducerer som
nævnt nye udfordringer, som afføder et behov for at justere indsatsen i
visse områder, så der her også fokuseres på beboernes indkomst og
uddannelse samt andelen af dømte beboere. Det gælder i områder med
mere end 1.000 beboere, som enten er udpeget som udsatte boligområder, eller i risiko for at blive det.
3.1.1 Udskillelse af områder med behov for en særlig fokuseret
indsats
De pr. 1. december 2018 udpegede udsatte boligområder i Københavns Kommune er karakteriseret ved, at beboerne er på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. De udsatte områder er udpeget, fordi borgerne har et lavere gennemsnitligt indtægtsniveau end borgerne i Region Hovedstaden i øvrigt, og fordi mange beboere har et lavt uddannelsesniveau. Herudover opfylder nogle boligområder det kriterium,
som omhandler andelen af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer.
Parterne har et fælles mål om, at områder, der figurerer på regeringens
lister over udsatte boligområder, skal af listerne. Samtidig skal det forebygges, at nye områder udpeges. Derfor er det nødvendigt, at parterne ved udlejning tager højde for de kriterier, der ligger til grund for
udpegningen.
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De boligområder4, som årligt indgår i statens målinger i forhold til kriterierne for udsatte områder, vil af parterne i denne aftale blive kategoriseret som:
Trin 1: Grønne boligområder, dvs. områder, som ikke vurderes i risiko for at blive udpeget som udsatte områder
Trin 2: Orange og gule boligområder, dvs. områder, der vurderes at
være i risiko for på sigt at blive udpeget som udsatte områder,
hvis ikke der sker en særlig fokuseret indsats
Trin 3: Røde boligområder, dvs. områder, der er udpeget som udsatte
områder, herunder som ghetto-områder eller hårde ghettoområder
3.1.2 Boligafdelinger, som ikke er udfordret på områdeniveau
Hovedparten af de almene familieboliger i København figurerer ikke
på listen over udsatte områder og er heller ikke i risiko for at blive udpeget som sådanne.
Hvis en boligafdeling ikke indgår i et område, som er - eller er tæt på
at blive - udpeget som udsat boligområde (afdelingen er udenfor røde,
orange og gule områder), vurderes beboersammensætningen i den enkelte boligafdeling (afdelingsperspektiv). Her er det andelen af de
voksne beboeres tilknytning til arbejdsmarkedet, som afgør, hvilket
trappetrin afdelingen indgår på, og dermed hvilke udlejningsredskaber, der benyttes.
Her videreføres den hidtidige trappemodel med få justeringer. Afdelingerne inddeles i følgende kategorier:
Trin 1:

Boligafdelinger, hvor færre end 35 % af beboerne står
udenfor arbejdsmarkedet 5, eller hvor der er færre end 20
beboede boliger på opgørelsestidspunktet. Afdelingerne
er beliggende i grønne boligområder eller i områder med
færre end 1.000 beboere i familieboliger.

4

Fysisk sammenhængende matrikelnumre, som i 2010 var ejet af almene boligafdelinger og aktuelt har mindst 1.000 beboere. Fremover udpeges områder ud fra det
aktuelle antal beboere

5

Der ses på hvor stor en andel af de voksne beboere (over 18 år), som i en periode på
26 uger op til årsskiftet har modtaget overførselsindkomst i 35 % eller derover af tiden. Ved overførselsindkomst forstås her ledighedsydelse og revalidering samt kontanthjælp, førtidspension og introduktionsydelse. Folkepension og SU medregnes
ikke. Kontanthjælp omfatter alle typer af hjælp herunder hjælp i særlige tilfælde.
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Trin 2:

Boligafdelinger, hvor mindst 35 % og højst 39,9 % af
beboerne står udenfor arbejdsmarkedet.

Trin 3:

Boligafdelinger, hvor 40 % af beboerne eller flere står
udenfor arbejdsmarkedet.

Trin 1 rummer de mere robuste familieboligafdelinger, som også danner rammen om mange forskellige menneskers hverdag. For afdelinger på trin 2 og 3 er det en udfordring, at mange beboere står udenfor
arbejdsmarkedet. Denne udfordring håndteres via fortsatte indsatser i
forbindelse med udlejning.
Figur 1: Trappetrinsmodel

4. Udlejning på de enkelte trappetrin
De fleste tiltag er fælles for trappetrinet. De konkrete tiltag beskrives
nedenfor under hvert trin.
De konkrete udlejningsaftaler mellem boligorganisationen og kommunen fastlægges ud fra ovenstående.
På de enkelte trappetrin benyttes fleksibel udlejning til at styre indflytningen og opretholde eller genoprette en balanceret beboersammensætning på område- eller afdelingsniveau.
De konkrete fleksible udlejningskriterier og andelen af de forskellige
udlejningstyper er afhængig af den enkelte boligafdelings indplacering
i trappetrinsmodellen, og af om udfordringerne er på områdeniveau eller på afdelingsniveau.
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4.1 Udlejning på trin 1
– ”Grønne områder” og ”35 minus afdelinger”
Langt hovedparten af de almene boligafdelinger i København er velfungerende afdelinger på trin 1, som danner rammen om mange forskellige menneskers hverdag. Her fortsætter parterne den hidtidige
indsats fra tidligere udlejningsaftaler. Fokus er på, at alle skal have
mulighed for at bosætte sig i denne del af boligmassen – herunder personer, som hverken opfylder de fleksible udlejningskriterier eller kriterierne for at få tildelt en bolig gennem boligsocial anvisning.
På trin 1 udlejes mindst 2/9 af de ledige boliger efter almindelige ventelisteregler. En niendedel stilles til rådighed for genhusning i forbindelse med byfornyelsen. Hvis de ikke udnyttes til byfornyelsesgenhusning, skal de også udlejes efter almindelige ventelisteprincipper.
Boligorganisationerne kan benytte fleksibel udlejning til at variere beboersammensætningen. Op til 3/9 af de ledige boliger kan udlejes efter fleksible kriterier, dog højst 2/9 efter kriterier om beskæftigelse og
uddannelse (A-kriterier), jf. bilag 1.0 – 1.1 om fleksibel udlejning
samt afsnit 6 nedenfor.
Der er kommunal anvisning til hver 3. ledige bolig i disse boligafdelinger. Hvis ikke boligen benyttes til kommunal anvisning, skal boligorganisationen leje den ud til ansøgere på alm. venteliste.
4.2 Udlejning på trin 2
- ”Gule områder”, ”orange områder” og ”35-40 % boligafdelinger”
Parterne ønsker at bevare gode almene familieboliger i byen. Derfor er
der behov for at arbejde forebyggende, så ingen boligområder ender
på listen over udsatte boligområder eller på sigt får mere end 40 % beboere udenfor arbejdsmarkedet.
Udlejning via boligorganisationernes venteliste i orange og gule områder vil ske efter skærpede fleksible kriterier, jf. afsnit 6.2 nedenfor og
der indføres et forsigtighedsprincip i forhold til boligsocial anvisning,
jf. bilag 2.
Gule områder
I boligområder, der kategoriseres som gule, gælder de samme rammer
for udlejning, som i de orange områder, dog er der fuld boligsocial anvisning, og andelen af fleksibel udlejning er derfor lavere.
-

Fleksibel udlejning efter særlige skærpede kriterier i 6/9 af de
ledige boliger. Det betyder, at beskæftigelses- og uddannelseskriteriet skal opfyldes af alle husstandens voksne medlemmer
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samtidig med, at der stilles supplerende krav til husstandsmedlemmernes uddannelsesniveau og indtægt.
-

Ved intern oprykning på tværs af boligafdelinger og organisationer stilles krav om anvendelsen af de særlige skærpede fleksible kriterier.

-

Boligorganisationen kan beslutte at anvende de særlige skærpede fleksible kriterier ved intern oprykning i samme afdeling.

-

Boligsocial anvisning til hver tredje ledige bolig. Boliger der
ikke benyttes til boligsocial anvisning skal af boligorganisationen lejes ud til ansøgere der opfylder de skærpede fleksible kriterier.

Orange områder
I boligområder, der kategoriseres som ”orange områder” består indsatsen af:
-

Fleksibel udlejning efter særlige skærpede kriterier i 7/9 af de
ledige boliger. Det betyder, at beskæftigelses- eller uddannelseskriteriet skal opfyldes af alle husstandens voksne medlemmer samtidig med, at der stilles supplerende krav til husstandsmedlemmernes uddannelsesniveau og indtægt.

-

Ved intern oprykning på tværs af boligafdelinger stilles krav
om anvendelsen af de særlige skærpede fleksible kriterier.

-

Boligorganisationen kan beslutte at anvende de særlige skærpede fleksible kriterier ved intern oprykning i samme afdeling.

-

Reduktion af den boligsociale anvisning til 2/9 af de ledige boliger. Boliger der ikke benyttes til boligsocial anvisning skal af
boligorganisationen lejes ud til ansøgere der opfylder de skærpede fleksible kriterier.

35-40 % boligafdelinger
I boligafdelinger, hvor mellem 35 og 39,9 % af beboerne står udenfor
arbejdsmarkedet, består indsatsen af:
-

Udlejning efter almindelige fleksible kriterier om tilknytning
til arbejdsmarked eller uddannelse i mindst 6/9 af de ledige boliger. En niendedel stilles til rådighed for genhusning i forbindelse med byfornyelsen. Hvis den ikke udnyttes til formålet,
øges andelen af fleksibel udlejning til 7/9.

-

Reduktion af den boligsociale anvisning til 2/9 af de ledige boliger
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4.3 Udlejning på trin 3
– ”Røde områder” og ”40 plus afdelinger”
På trin 3 skal indsatsen sikre, at boligafdelingerne så hurtigt som muligt rykker til et lavere trin i trappemodellen.
I disse boligområder og -afdelinger vil udlejningsaftalerne afspejle en
indsats, som altid vil bestå af:
-

Udlejning af alle ledige almene familieboliger efter fleksible
kriterier.

-

Ingen boligsocial anvisning. Muligheden for boligsocial anvisning er yderst begrænset som følge af lovgivningen om parallelsamfund.

I røde områder vil der endvidere være følgende indsatser
-

Alle ledige boliger udlejes efter skærpede fleksible kriterier.
Ligesom i orange og gule områder udlejes ledige boliger efter
skærpede fleksible kriterier, hvorfor beskæftigelses- og uddannelseskriteriet skal opfyldes af alle husstandens voksne medlemmer samtidig med, at der stilles supplerende krav til husstandsmedlemmernes uddannelsesniveau og indtægt. Herudover stilles krav om fremlæggelse af straffeattest (personer, der
er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov
om euforiserende stoffer i indeværende og de to forudgående
kalenderår opfylder ikke de skærpede fleksible kriterier).

-

Ved intern oprykning på tværs af boligafdelinger stilles krav
om anvendelsen af de ovennævnte særlige skærpede fleksible
kriterier.

-

Boligorganisationen kan beslutte at anvende de særlige skærpede fleksible kriterier ved intern oprykning i samme afdeling.

-

Boligorganisationerne benytter ny hjemmel til i udsatte områder at afvise boligsøgende, der er dømt for utryghedsskabende
kriminalitet, hvis forholdet vurderes at have betydning for
trygheden i området.

Det bemærkes, at kommunen pr. 1. juli 2019 i henhold til ny lovgivning skal godkende alle indflytninger i boligafdelinger, der er udpeget
som hårde ghettoområder.
5. Beskrivelse af rammemodel for ungdomsboliger
Almene ungdomsboliger er boliger til unge uddannelsessøgende og
andre unge med særligt behov, herunder socialt udsatte unge på vej
mod uddannelse eller beskæftigelse.
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Udlejning af almene ungdomsboliger sker efter de af borgerrepræsentationen vedtagne retningslinjer og kommunens anvisning af unge
fastlægges efter principper, som beskrives i afsnit 7.1.
-

Afdelinger som udelukkende eller primært består af ungdomsboliger
Unge flytter ofte. Derfor er der en relativt høj årlig flytteprocent i
ungdomsboliger. Der er derfor behov for at være opmærksom på,
om den høje fraflytning i forbindelse med boligsocial anvisning
kan føre til en skæv beboersammensætning i boligafdelinger, som
alene eller primært består af ungdomsboliger.

På den baggrund er det aftalt, at boligorganisationerne i afdelinger,
som udelukkende eller primært består af ungdomsboliger, alene
stiller 2/9 af de ledige ungdomsboliger til rådighed for kommunal
anvisning. Boligorganisationerne udlejer selv 7/9 af de ledige ungdomsboliger efter gældende regler til unge under uddannelse og
unge med særlige behov (herunder via fælles anvisning, jf. afsnit
12.1 nedenfor).
- Familieboligafdelinger med et mindre antal ungdomsboliger.
I boligafdelinger med et mindre antal ungdomsboliger stilles disse
til rådighed for boligsocial anvisning i samme omfang som familieboligerne i afdelingen jf. trappetrinsmodellen ovenfor.
Det betyder, at spørgsmålet om andelen af ledige ungdomsboliger,
som stilles til rådighed for boligsocial anvisning i den enkelte afdeling, afhænger af den generelle udlejningsmodel for afdelingen.
Afdelinger på trin 3 for 40 plus afdelinger og udsatte områder fritages for at stille ledige ungdomsboliger til rådighed for boligsocial anvisning ud fra et hensyn om en samlet understøttelse af, at
en højere andel af beboerne samlet set skal være i beskæftigelse
eller uddannelse.
- Ældreboliger, der er ommærket til ungdomsboliger
Parterne indgik i december 2015 en rammeaftale om midlertidig
ommærkning af overskydende ældreboliger til ungdoms- eller familieboliger afhængig af boligernes størrelse.
I forlængelse heraf er indgået aftaler med tre boligorganisationer
om ommærkning af i alt 551 ældreboliger, heraf 465 til ungdomsboliger og 86 til familieboliger. Boligerne ommærkes i takt med,
at de bliver ledige. Ifølge aftalerne har kommunen ikke anvisningsret til de ommærkede boliger.
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6. Fleksibel udlejning af familieboliger
6.1 A, B og C-kriterier
Erfaringerne med fleksibel udlejning som værktøj til at skabe og fastholde en socialt bæredygtig beboersammensætning har været gode og
parterne er enige om at prioritere de samme målgrupper, som i den
gældende udlejningsaftale, idet der som hidtil sondres mellem A- og
B-kriterier:
A-kriterier:
- Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet
- Personer under uddannelse
B-kriterier:
- Seniorer (fyldt 62 år) som frigiver en anden bolig i kommunen
- Personer bosat i kommunen med boligbehov begrundet i samlivsophævelse/skilsmisse
Parterne har aftalt at justere A- og B-kriterierne på enkelte punkter.
Herudover er der enighed om at indføre et nyt C-kriterium:
Boliger, der med særlig støtte fra Landsbyggefonden, er indrettet til
borgere med fysisk handicap (tilgængelighedsboliger), skal kunne lejes ud til målgruppen. Som noget nyt indføres et handicapkriterium,
som skal gøre det muligt at målrette disse boliger, til personer på ventelisten med særligt behov for en bolig af denne type.
Udlejningen af boligen sker ud fra afdelingens placering i udlejningsmodellen. Det betyder, at der også til disse boliger stilles krav om
fleksibel udlejning, herunder efter skærpede fleksible kriterier, når afdelingen ligger i et gult og rødt område.
De fleksible udlejningskriterier er uddybende beskrevet i bilag 1.0.
Parterne vil arbejde på inden aftaleperiodens udløb at etablere et samlet overblik over almene boligers tilgængelighed for borgere med handicap.
6.2 Skærpede fleksible kriterier
I røde, orange og gule områder indføres skærpede fleksible kriterier,
som skal opfyldes af alle husstandsmedlemmer i den relevante aldersgruppe. Dette skal understøtte, at indflytningen styres, så nye beboere
påvirker beboersammensætningen positivt i forhold til kriterierne for
udsatte områder.
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I disse områder skal alle husstandens voksne medlemmer være i arbejde eller uddannelse og fortrinsretten via fleksibel udlejning er betinget af, at følgende supplerende krav er opfyldt:
- Alle husstandsmedlemmer i aldersgruppen 30-59 år har en uddannelse over grundskoleniveau
- Alle husstandsmedlemmer i aldersgruppen 15-64 år, som har
været skattepligtige i Danmark hele året og ikke er uddannelsessøgende, har en indtægt, som ligger over grænseværdien for,
hvornår et område kan udpeges som udsat område. Indtægtsgrænsen, der sættes i forhold til regionsgennemsnittet, justeres
årligt og udgør i 2019 19.556 kr.
I røde områder stilles yderligere følgende krav:
-

Ingen domme for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer indenfor de seneste to år

Kravene stilles, fordi det primært er lavt uddannelsesniveau, domme
og lavt indtægtsniveau, der har ført til, at boligområder i København
er udpeget om udsatte.
Der henvises til bilag 1.0 – 1.1 om fælles rammer for aftaler om fleksibel udlejning af almene familieboliger i perioden 1. juli 2019 – 1.
juli 2023.
6.3 Almenbolig+
Boligafdelinger, der af boligorganisationerne allerede er opført i boligkonceptet AlmenBolig+ udlejes efter særlige regler, beskrevet i bilag 1.06
7. Boligsocial anvisning
Kommunen har anvisningsret til almene familieboliger, ungdomsboliger, almenbolig+ og almene bofællesskaber.
Kommunen benytter sin anvisningsret til borgere, som opfylder de kriterier, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen. Målgruppen for
kommunal anvisning er familier og enlige, som har påtrængende boligsociale problemer. Det betyder at målgruppen dels har et påtrængende boligproblem, dels har en social problematik. Løsningen af borgerens boligproblem skal bidrage til løsningen af det sociale problem.

6

AlmenBolig+ er beregnet til familier, der kan og vil yde en indsats selv. Det betyder, at beboerne selv er ansvarlige for den daglige renholdelse af området og mindre vedligeholdelsesarbejder på ejendommen.
Side 14 af 27

Punkt 11, Bilag 1: Bilag 1 - Rammeaftale om udlejning i perioden 2019 - 2023.pdf

Herudover stiller kommunen aktuelt permanente boliger til rådighed
for de nyankomne flygtninge, som kommunen modtager som led i
kommunekvoter fastsat af udlændingestyrelsen.
Generelt gælder det, at kommunen i sin anvisning af borgere respekterer særlige forhold omkring boligformen, f.eks. krav til deltagelse i
fællesskabet i almenbolig+, i almene bofællesskaber og om borgerne
formår at bo i den pågældende bolig, eventuelt med bostøtte. Kommunen forpligter sig til at informere anviste beboere om forventninger til
havehold, hvis boligen har have.
Det er hensigten, at kommunen søger at sprede anvisningen af borgere
til flest mulige områder og boligtyper, fordi det understøtter inklusion,
integration og den overordnede målsætning om en blandet by.
7.1 Særligt om anvisning til ungdomsboliger
Unge flytter ofte, og dette stiller særlige krav - både til hvilke unge,
der anvises og til den efterfølgende opfølgning.
Kommunens målgruppe er enlige, i alderen fra 18 til ca. 30 år, som
enten er i gang med en uddannelse på anvisningstidspunktet, viser sig
uddannelsesegnede eller har en plan om opstart af uddannelse, f.eks.
ved kommende semesterstart eller efter en proces, som gør den unge
uddannelsesparat.
Anviste unge skal ikke blive boende i en ungdomsbolig i en længere
årrække uden at være i uddannelse.
Københavns Kommune har et særligt program for opfølgning af unge
anvist til en ungdomsbolig, Se også bilag 3.
7.2 Særligt om anvisning af nyankomne flygtninge
Via kvoter fastlagt af Udlændingestyrelsen modtager kommunen
flygtninge, som kommunen aktuelt anviser en permanent bolig. Også i
forhold til denne målgruppe skal det vurderes, at flygtningen er i stand
til at klare sig selv i egen bolig, eventuelt med tilknyttet personalestøtte.
Københavns Kommune har en politisk målsætning om, at anvisning af
boliger til flygtninge ikke må påvirke målgrupperne for den boligsociale anvisning. Derfor anvises flygtninge til boliger, som enten er særligt udpeget til målgruppen, eller som ikke kan benyttes til boligsocial
anvisning.
Det er desuden en politisk målsætning for Københavns Kommune, at
udflytningsparate flygtninge så vidt muligt gives tilbud om en permanent bolig indenfor seks måneder.
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Kommunen og BL 1. kreds har sammen udviklet et introduktionsprogram om at bo alment for flygtninge. Dette program videreføres. Programmet videreudvikles i aftaleperioden. Forslag om tilretning drøftes
og godkendes af Samarbejdsforum.
7.3 Særligt om boliger indrettet til borgere med fysisk handicap
Når en bolig anvises til en borger med fysisk handicap, sker der ofte
en indretning, der er særligt målrettet til borgere med et bestemt fysisk
handicap. Denne indretning kan være forbundet med store omkostninger, og en tilbageførsel til boligens oprindelige stand kan være værdispild og tilsvarende omkostningstungt.
Parterne er enige om, at en bolig, der er indrettet for et beløb på over
35.000 kr., ved ledighed skal tilbydes kommunen til fornyet anvisning
af en borger med behov for en sådan særlig indretning, før særlig indretning afmonteres. Når en bolig på ny sendes til anvisning pga. særlig
indretning, får boligorganisationen i stedet mulighed for at udleje den
næste ledige bolig i afdelingen, som ellers ville være gået til anvisning, efter det almindelige udlejningshjul.
7.4 Boligsocial anvisning – supplerende tiltag
Boligorganisationernes boligsammensætning varierer og er til en vis
grad bestemt af, hvornår de er opført.
Parterne er enige om, at de boliger, som stilles til rådighed for boligsocial anvisning, så vidt muligt skal udnyttes til dette formål. Det betyder, at nogle boligorganisationer oplever, at flertallet af de boliger,
som stilles til rådighed for kommunen, bliver benyttet til boligsocial
anvisning, mens andre vil opleve, at boligerne returneres, fordi huslejeniveauet overstiger målgruppens betalingsevne. Det øger risikoen
for, at målgrupper med meget lav betalingsevne bliver koncentreret
bestemte steder i byen. Parterne er enige om, at det ikke er hensigtsmæssigt.
Indtil der er etableret flere små almene boliger med en husleje, der ligger indenfor målgruppens betalingsevne, er der behov for:
1) At sikre at de boliger, som i forvejen stilles til rådighed for
kommunen, i højere grad benyttes til formålet.
2) At fokusere på mulighederne for at øge betalingsevnen hos boligsocialt anviste borgere herunder ved etablering af særlige
boformer med huslejetilskud.
3) At afhjælpe manglen på små boliger via midlertidige tiltag.
Alle nedenstående tiltag respekterer den andel anvisning, der fastlægges i den grundlæggende trappetrinsmodel jf. kapitel 4
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7.4.1 Deleboliger
Der har de seneste fire år været gennemført forsøg med oprettelse af
deleboliger, hvor unge deler en almen familiebolig, således at de unge
har lejekontrakt på hver sit værelse, men deler køkken og bad. Der er
tilsvarende opnået erfaringer med at flygtninge visiteres til deleboliger. Der er etableret en særlig kommunal visitation og støtte i forhold
til boligerne.
Deleboliger etableres i boliger, der er for store eller dyre for kommunens målgrupper, hvis boligerne skal benyttes til én person eller husstand. Formålet er, at også sådanne større og dyrere boliger, som er
stillet til rådighed fra boligorganisationerne, kan benyttes til at løse
kommunens boligsociale opgaver.
Kommunen kan til deleboliger anvise:
a) Unge i målgruppen for boligsocial anvisning, som er i stand til
at bo sammen, og som er på vej i uddannelse eller beskæftigelse
b) Enlige flygtninge
c) Flygtninge, der har mulighed for familiesammenføring, når
kommunen samtidig erklærer at finde en anden bolig, når og
hvis familiesammenføring opnås.
d) Unge, der er optaget på en uddannelse, når de kan bo i delebolig sammen med nyankomne flygtninge. Forsøg med at anvise
unge uddannelsessøgende med flygtninge forudsætter, at der
afsættes midler i kommunen til at yde støtte i tilstrækkeligt
omfang, hvis et øget antal boliger inddrages i ordningen.
Der kan i alt højst etableres 150 pladser i deleboliger pr. år i aftaleperioden. Der laves en fordeling af deleboliger, så det sikres, at deleboligerne spredes mest muligt i byen.
Se om deleboliger i bilag 4.
7.4.2 Udslusningsboliger
Udslusningsboliger, som etableres i familieboliger efter almenboligloven § 63 giver mulighed for at den anviste borger får en øget betalingsevne via et tilskud til huslejen i en midlertidig periode. Som led i
frikommuneforsøg kan kommunen benytte udslusningsboligerne til en
udvidet målgruppe og i en udvidet periode. Herudover kan familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger alle indgå i forsøget. Der er i
kommunens budget for 2019 afsat midler til huslejetilskud, visitation
og beskæftigelsesindsatser for i alt 75 borger pr. år.
Som led i denne aftale kan udslusningsboliger udpeges blandt de boliger, som kommunen får til rådighed via boligsocial anvisning. Frikommuneforsøg evalueres i samarbejde med de øvrige
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netværkskommuner. Evalueringen følges af Vive og skal indsendes til
Økonomi- og Indenrigsministeriet. Evalueringen vil blive forelagt for
Samarbejdsforum. Der vil i evalueringen være fokus på, om det lykkes
at forbedre borgernes betalingsevne, og i hvilket omfang borgerne evt.
må flyttes til andre boligtyper, når forsøget udløber.
Bilag 5 beskriver målgruppe og samarbejdet omkring udslusningsboliger.
7.4.3 Inklusionsboliger
Inklusionsboliger, der etableres i medfør af almenboliglovens § 62 a
giver mulighed for at øge borgerens betalingsevne ved at kommunen
yder et huslejetilskud til den anviste lejer i op til to år, hvorefter lejeren skal fraflytte. Kommunen har som led i frikommuneforsøg fået
mulighed for at etablere inklusionsboliger. Såfremt det vurderes hensigtsmæssigt, kan de midler, som er afsat til udslusningsboliger, i stedet benyttes til inklusionsboliger. Etablering af konkrete projekter forudsætter, at der afsættes midler til en boligsocial medarbejder forankret i boligorganisationen.
I aftaleperioden har kommunen mulighed for at udpege inklusionsboliger blandt de boliger, som stilles til rådighed for boligsocial anvisning.
Bilag 6 beskriver målgruppe og samarbejdet omkring inklusionsboliger.
7.4.4 Startboliger
I aftaleperioden får kommunen mulighed for at oprette projekter om
startboliger blandt ungdomsboliger, der er stillet til rådighed for boligsocial anvisning. Disse oprettes efter almenboliglovens § 101 a, stk. 1.
Startboliger er ungdomsboliger, som anvises til unge med særligt behov for støtte, mens de er i alderen 18-24 år. Såfremt der er enighed
om at etablere startboliger mellem boligorganisation og kommune, vil
der være mulighed for at indgå en konkret aftale om etablering af
startboliger under denne rammeaftale, jf. bilag 7.
Etablering af konkrete projekter forudsætter at der afsættes midler til
boligsocial medarbejder forankret i boligorganisationen.
7.4.5 Udsættelse af ommærkning af familieboliger til ungdomsboliger
I forbindelse med udbud af grundkapital til opførelse af nye almene
boliger, har en række boligorganisationer forpligtet sig til at ommærke
i alt 1.308 små familieboliger til ungdomsboliger. Ved udgangen af
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2018 manglede fire boligorganisationer7 fortsat at ommærke i alt 398
boliger.
For på kort sigt at løse udfordringerne med mangel på boliger, som
flygtninge og andre lavindkomstgrupper kan betale, er parterne enige
om, at de mellem kommunen og de fire boligorganisationer indgåede
aftaler om ommærkning vil kunne suspenderes - helt eller delvist dog kun i aftaleperioden frem til 1. juli 2023.
Forudsætningerne herfor vil være:
at boligerne er beliggende i afdelinger på trin 1 i trappemodellen.
Evt. planlagte ommærkninger i afdelinger på trin 2 og 3 i trappetrinsmodellen ommærkes planmæssigt til ungdomsboliger.
at boligorganisationen i stedet frivilligt stiller boligerne til rådighed for flygtninge via kommunens boligsociale anvisning,
at kommunen - såfremt boligerne ikke kan anvises til flygtninge
pga. flygtninges meget lave betalingsevne - får mulighed for i
stedet at anvise boligerne til borgere i målgruppen for almindelig boligsocial anvisning.
Hvis kommunen ikke udnytter anvisningsretten, ommærkes boligerne
som planlagt. Hvis kommunen udnytter anvisningsretten ommærkes
boligerne ved næste nyudlejning.
Fælles rammer for suspension af aftaler om ommærkning er skitseret i
bilag 8.
7.4.6 Særboliger, herunder mulighed for flytning
I udlejningsaftalen fra 1. januar 2007 mellem BL 1. kreds og Københavns Kommune fik Socialforvaltningen fuld og permanent anvisningsret til 1 % af de dengang knap 50.000 familieboliger i kommunen. Målgruppen for særboligerne er borgere, der vurderes at kunne
bo i eget hjem med den nødvendige bostøtte. Denne aftale videreføres
i aftaleperioden.
I enkelte tilfælde har det vist sig, at udpegningen af en konkret bolig
har været uhensigtsmæssig. Det blev derfor pr. 1. januar 2015 muligt,
når særlige hensyn taler for det, at ændre placeringen af en tidligere
udpeget særbolig til anden placering. En eventuel ændret placering er
mulig efter aftale mellem den pågældende boligorganisation og Københavns Kommune. Denne aftale videreføres i aftaleperioden.

7

Bo-vita, DVB, Boligforeningen 3B og AAB.
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7.4.7 Kommunens anvisningsret i nybyggerier
Princippet, om at kommunen stiller indtil 1/3 af de ledige boliger i en
afdeling til rådighed for kommunal anvisning, gælder som udgangspunkt også nybyggerier. En nyopført familieboligafdeling vil således
som udgangspunkt blive indplaceret på trin 1 i trappetrinsmodellen
med sædvanlig anvisningsret for kommunen. Hvis nybyggeri opføres i
gule eller røde områder, f.eks. som led i fortætningsbyggeri, skal der
dog i den konkrete udlejningsaftale med boligorganisationen tages
konkret stilling til nybyggeriets indplacering i udlejningsmodellen.
Kommunen har i de senere år stillet krav om, at der i nybyggeriprojekter skal indarbejdes små boliger, som er målrettet til boligsocial anvisning. Det har betydning for, hvordan anvisningsretten i nybyggerier
udmøntes konkret.
Ved nybyggeri i denne aftale forstås:
-

Boliger som har opnået skema A tilsagn i aftaleperioden
2015 – 2018 og tages i brug i perioden 2019 – 2023
eller tidligere.

-

Boliger som har opnået skema A tilsagn i perioden
2019 – 2023 og tages i brug senest i 2023.

Anvisningsretten udmøntes således:
Figur 2: Udlejning i nybyggerier
Førstegangsudlejning:
• 100 % anvisning til de små boliger
• 0 anvisning til øvrige boliger
Senere genudlejning i fire år fra ibrugtagning:
• 100 % anvisning til de små boliger
• Anvisning til mellem 1/9 og 1/3 af de øvrige ledige boliger alt efter andelen af små boliger, jf. tabellen nedenfor.
Genudlejning i år 5 og frem:
- Almindelig anvisning jf. trappetrinsmodellen.

Hvis projektet indeholder færre end 20 % små boliger til boligsocial
anvisning, gradueres anvisningsretten til øvrige boliger i afdelingen
ved genudlejning i fire-årsperioden efter følgende principper:
Figur 3: Anvisning til øvrige boliger når færre end 20 % små boliger
Andel af små familie- og ungAnvisning til øvrige boliger ved
domsboliger med 100 % anvisgenudlejning via udlejningshjul
ningsret
Andel under 10 %
3/9
Andel mellem 10 og 15 %
2/9
Andel over 15 %
1/9
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Når særligt billige nybyggede boliger i en midlertidig periode reserveres til boligsocial anvisning, skyldes det de særlige udfordringer, der i
disse år er med at tilvejebringe boliger i en prisklasse, som målgruppen for boligsocial anvisning kan betale. Det er forhåbningen, at der i
aftaleperioden kan tilvejebringes nybyggede boliger i et omfang, så
særlige reservationsbestemmelser ikke vil være nødvendige i fremtidige aftaler.
Undtagelser til ovenstående:
Boliger, der er opført med finansiering fra Socialforvaltningen til særlige grupper, bibeholder vilkåret om 100 % kommunal anvisning. Som
eksempel på sådanne boliger kan nævnes flg. projekter:
-

-

Sølund, hvor der etableres 20 ungdomsboliger til unge med
særligt behov.
Østre Gasværk, Sundholm Syd og Kronen Vanløse/Galleria,
hvor der etableres i alt 50 boliger til udsatte unge.
Lersø Park Allé, hvor der etableres 24 ungdomsboliger til bofællesskaber til unge medsærligt behov.

Små familieboliger, der er opført med særlig statsstøtte til løsning af
påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder boligplacering af flygtninge, bibeholder vilkåret om 100 % kommunal anvisning, indtil der ikke længere er behov for dem til formålet.
Der kan mellem parterne optages forhandling om at ændre anvisningsgraden til disse typer af boliger, såfremt behovet for boligerne ændrer
sig.
8. Genhusning i forbindelse med byfornyelse mv.
I henhold til byfornyelseslovens § 64 stk. 1-2 kan kommunen bestemme, at almene boligorganisationer og ejere af private udlejningsejendomme (med mindst 6 beboelseslejligheder) skal stille indtil hver
tredje ledige lejlighed til rådighed for genhusning i forbindelse med
byfornyelsen. Bestemmelsen er i København sat i kraft i 8 udvalgte
bydele. I forhold til de almene boligorganisationer er det aftalt, at boligorganisationerne leverer hver niende bolig i alle bydele.
Boligafdelinger beliggende i røde, orange og gule områder stiller ikke
boliger til rådighed for genhusning i forbindelse med byfornyelse.
Behovet for boliger til genhusning, herunder mulighederne for at reducere andelen af boliger, som stilles til rådighed for genhusningsopgaver, analyseres og revurderes i første halvår af 2020.
Parterne er enige om at løsningen af store genhusningsopgaver sker
solidarisk, hvor opgaven ikke kan løses af den enkelte boligorganisation alene.
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9. Familiebolig bofællesskaber
Idéen med et bofællesskab er at skabe optimale rammer for et socialt
fællesskab, som beboerne aktivt har tilvalgt.
Almene boligorganisationer opfører nu også bofællesskaber og disse
er omfattet af samme regelsæt som andre almene boliger. Indenfor
rammerne af lovgivningen er der behov for at tilpasse de velkendte
redskaber til udlejning, så der sikres en harmonisk beboersammensætning, som afspejler bofællesskabets sociale karakter.
Udlejningen skal ske i samarbejde mellem boligorganisationen og bofællesskabet, så bofællesskabet har en vis indflydelse på, hvem der
flytter ind. Dette kolliderer dog umiddelbart med principperne for ventelisteudlejning, hvor en ledig bolig udlejes til ansøgere efter anciennitet.
Parterne er enige om, at der også for bofællesskaber skal være klare
gennemsigtige retningslinjer for, udlejningen og en klar rollefordeling
mellem boligorganisation og bofællesskab.
Ved etablering af bofællesskaber skal boligorganisationen og kommunen indgå aftale om, hvorledes udlejningen skal finde sted, jf. almenboliglovens § 51a. Til brug for indgåelsen af nye aftaler har parterne
udformet fælles rammer for udlejning i bofællesskaber jf. bilag 9.0 –
9.2. Rammen kan justeres efter målgruppe samt lokale ønsker og behov.
Eksisterende aftaler om udlejning i bofællesskaber kan justeres i overensstemmelse hermed, såfremt boligorganisationen har ønske om det.
Boligsocial anvisning skal ske under hensyntagen til, at der er tale om
et bofællesskab. I boligområder/-afdelinger beliggende i rød, orange
eller gul kategori, skal kriterierne for udlejning i disse områder følges.
Det kan for det enkelte bofællesskab aftales, at der ikke er boligsocial
anvisning mod kompenserende anvisning til boligorganisationens øvrige afdelinger. Sådanne aftaler forelægges for Samarbejdsforum.
Samarbejde om bofællesskaber og anvisning til disse er nærmere beskrevet i bilag 9.0 – 9.2.
10. Ældre særlige aftaler
Denne aftale omfatter al udlejning af almene familie- og ungdomsboliger. Ældre aftaler om særlig anvisning til f.eks. bofællesskaber, opgangsfællesskaber mv. indskrives i den konkrete udlejningsaftale for
den pågældende boligafdeling, så der sikres overblik og gennemsigtighed ift. indgåede særaftaler.
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Samarbejdsforum modtager en samlet oversigt over eventuelle særlige
anvisningsaftaler.
11. Forsøg og nye boligtyper
København skal udvikle nye boligtyper i takt med efterspørgslen på
boligmarkedet. Det kan f.eks. være boligtyper med en større grad af
fællesskab på tværs af boligerne eller boliger, som tager højde for nye
familieformer.
I takt med at nye koncepter udvikles, skal der konkret tages stilling til
udlejningsprincipper, herunder omfang af boligsocial anvisning og inklusion af anviste borgere i udviklingen af koncepter.
12. Andre aftaler knyttet til udlejning og anvisning
12.1 Fælles anvisning af ungdomsboliger
Parterne ønsker at lette boligsøgningen for unge under uddannelse.
Borgerrepræsentationen har den 22. august 2013 besluttet, at selvejende kollegier i København skal tilsluttes et af de to indstillingsudvalg i København: CIU eller KKIK.
Parterne er enige om, at der i perioden fortsat skal arbejdes hen imod
at sikre, at alle ungdomsboliger tilsluttes fælles anvisning via et af de
to indstillingsudvalg. Boligorganisationerne vælger selv hvilket anvisningsudvalg, de vil indgå aftale med.
12.2 Fortsættelse af kontaktpersonordningen
Parterne forpligter sig til i aftaleperioden at fortsætte samarbejdet omkring kontaktpersonordningen, der er et samarbejde mellem Københavns Kommunes boligrådgivere og kontaktpersoner i de almene boligorganisationer og -afdelinger.
Ordningen har til formål at støtte borgere med sociale problemer. Ordningen giver ansatte i boligorganisationer direkte adgang til kommunens boligrådgivere. Kontaktpersonordningen bidrager dermed til, at
kommunen hurtigt bliver opmærksom på eventuelle problemer og derfor hurtigt kan hjælpe socialt udsatte borgere. Ordningen er nærmere
beskrevet i bilag 10.
Der afholdes årligt møde, hvor kontaktpersonerne inviteres til gensidig drøftelse af det forgangne år.
12.3 Fortsættelse af indsatser
Følgende indsatser fra de hidtidige rammeaftaler videreføres i den
kommende aftaleperiode:
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-

Den fælles indsats i forhold til forebyggelse af udsættelser fortsætter

-

De hidtidige bestemmelser om parternes frister i forbindelse med
boligsocial anvisning videreføres med to mindre justeringer. Boligorganisationernes frist for levering af boliger er fremover 2.
hverdag i måneden. Den boligsociale anvisning får 5 hverdage til
at vurdere en bolig, før kommunen får ansvar for tomgangsleje.
Nærmere beskrivelse af frister og justeringer findes i bilag 11.

-

Boligorganisationerne har fortsat mulighed for at kunne indgå aftale med kommunen om enkeltstående forsøg med udlejning efter
annoncering uden om ventelisterne i problemramte områder. Problemramte områder er iflg. almenboliglovens § 60a, områder,
hvor der er konstateret væsentlige problemer af f.eks. social eller
økonomisk karakter. Det kan f.eks. være høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af borgere med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af boliger og friarealer. Det kan også være
områder, som figurerer på ministeriets særlige liste over områder,
hvor der er en høj andel af beboere udenfor arbejdsmarkedet.

13. Implementering og formidling af aftalen
Dialogen med de enkelte boligorganisationer om konkrete udlejningsaftaler indenfor rammerne af denne aftale forventes indledt i første
halvår 2019 med henblik på, at aftalerne successivt kan træde i kraft
hen over sommeren og efteråret 2019, når boligorganisationerne har
taget stilling.
Parterne er enige om at videreføre gældende udlejningsaftaler mellem
boligorganisationen og kommunen i overgangsperioden, indtil nye udlejningsaftaler kan træde i kraft. De individuelle udlejningsaftaler søges med dette forbehold indgået for samme periode som den generelle
aftale.
Parterne vil sammen udarbejde en online pjece, som beskriver udlejningsaftalen og de forskellige veje til en almen bolig i København. For
at understøtte kommunens strategi om internationalisering udarbejdes
der tillige en tekst på engelsk om muligheden for at opnå en bolig via
de generelle kriterier for fleksibel udlejning målrettet udenlandske tilflyttere, som opfylder kriterierne.
14. Målepunkter og evaluering af aftalen
Kommunen anviste 775 husstande med påtrængende boligsociale behov til en bolig i 2018. I samme periode blev i alt 1090 husstande indstillet til bolig via den boligsociale anvisning. Kommunen forventer i
2019, at et tilsvarende antal husstande vil have behov for hjælp til at få
en bolig. Herudover forventes der at være et behov for husning af ca.
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82 husstande med nyankomne flygtninge ud fra den kvote på 127
flygtninge, som aktuelt er fastsat for kommunen.
Kommunen har en overordnet målsætning om, at boligsituationen for
socialt udsatte borgere ikke må forværres. Løsningerne i denne aftale
må ikke føre til at færre boliger kan anvises i 2019-2022, end det var
tilfældet i 2018.
Forsøg med nye boligtyper til anvisning indgår også i opgørelsen,
også i tilfælde, hvor den nye boligtype er et midlertidigt tilbud (f.eks.
udslusningsboliger)
Der er aftalt følgende målepunkter for aftalen:
-

Antallet af afdelinger og boliger, som er på listen over udsatte
områder, skal falde, dette gælder både udsatte områder, ghettoområder og hårde ghettoområder.
Antallet af afdelinger (herunder også antallet af boliger i de
omfattede afdelinger), som har flere end 40 % beboere udenfor
arbejdsmarkedet skal falde.
Ventetiden for boligsocial anvisning må ikke stige, hverken
gennemsnitligt eller for borgerne med den laveste betalingsevne.
Der skal etableres nye boliger med tilstrækkeligt lav leje, så de
er tilgængelige for målgrupperne i den boligsocial anvisning.
Anvisningen skal så vidt muligt ske i alle byens områder, hvad
enten der er tale om sociale målgrupper eller flygtninge.

Kommunen afrapporterer årligt til Samarbejdsforum hvor mange henvendelser, der er kommet til boligrådgiverne via kontaktpersonordningen, og i hvilket omfang der er fulgt op på disse.
I løbet af aftaleperioden etableres måling af andelen af unge i ungdomsboliger, som er under uddannelse
Nye udsatte boligområder kan blive udpeget i aftaleperioden, mens
andre områder kan udgå af listen. Hvis nye boligområder udpeges som
udsatte boligområder overgår familieboligafdelingerne i området
umiddelbart til udlejning efter principperne på trin 3.
Trin 2 genberegnes hvert år, når listen over udsatte boligområder foreligger. Hvis et område, som er udgået af listen, ligger indenfor den
genberegnede ”risikozone”, er det principperne på trin 2, der skal udlejes efter fremadrettet. Hvis det ikke er tilfældet, indgår kommunen
og boligorganisationen aftale efter principperne på trin 1. Oversigt
over områdernes kategorisering forelægges for Samarbejdsforum.
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Kategoriseringen af afdelinger i grønne områder revurderes i Samarbejdsforum midtvejs i aftaleperioden i forbindelse med nøgletalsmålingen i 2021.
Såfremt en negativ udvikling i områderne gør det nødvendigt, kan
Samarbejdsforum beslutte at skærpe de fleksible kriterier yderligere i
den resterende aftaleperiode for at sikre, at indflytterne påvirker områdets målinger positivt. De skærpede kriterier kan indføres generelt for
alle områder på et eller flere trin eller konkret i forhold til et specifikt
boligområde.
Der gennemføres en samlet og koordineret evaluering i slutningen af
aftaleperioden og i første halvår af 2023.
Der gennemføres herudover årlige nøgletalsmålinger, hvor der bl.a. vil
være fokus på følgende:
Liste over udsatte områder
- Antal af afdelinger og områder på listen over udsatte områder
- Antal af afdelinger og områder fordelt på orange/gul og grøn
kategori
Fleksibel udlejning
- Antal udlejninger efter de forskellige udlejningskriterier
- Andel personer på overførselsindkomst på afdelingsniveau for
afdelinger med flere end 20 boliger
- Andel personer på overførselsindkomst på områdeniveau
- Andel af personer på overførselsindkomst blandt tilflyttere efter udlejningskriterium
Boligsocial anvisning og anvisning af flygtninge
- Ventetiden for borgere i den boligsociale anvisning
- Antallet af flygtninge der anvises til deleboliger
- Antallet af boligsociale anvisninger til de forskellige boligtyper (familieboliger, udslusningsboliger, skæve boliger etc.)
- Andel af bostøtte til boligsocialt anviste beboere
- Andel af opfølgninger på henvendelser til kommunen via kontaktpersonordningen.
Udsættelser:
- Antallet af udsættelser og antallet af varslede udsættelser
- Boligsocial gruppe undersøger muligheden for at etablere mere
specialiserede målinger vedr. udsættelser, som kan indgå i faste nøgletalsopgørelser.
Grundlaget for evaluering og årlige nøgletalsmålinger udgøres af boligorganisationernes kvartalsvise indberetninger af data om de udlejede familieboliger til kommunen og oplysninger fra boligorganisationer og byretter.
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15. Opsigelsesbestemmelser og mandat til justeringer
Aftalen gælder i perioden 1. juli 2019 til 1. juli 2023.
Bestemmelserne om suspension af boligsocial anvisning kan opsiges
af Københavns Kommune med seks måneders varsel efter den 1. januar 2020. Parterne har mulighed for at opsige ordningen om permanent anvisning af særboliger efter 2006-aftalen med tilsvarende varsel.
Såfremt der i aftaleperioden sker større ændringer i de forudsætninger,
der ligger til grund for aftalen eller der i forbindelse med de årlige målinger konstateres en negativ udvikling i et eller flere områder, kan der
i regi af Samarbejdsforum aftales justeringer for den resterende løbetid. Herunder kan der aftales nye kriterier eller yderligere skærpelse af
eksisterende kriterier. Ændringer i forudsætningerne kan f.eks. være
ny lovgivning, herunder nye redskaber til regulering af beboersammensætningen, ændrede konjunkturer eller adgang til nye data.

Side 27 af 27

Punkt 11, Bilag 1: Bilag 1 - Rammeaftale om udlejning i perioden 2019 - 2023.pdf
KØBENHAVNS KOMMUNE
Bilag 1.0 til
Udlejningsaftalen

29-03-2019
Fælles rammer for aftaler om fleksibel udlejning af almene familieboliger i perioden 1. juli 2019 – 1. juli 2023.
I. Baggrund
Udlejningsaftalen mellem Københavns Kommune og BL 1. kreds sætter rammerne for udlejning af almene familieboliger i København. Det
overordnede mål er at sikre velfungerende boligområder og tilgodese
forskellige målgruppers behov for en bolig. Herudover skal Udlejningsaftalen håndtere nye udfordringer, der følger af regeringens parallelsamfundsaftale og den opfølgende lovgivning, som trådte i kraft
(delvist) den 1. december 2018.
Fleksibel udlejning
Fleksibel udlejning indebærer, at boligsøgende på ventelisten, der opfylder visse kriterier, opnår fortrinsret på ventelisten forud for andre
boligsøgende med højere ventelisteanciennitet. De københavnske erfaringer viser, at fleksibel udlejning er et effektivt redskab til at styre
indflytningen i almene familieboliger og sikre boligområder i social
balance samtidig med, at boligsociale opgaver løses.
Kriterierne og andelen af fleksibel udlejning fastlægges ved aftale
mellem kommunen og den enkelte boligorganisation indenfor de i Udlejningsaftalen fastlagte fælles rammer, som gennemgås nedenfor.
Den indbyrdes prioritering af flere mulige kriterier fastlægges præcist
i den konkrete udlejningsaftale mellem kommunen og boligorganisationen. Såfremt beboersammensætningen i afdelingen eller boligområdet ændrer sig væsentligt, kan boligorganisationen optage forhandling
med forvaltningen om at ændre på den indbyrdes prioritering af kriterierne.
II. Trappetrinsmodellen
Udlejningsaftalen inddeler alle familieboligafdelinger i tre grupper efter en såkaldt ’trappetrinsmodel’, som udtrykker en familieboligafdelings udfordringer på tre niveauer.
Formålet med trappetrinsmodellen er at udskille de forholdsvis få boligafdelinger, som har særlige udfordringer og derfor behov for en
særligt fokuseret udlejning – afdelinger på trin 2 og 3. Udfordringerne
kan være på boligområde- eller afdelingsniveau. Trin 1 i modellen
rummer også de mere robuste familieboligafdelinger, som danner
rammen om mange forskellige menneskers hverdag.

Bilag 1.0. – 1.1 Fleksibel udlejning
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Hvis en familieboligafdeling ligger i et område med mange almene
boliger og mindst 1.000 beboere, ses først på om der i området under
ét er særlige udfordringer (områdeperspektiv). Målestokken er her de i
almenboligloven § 61 a., stk. 2 nævnte kriterier for udpegning af udsatte boligområder, dvs. beboernes tilknytning til arbejdsmarked eller
uddannelse, uddannelsesniveau og indkomst samt andelen af beboere,
der er dømt for visse lovovertrædelser.
Hvis boligafdelingen ikke indgår i et område, som er - eller er tæt på
at blive - udpeget som udsat boligområde, vurderes beboersammensætningen i den enkelte boligafdeling (afdelingsperspektiv). Her ses
på de voksne beboeres tilknytning til arbejdsmarkedet.
De fleksible udlejningskriterier og omfanget af fleksibel udlejning varierer, dels afhængig af den enkelte boligafdelings indplacering på et
af de tre trin, dels afhængig af om afdelingens udfordringer er på område- eller på afdelingsniveau.
Figur 1. Trappetrinsmodel

Fleksibel udlejning bliver på trin 2 og 3 brugt målrettet til at imødegå
ghettodannelse i et boligområde med mange almene boliger (områdeperspektiv) og samtidig sikre, at beboersammensætningen er karakteriseret ved, at mange beboere er i arbejde eller under uddannelse (afdelingsperspektiv). På mellemtrinnet (trin 2) har indsatsen et forebyggende sigte, mens indsatsen på trin 3 skal styrke afdelingerne og så
hurtigt som muligt flytte dem til et lavere trin i modellen.
Bilag 1.0 – 1.1 Fleksibel udlejning
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Trin 1, der som nævnt rummer de mest robuste familieboligafdelinger,
baserer sig på almindelig anciennitetsbestemt ventelisteudlejning. Fokus
er her på, at alle uanset social baggrund skal have mulighed for at bo i en
almen familiebolig i København. Fleksibel udlejning er her et supplement til almindelig ventelisteudlejning og boligsocial anvisning, som boligorganisationen indenfor nærmere fastsatte grænser kan vælge til.
1. Udfordringer på områdeniveau (områdeperspektiv, jf. almenboliglovens § 61 a).
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet monitorerer løbende på et antal boligområder i København. Et boligområde defineres i denne forbindelse som fysisk sammenhængende matrikelnumre, der i 2010 var ejet af
almene boligafdelinger og aktuelt har mindst 1.000 beboere, jf. almenboliglovens § 61 a. stk. 3. Hvert år den 1. december offentliggør ministeriet
en liste over udsatte1 boligområder, som karakteriseres ved yderligere at
opfylde to af de fire i almenboliglovens § 61 a., stk. 1 oplistede kriterier:
1. Andelen af beboere 18 – 64 år uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse overstiger 40 % (opgjort som gennemsnit
over to år)
2. Andelen af dømte for visse lovovertrædelser udgør mindst 3 x
landsgennemsnittet målt over to år, aktuelt 1,98 % (listen pr. 1.
december 2018)
3. Andelen af beboere 30 – 59 år kun med grundskoleuddannelse
overstiger 60 %
4. Gennemsnitlig bruttoindkomst for skattepligtige 15 – 64 årige
(excl. uddannelsessøgende) udgør mindre end 55 % af regionsgennemsnit.
Familieboligafdelinger, der indgår i de pr. 1. december 2018 udpegede udsatte boligområder indplaceres ved aftaleperiodens start på trin 3 i trappetrinsmodellen. Øvrige ”store” boligområder, vurderes ud fra, hvor tæt de er
på at blive udpeget som udsat boligområde. Hvis et område ligger indenfor
den i udlejningsaftalen definerede risikozone, indplaceres afdelingerne på
trin 2. Risikozonen skelner mellem gule og orange områder, jf. Tabel 1.
nedenfor. Ellers indplaceres de enkelte boligafdelinger i trappetrinsmodellen ud fra et afdelingsperspektiv, jf. herom afsnit 2 nedenfor.

1

Ministeriet offentliggør samtidig lister over ghettoområder og hårde ghettoområder. Et ghettoområde er et udsat boligområde, som opfylder det supplerende kriterie om ikke vestlig baggrund i § 61 a. stk. 2. Ved udpegningen i 2018
var der sammenfald mellem udsatte områder og ghettoområder i København. Et hårdt ghettoområde er et udsat boligområde, som i fire år (fem år i en overgangsperiode) har opfyldt betingelserne for at være en ghetto.

Bilag 1.0 – 1.1 Fleksibel udlejning
Side 3 af 15

Punkt 11, Bilag 1: Bilag 1 - Rammeaftale om udlejning i perioden 2019 - 2023.pdf

Tabel 1. Oversigt over vurderingen på områdeniveau
Trin 1: Grønne områder
Trin 2: Gule/Orange områder
Trin 3: Røde områder
(områder som ikke er
(defineret i udlejningsaftalen)
(statslig udpegning)
gule/orange/røde)
Særlige karakteristika for områder med min. 1.000 beboere:
Familieboligafdelinger, som
ikke er i risiko for at komme
på listen over udsatte boligområder.

Familieboligafdelinger i risiko for at
Familieboligafdelinger
komme på listen over udsatte boligområ- på listen over udsatte
der.
boligområder.

1. Området er ikke tæt på at opfylde mindst ét af kriterierne i
§ 61 a. stk. 1 nr. 1, 3 og 4 (om
ledighed, indkomst og grundskole) - afstand til kriterieværdien er > 5 %.

1. Området er tæt på at opfylde: mindst
ét af kriterierne i § 61 a. stk. 1 nr. 1, 3
og 4 (om ledighed, indkomst og grundskole) eller
2. Området opfylder kriteriet om dømte.

Området opfylder
mindst to af de fire
grundkriterier i § 61 a.
stk. 1 nr. 1 – 4 (statslig
udpegning ).

Orange områder:
Afstand til mindst to af kriterierne ≤ 5 %

og
2. opfylder ikke kravet om
dømte (§ 61 a. stk.1 nr. 2).

Gule områder:
1. Afstand til ét af kriterierne ≤ 5 %
eller
2. Kriteriet om dømte er opfyldt.
Udlejningsfokus:

- Afhænger af beboernes arbejdsmarkedstilknytning i den
enkelte boligafdeling – se afsnit 2. nedenfor.

Afhænger af beboernes arbejdsmarkedstilknytning i den enkelte
boligafdeling – se tabel 2 nedenfor.

- Forebygge udpegning som udsat boligområde.

Udlejningstyper
Ingen alm. ventelisteudlejning.

Ingen alm. ventelisteudlejning.

Obligatorisk fleksibel udlejning (iht. udlejningsaftalen).

Obligatorisk fleksibel
udlejning (iht. almenboliglovens § 60 stk. 4).

Boligsocial anvisning (3/9 i gule områder
og 2/9 i orange områder) subsidiært,
hvis boligen ikke udnyttes til kommunal
anvisning, fleksibel udlejning.

Ingen boligsocial anvisning.
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2. Udfordringer på afdelingsniveau (afdelingsperspektiv).
Afdelinger i grønne områder, jf. afsnit 1. ovenfor, samt afdelinger, der
er beliggende helt udenfor de ”store” familieboligområder med mindst
1.000 beboere, som ministeriet monitorerer på, indplaceres i trappetrinsmodellen ud fra beboersammensætningen i den enkelte boligafdeling (afdelingsperspektiv).
Tabel 2. De tre trin ud fra et afdelingsperspektiv
Trin 1
Trin 2
Trin 3
Andel af beboere i aldersgruppen 18 år plus, der står udenfor arbejdsmarkedet, målt i procent af alle beboere i samme aldersgruppe.
35 minus
35 – 39,9 %
40 plus
Udlejningsfokus
Boliger til alle
Social balance
- Borgere på overførselsind- Forebygge, at der opstår
komst og andre med behov for
en for stor koncentration
en billig bolig skal have muligaf beboere på overførhed for at bosætte sig i denne
selsindkomst i afdelindel af boligmassen – både med
gen.
og uden kommunens hjælp.

Social Balance
- Styrke beboersammensætningen, så afdelingen
kan rykkes til et lavere
trin i modellen.

Social balance
- Fastholdes.
Alm. ventelisteudlejning
- mindst 2/9.

Udlejningstyper
Ingen alm. ventelisteudlejning.

Ingen alm. ventelisteudlejning.

Fleksibel udlejning
- kan tilvælges højest 1/3.

Obligatorisk fleksibel ud- Obligatorisk fleksibel udlejning (i.h.t. Udlejningsaf- lejning (i.h.t. udlejningsaftalen).
talen).

Boligsocial anvisning (1/3)
- subsidiært, hvis boligen ikke
udnyttes til kommunal anvisning, alm. ventelisteudlejning.

Boligsocial anvisning (2/9) Ingen boligsocial anvis- subsidiært, hvis boligen
ning.
ikke udnyttes til kommunal anvisning, fleksibel udlejning.

Omfanget af fleksibel udlejning afhænger af beboersammensætningen
i den enkelte boligafdeling, jf. bilag 1.1 som illustrerer ”udlejningshjulene” på de tre trin, herunder boligorganisationens muligheder for at
vælge fleksibel udlejning til og fra.
3. Ændring af kategorier i aftaleperioden
Nye udsatte boligområder kan blive udpeget i aftaleperioden, mens
andre områder kan udgå af listen.
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Hvis nye boligområder udpeges som udsatte boligområder overgår familieboligafdelingerne i området umiddelbart til udlejning efter principperne på trin 3.
Trin 2 genberegnes hvert år, når listen over udsatte boligområder foreligger. Hvis et område, som er udgået af listen, ligger indenfor den
genberegnede ”risikozone”, er det principperne på trin 2, der skal udlejes efter fremadrettet. Hvis det ikke er tilfældet, indgår kommunen
og boligorganisationen aftale efter principperne på trin 1.
Kategoriseringen af boligafdelinger revurderes i Samarbejdsforum
midtvejs i aftaleperioden i forbindelse med nøgletalsmålingen i 2021.
III. Målrettede fleksible kriterier på de tre trin
For at sikre størst mulig gennemsigtighed for boligsøgende og ensartet
administration på tværs af boligorganisationer er der i Udlejningsaftalen aftalt kriterier for fleksibel udlejning, fælles fortolkningsbidrag og
krav til dokumentation. Da udlejningsfokus er forskelligt på de tre
trin, varierer de fleksible kriterier efter udfordringens karakter, jf. nedenfor. De forskellige kriterier stiller krav om forskellige former for
dokumentation for, at betingelsen er opfyldt.
Hvor flere ansøgere på ventelisten opfylder det relevante kriterium,
prioriteres den ansøger, som opfylder kriteriet og har længst anciennitet på ventelisten.
På alle tre trin kan boligorganisationen i udlejningsaftalen med kommunen udpege op til 5 % af familieboligerne i hver afdeling til udlejning efter handicapkriteriet (C-kriteriet), jf. afsnit IV, C.1 nedenfor.
Ansøgere efter dette kriterium skal tillige - i samme omfang som øvrige ansøgere - opfylde de fleksible kriterier, der følger af udlejningshjulet for pågældende afdeling.
1. Fleksible kriterier på trin 1
København skal være en by for alle. Ny lovgivning betyder, at personer på offentlige ydelser fremover ikke har adgang til billige boliger,
der er beliggende i udsatte boligområder. Det er derfor et mål, at borgere på overførselsindkomst og andre med behov for en billig bolig
har mulighed for at bosætte sig andre steder i boligmassen (trin 1).
Almindelig anciennitetsbestemt ventelisteudlejning på trin 1 sikrer
lige adgang til en bolig for alle, der er skrevet på venteliste. På trin 1
kan fleksibel udlejning tilvælges af boligorganisationen som supplement til almindelig ventelisteudlejning og boligsocial anvisning. Muligheden for at udleje efter fleksible kriterier er dog reguleret i forhold
til omfang og kriterier, jf. målsætningen om, at alle skal kunne bo i en
almen familiebolig.
Bilag 1.0 – 1.1 Fleksibel udlejning
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Samtidig giver boligsocial anvisning kommunen mulighed for at
hjælpe flygtninge og borgere med sociale problemstillinger til en bolig, de kan betale. I det omfang kommunen ikke måtte udnytte sin anvisningsret, er det andelen af almindelig ventelisteudlejning, der øges.
På trin 1 skelnes mellem A- og B-kriterier, jf. gennemgangen nedenfor. A-kriterierne giver fortrinsret til personer i arbejde og under uddannelse og kan på trin 1 bruges til at fastholde en fortsat socialt bæredygtig beboersammensætning.
B-kriterier, der tilgodeser seniorer og personer med boligbehov udløst
af skilsmisse eller samlivsophør, skal understøtte en målsætning om
fleksibilitet på boligmarkedet, så borgere i visse livssituationer - trods
generelt lange ventelister - kan få opfyldt deres boligbehov indenfor
en kortere tidsramme.
Det er op til den enkelte boligorganisation at vælge mellem A- og Bkriterier ud fra lokale forhold. På trin 1 kan udlejning efter A-kriterier
højst udgøre 2/9 af de ledige boliger. Den samlede andel af fleksibel
udlejning efter A-/og eller B-kriterier kan højst udgøre 3/9.
2. Fleksible kriterier på trin 2
Som nævnt skal indsatsen på trin 2 forebygge, at området/afdelingerne
rykker op på trin 3, dvs. kommer på listen over udsatte boligområder
eller i kategorien 40 plus.
Udlejningsaftalen udelukker derfor almindelig ventelisteudlejning på
trin 2. I det omfang kommunen ikke måtte udnytte sin anvisningsret til
ledige boliger m.v., vil det derfor betyde, at andelen af fleksibel udlejning øges.
De fleksible kriterier afhænger af udfordringens karakter:
• Udfordringen er på områdeniveau
Udlejningen skal her forhindre, at området udpeges som eller
fastholdes som udsat boligområde. Der udlejes derfor efter skærpede fleksible kriterier. Det betyder, at beskæftigelses- og uddannelseskriteriet skal opfyldes af alle husstandens medlemmer i
den relevante aldersgruppe samtidig med, at der stilles supplerende krav til husstandsmedlemmernes indtægt og uddannelsesniveau, jf. herom afsnit 3.
• Udfordringen er på afdelingsniveau (35 – 39,9 %)
Udlejningen skal her sikre, at en høj andel af afdelingens beboere er i beskæftigelse eller under uddannelse. Der udlejes efter
A-kriterier for at forhindre, at afdelingen kommer i kategorien
40 plus, som er karakteriseret ved, at flere end 40 % af beboerne
er uden for arbejdsmarkedet.
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3. Fleksible kriterier på trin 3
På trin 3 skal indsatsen sikre, at afdelingerne så hurtigt som muligt
rykker til et lavere trin. Derfor er der 100 % fleksibel udlejning. Ligesom på trin 2 afhænger kriterierne af, om udfordringen er på områdeniveau (udsat boligområde) eller afdelingsniveau (40 plus):
a. Udsatte boligområder
Det fremgår af almenboliglovens § 60 stk. 4, at fleksibel udlejning er
obligatorisk i udsatte boligområder ved udlejning til boligsøgende på
ventelisten. Udlejning af familieboliger skal her ske efter særlige af
kommunen fastsatte kriterier, herunder beskæftigelses- og uddannelseskriterier, med henblik på at styrke beboersammensætningen i området. Kriterierne er fastlagt i Udlejningsaftalen.
Fokus er på, at området så hurtigt som muligt skal skifte status fra udsat boligområde til ikke at være et udsat boligområde, og at undgå
hårde ghettoområder. Udlejningsaftalen fastlægger skærpede fleksible
kriterier for udsatte boligområder, som skal opfyldes af alle husstandsmedlemmer i den relevante aldersgruppe. Lige som på trin 2
stilles der krav til indkomst og uddannelsesniveau. Herudover stilles
krav om straffeattester som dokumentation for, at ingen husstandsmedlemmer i en nærmere afgrænset periode er dømt for overtrædelse
af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer.
De skærpede kriterier, som gennemgås nedenfor i afsnit IV. D, supplerer beskæftigelses- og uddannelseskriterier. De supplerende krav rettes
mod såvel ansøger som voksne medlemmer af dennes husstand. Boligsøgende, der ikke opfylder de skærpede betingelser, vil være henvist til
at søge boligtilbud i en af byens øvrige boligafdelinger (trin 1).
b. Boligafdelinger i kategorien 40 plus
Der udlejes efter A-kriterier for at sikre, at indflytningen ved genudlejning bidrager til at øge andelen af beboere, der enten er i arbejde eller under uddannelse. Fokus er på, at afdelingen skal rykke til et lavere
trappetrin.
IV. Uddybende gennemgang af kriterier med fortolkningsbidrag
Samlet gælder at ansøger skal dokumentere at opfylde kriteriet på tidspunktet for boligens overtagelse.
A.1 Personer i arbejde
Kriteriet ”arbejdsmarkedstilknytning” prioriterer ansøgere fra boligorganisationernes venteliste, der har fast arbejde. Kriteriet kan på den
ene side tiltrække personer på arbejdsmarkedet fra andre kommuner,
og på den anden side fastholde kommunens egne borgere med arbejdsmarkedstilknytning, som har en bolig, der ikke opfylder husstandens
aktuelle behov, eller som blot ønsker at flytte.
Bilag 1.0 – 1.1 Fleksibel udlejning
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Udlejningskriterier:
Fortrinsret for ansøgere på boligorganisationens venteliste, der kan
dokumentere, at de eller deres ægtefælle/samlevende har fast arbejde
Fortolkningsbidrag ”Fast arbejde”
• Ansøger eller dennes ægtefælle/samlevende skal have fast arbejde.
• Hvis ansøger, som er opnoteret på ventelisten, ikke selv opfylder
kriteriet og ikke er gift med den person, som flytter med og opfylder kriteriet, er det en betingelse for at opnå fortrinsretten, at de
samlevende har haft fælles folkeregisteradresse i to år.
• Beskæftigelsen skal have et omfang på mindst 25 timer inkl. frokost om ugen. I gule og røde områder er der skærpede krav til indtægtsniveauet, jf. afsnit III.D nedenfor).
• Fast stilling med offentligt tilskud, f.eks. fleksjob, sidestilles med
andet arbejde. En ansøger i fleksjob vurderes efter det timetal, som
kommunen supplerer op til. Dvs. hvis der arbejdes 15 timer om
ugen, og kommunen supplerer lønnen op til 30 timer, så betragtes
dette fleksjob som arbejde i 30 timer om ugen. Fleksjob bør dokumenteres med kopi af tre mdr. lønsedler og/eller ansættelseskontrakt samt dokumentation fra kommunen for bevilling af fleksjob.
• En elevstilling anses ikke for fast arbejde, men elever kan være omfattet af kriteriet for uddannelsessøgende, jf. nedenfor pkt. pkt. 2.
Krav til dokumentation
• Lønmodtagere skal fremlægge dokumentation for, at de er i arbejde
på overtagelsestidspunktet, i form af ansættelseskontrakt og de seneste tre måneders lønsedler.
• Hvis der ikke kan fremlægges tre måneders lønsedler, skal dokumentationen vise, at ansættelsen påbegyndes senest på datoen for
overtagelse af boligen.
• Selvstændigt erhvervsdrivende og konsulenter skal fremlægge dokumentation for CVR-registrering samt omsætning i seneste regnskabsår.
• Fælles folkeregisteradresse gennem to år med en samlevende, som
opfylder kriteriet, dokumenteres ved fremlæggelse af bopælsattest.
A.2 Unge under uddannelse
Flere unge, som er under uddannelse, forventes at kunne have en positiv indflydelse på det sociale liv i boligafdelingerne. Målet er, at de
unge opnår en tilknytning til boligområdet, så de får lyst til at blive
boende, når de kommer i arbejde efter endt uddannelse.

Bilag 1.0 – 1.1 Fleksibel udlejning
Side 9 af 15

Punkt 11, Bilag 1: Bilag 1 - Rammeaftale om udlejning i perioden 2019 - 2023.pdf

Udlejningskriterium:
Fortrinsret for unge ansøgere på ventelisten, der kan dokumentere, at
de selv eller deres samlever/ægtefælle er under uddannelse
Fortolkningsbidrag ”under uddannelse”:
• Målgruppen er unge ansøgere, der kan dokumentere, at de eller deres samlever/ægtefælle er under uddannelse og tilhører den berettigede personkreds i forhold til almene ungdomsboliger.
• Hvis ansøger, som er opnoteret på ventelisten, ikke selv opfylder
kriteriet og ikke er gift med den person, som flytter med og opfylder kriteriet, er det en betingelse for at opnå fortrinsretten, at de
samlevende har haft fælles folkeregisteradresse i to år.
• Uddannelsen skal være SU-berettiget eller omfattet af en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
• Den boligsøgende skal modtage undervisning i et omfang, der berettiger til SU.
Krav til dokumentation
• Dokumenteres ved fremlæggelse af dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om indskrivning.
• Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
• Studiekort udgør ikke tilstrækkelig dokumentation, da de typisk udstedes for ganske lang tid ad gangen.
• Hvis uddannelsen ikke er påbegyndt, f.eks. på grund af ferieperiode, skal dokumentationen vise, at uddannelsen påbegyndes senest
på datoen for boligens overtagelse.
• Fælles folkeregisteradresse gennem to år med en samlevende, som
opfylder kriteriet, dokumenteres ved fremlæggelse af bopælsattest.
B.1 Seniorer
Målet er at give kommunens ældre borgere mulighed for at blive i
byen, når deres boligbehov ændrer sig. Målgruppen er par og enlige i
kommunen, der har nået den alder, hvor børnene typisk er flyttet
hjemmefra.
Udlejningskriterium:
Fortrinsret for ansøgere på ventelisten, som er over 62 år, og frigiver
en anden bolig i kommunen.
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Fortolkningsbidrag og krav til dokumentation:
”i kommunen”
• Ansøgeren eller dennes ægtefælle/samlevende skal have fast bopæl i
kommunen, hvilket dokumenteres ved fremlæggelse af bopælsattest.
• Ansøgeren skal være fyldt 62 år, hvilket f.eks. kan dokumenteres ved
fremlæggelse af kopi af sygesikringsbevis og billedlegitimation.
B.2 Personer med behov for en bolig ifm. skilsmisse/samlivsophævelse m.v.
Målet er at tilgodese ansøgere på ventelisten med bopæl i kommunen,
der i forbindelse med skilsmisse, separation eller brudt parforhold har
behov for hurtigt at få en anden bolig, men ikke opfylder betingelserne
for at få anvist en bolig gennem kommunens boligsociale anvisning.
Boligorganisationen kan i medfør af udlejningsbekendtgørelsen § 8
selvstændigt beslutte, at boligsøgende, som fraflytter en bolig i boligorganisationen på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold, har fortrinsret (med respekt af børnefamiliernes fortrinsret til
store boliger i § 4) til ledige boliger i boligorganisationens afdelinger i
den pågældende kommune i op til et år, hvis den boligsøgendes barn
under 18 år fortsat bor hos den anden af forældrene i en af boligorganisationens afdelinger i kommunen.
Kriteriet i denne aftale giver boligorganisationerne mulighed for at tilgodese skilsmisseramte m.v. i kommunen generelt, uanset om de har
børn, og uanset om de kommer fra en almen eller en privatejet bolig.
Udlejningskriterium:
Ansøgere på ventelisten, bosat i kommunen, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller brudt parforhold har behov for hurtigt at få
en ny bolig, kan gives fortrinsret til en bolig, i indtil et år efter skilsmisse/separation/samlivsophævelse.
Fortolkningsbidrag og krav til dokumentation:
”Separation/skilsmisse/brudt parforhold”
• Ansøgeren skal have ansøgt indenfor det seneste år efter separation/skilsmisse/samlivsophævelse. Dokumenteres ved fremlæggelse af skilsmisse/separations-papirer eller bopælsattest.
• Fortrinsretten er kun gældende i ét år efter datoen for skilsmisse/separation/samlivsophævelse.
• Hvis parterne ikke har været gift, skal der foreligge dokumentation
for, at de har haft fælles bopæl i mindst to år forud for samlivsophævelsen. Dette dokumenteres ved fremlæggelse af bopælsattest.
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”I kommunen”
• Den pågældende skal før skilsmissen have haft adresse i Københavns Kommune. Det dokumenteres ved fremlæggelse af bopælsattest.
C.1 Personer med et familiemedlem, der har et handicap
Kriteriet skal målrette udlejningen af tilgængelighedsboliger til personer på ventelisten med særligt behov for en bolig af denne type.
Fortrinsretten gives til boliger, der med støtte fra Landsbyggefonden
er indrettet som tilgængelighedsbolig som led i en af Landsbyggefonden godkendt helhedsplan, jf. almenboliglovens § 91. Boligorganisationen kan udpege op til 5 % af familieboligerne i hver afdeling, til udlejning efter dette kriterium.
Udlejning af de udpegede tilgængelighedsboliger følger det almindelige udlejningshjul og afdelingens indplacering i trappetrinsmodellen.
Det betyder, at der også til disse boliger stilles krav om fleksibel udlejning, herunder efter skærpede fleksible kriterier, når afdelingen ligger i et orange, gult eller rødt område.
Udlejningskriterium:
Fortrinsret for ansøgere på ventelisten med et familiemedlem i husstanden, der har et handicap og et heraf følgende behov for en tilgængelighedsbolig.
Fortolkningsbidrag og krav til dokumentation:
• Et medlem af husstanden skal have et handicap og et heraf følgende behov for en tilgængelighedsbolig.
• Den pågældendes behov for en bolig af denne type dokumenteres
ved fremlæggelse af erklæring fra kommunens handicapcenter.
D. Skærpede fleksible kriterier
I røde og orange/gule områder udlejes efter skærpede fleksible kriterier. De skærpede kriterier skal opfyldes både af den på ventelisten
opnoterede ansøger og af øvrige husstandsmedlemmer i den relevante
aldersgruppe (kriterierne retter sig mod forskellige aldersgrupper, jf.
nedenfor).
For at komme i betragtning til en bolig i disse områder, skal ansøger
grundlæggende oplyse om husstandens medlemmer og alderssammensætning. Alder dokumenteres for hvert medlem af husstanden ved
fremsendelse af kopi af pas – alternativt kopi af sygesikringsbevis og
anden billedlegitimation.
For at opnå boligtilbud skal ansøger yderligere dokumentere, at følgende betingelser er opfyldt:
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1. Alle husstandsmedlemmer i aldersgruppen fra 18 år er enten i
fuldtidsbeskæftigede eller under uddannelse.
Ved afgørelsen af, om et husstandsmedlem er i fast arbejde eller
under uddannelse, finder de i afsnit A.1 – A.2 ovenfor nævnte
fortolkningsbidrag og dokumentationskrav tilsvarende anvendelse.
2. Ingen husstandsmedlemmer er indenfor indeværende og de forudgående to kalenderår dømt for overtrædelse af straffeloven,
våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Kriteriet skal kun
opfyldes ved indflytning i udsatte (røde) boligområder.
Krav til dokumentation:
-

Straffeattest fremlægges for medlemmer af husstanden, som
er fyldt 15 år.

3. Alle husstandsmedlemmer i aldersgruppen 30-59 år har en uddannelse over grundskoleniveau, der er taget eller godkendt i Danmark. Uddannelsen skal være færdiggjort senest 30. september i
forudgående kalenderår.
Krav til dokumentation:
-

Uddannelsesniveau dokumenteres ved eksamensbevis.

-

Hvis uddannelsen er taget i et andet land, skal det tillige dokumenteres, at uddannelsen er godkendt i Danmark.

4. Alle husstandsmedlemmer i alderen 15-64 år har aktuelt - og har
i det forudgående kalenderår haft - en gennemsnitlig bruttoindkomst svarende til mindst 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Kriteriet gælder husstandsmedlemmer, som har været skattepligtige i Danmark hele
året og ikke er uddannelsessøgende. Beløbet justeres årligt og
udgør i 2019 kr. 19.556 pr. måned.
Krav til dokumentation:
- Bruttoindkomst dokumenteres ved årsopgørelse og lønsedler.
V. Mulighed for lokal tilpasning af kriterierne m.v.
Forvaltningen og den enkelte boligorganisation bør som hidtil have
mulighed for i begrænset omfang at tilpasse udlejningskriterierne til
lokale forhold, når de konkrete aftaler mellem boligorganisation og
kommune skal indgås.
Herunder kan det vedtages at lade personer, der bor i et sammenhængende boligområde bestående af flere boligafdelinger indenfor samme
boligorganisation, få fortrinsret forud for personer, der ikke bor i
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området. Det forudsættes, at fortrinsretten i et fælles udlejningsområde
erstatter den almindelige oprykningsret i egen afdeling, som derved
suspenderes, jf. nedenfor i afsnit VIII. En sådan tilpasning kan bidrage
til at fastholde ressourcestærke personer med tilknytning til området.
Det ”fælles udlejningsområde” defineres i den konkrete udlejningsaftale med boligorganisationen. Ansøgere, der via den særlige fortrinsret
søger en bolig på trin 2 eller 3 i en anden afdeling, skal opfylde de
fleksible kriterier i samme omfang som andre eksterne ansøgere.
Parterne er endvidere enige om, at Samarbejdsforum gives en bemyndigelse til at godkende mere vidtgående ændringer, herunder ønsker
om igangsætning af forsøg. Der skal ved vurderingen af sådanne initiativer lægges vægt på følgende:
• At kriterierne understøtter en positiv udvikling i boligområderne.
• At kriterierne er af generel karakter og administrerbare på et objektivt grundlag.
• At de fælles kriterier ikke i større omfang, end hensynet til boligområdet berettiger til, udelukker andre boligsøgende på ventelisten
fra at komme i betragtning til en almen familiebolig.
VI. Særlig udlejningsmodel for AlmenBolig +
Målgruppen for boligerne er yngre familier med og uden børn samt
seniorer, der kan og vil tage ansvar for indretning og drift af egen bolig/eget boligområde til gengæld for en lavere husleje. Boligorganisationerne der byggede Almenbolig+ har i fællesskab udviklet en model
for udlejningen af disse boliger, der kan understøtte det særlige forsøgskoncept.
Boligerne udlejes efter følgende kriterier:
1. Børnefamilier med beskæftigelse og med ønske om at bo i almene
boliger præget af en høj grad af egen indsats (højest ⅓ af boligerne)
2. Boligsøgende, uden hjemmeboende børn med beskæftigelse og
med ønske om at bo i almene boliger præget af en høj grad af egen
indsats (højest ⅓ af boligerne)
3. Boligsøgende med erfaring fra vedligeholdelse af bygninger, herunder seniorer (højest ⅓ af boligerne)
Hvis alle boliger ikke kan udlejes efter ovenstående tre kriterier indføres yderligere et kriterium:
4. Boligsøgende med ønske om at bo i almene boliger præget af en
høj grad af egen indsats
Kriterier 1 til 3 sidestilles i forbindelse med udlejningerne.
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Krav til beskæftigelsens omfang m.v. følger de almindelige retningslinjer, jf. ovenfor afsnit IV. med mindre andet ikke udtrykkeligt fremgår.
I lighed med reglerne for de øvrige almene familie- og ungdomsboliger, stiller de berørte boligorganisationer 1/3 af de ledige boliger til rådighed for løsning af kommunens boligsociale opgaver. Kommunen
forpligter sig til at sikre, at borgere som anvises til Almen Bolig+ boligerne er klar over, at de skal opfylde samme krav til egenindsats som
andre boligsøgende.
VII. Fortrinsret for børnefamilier til store boliger
Hel eller delvis fortrinsret for børnefamilier kan aftales i den konkrete
aftale mellem kommunen og den enkelte boligorganisation. For at
sikre, at der er et godt liv og fællesskab i boligområderne skal fortrinsretten ske med respekt for de skærpede og fleksible kriterier i de røde
og gule afdelinger/områder.
VIII. Oprykningsret m.v.
Oprykningsret i egen afdeling
For alle boligområder gælder, at oprykningsretten i egen boligafdeling
vil være gældende, medmindre andet udtrykkeligt aftales i den konkrete udlejningsaftale med boligorganisationen.
Boligorganisationen kan herudover beslutte, at de fleksible kriterier,
herunder de skærpede fleksible kriterier, også skal opfyldes ved intern
oprykning i egen afdeling.
Oprykningsret mellem boligafdelinger
På trin 1 kan oprykningsrettighederne suspenderes, i det omfang boligorganisationen finder det hensigtsmæssigt. I den forbindelse kan det
aftales, at interne ventelisteansøgere skal opfylde de fleksible kriterier,
herunder de skærpede fleksible kriterier, i samme omfang som eksterne boligsøgende fra boligorganisationens almindelige venteliste.
For at understøtte en positiv udvikling i boligafdelinger på trin 2 og 3
skal udlejningsaftaler for disse boligafdelinger indeholde bestemmelser om hel eller delvis suspension af den eksterne oprykningsret, dvs.
mellem flere boligafdelinger.
Ved delvis suspension forstås, at boligsøgende, som via oprykningsrettighederne søger en bolig i en anden boligafdeling inden for samme
boligorganisation, skal opfylde de fleksible kriterier i samme omfang
som ansøgere fra den eksterne, almindelige venteliste.
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Bilag 1.1

Udlejningshjul i aftaleperioden 2019 -2022
Trin 3.
Alle boligafdelinger i røde områder
- alle udsatte områder herunder ghettoområder og hårde ghettoområder (Ca. 5.900 familieboliger)
Fokus:
- Fra udsat / ghettoområde til ikke udsat boligområde
- Ingen hårde ghettoer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier

40 plus boligafdelinger i grønne / små områder
(Ca. 70 familieboliger)
- kun afdelinger med mindst 20 F-boliger
Fokus:
- Social balance i afdelingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier

Trin 2.
Alle boligafdelinger i orange områder
(Ca. 1.700 familieboliger)
- afstand til min. to af kriterierne i
§ 61 a stk. 1 nr. 1, 3 og 4 (ledighed,
indkomst og grundskole) ≤ 5 %
Fokus:
- Forebygge udpegning som udsat
boligområde/ghettoområde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2)

Kommunal anvisning 2)
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Kommunal anvisning 2)
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier

Alle boligafdelinger i gule områder
(Ca. 12.800 familieboliger)
- afstand til ét af kriterierne i § 61 a
stk. 1 nr. 1, 3 og 4 (ledighed, indkomst og grundskole) ≤ 5 %
- eller kriteriet om dømte er opfyldt
Fokus:
- Forebygge udpegning som udsat
boligområde/ghettoområde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kommunal anvisning 2)
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Kommunal anvisning 2)
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Kommunal anvisning 2)
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier

Forsigtighedsprincip - der anvises ikke husstande, hvor et medlem har en dom, der kan påvirke opgørelsen af andelen af dømte i området. Hvis boligen ikke udnyttes til kommunal anvisning,
skal den udlejes efter skærpede fleksible kriterier.

35 – 39,9 boligafdelinger i grønne /
små områder
(Ca. 2.000 familieboliger)
- kun afdelinger med mindst 20 F-boliger

Fokus:
Social balance i afdelingen (A-kriterier)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3)

Kommunal anvisning 3)
Genhusning 3)
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Kommunal anvisning 3)
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Hvis boligen ikke udnyttes til kommunal anvisning/
Genhusning skal den udlejes efter fleksible A-kriterier.

Trin 1.
35 minus boligafdelinger i grønne / små områder
(Ca. 27.600 familieboliger). Evt. udlejning efter C-kriteriet holdes udenfor udlejningshjulet.
- Herunder afdelinger med under 20 beboede Familieboliger på opgørelsestidspunktet
Fokus:
- Boliger til alle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kommunal anvisning 4)
Genhusning 5)
Venteliste eller
Kommunal anvisning 4)
Venteliste
Venteliste eller
Kommunal anvisning 4)
Venteliste eller
Venteliste

Fleksible A-elle B-kriterier

Fleksible B-kriterier
Fleksible A-eller B-kriterier

4)

Hvis boligen ikke udnyttes til kommunal anvisning, skal den udlejes efter venteliste

5)

Hvis boligen ikke udnyttes til genhusning, skal den udlejes efter venteliste

Note: Små områder er områder med færre end 1.000 beboere. Røde, orange, gule og grønne områder har min. 1.000 beboere.
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KØBENHAVNS KOMMUNE

BILAG 2

Sagsnr.
2019-0094203
Forsigtighedsprincip i den boligsociale anvisning
Socialforvaltningen har behov for at bevare anvisningsmuligheder i
størst muligt omfang, fordi der er stor mangel på boliger, som
borgerne i målgruppen for boliganvisning kan betale. Samtidig er
aftaleparterne enige om, at det skal forebygges, at nye områder
kommer på listen over udsatte områder (herunder også ghettoområder
og hårde ghettoområder).
Borgere i den boligsociale anvisnings målgruppe er ofte enlige og
enlige forsørgere. Målgruppen modtager altovervejende
overførselsindkomst, og vil derfor vanskeligt kunne opfylde kriterier
om høj indtægt og uddannelsesniveau.
Områder med høj arbejdsløshed håndteres af den hidtidige
trappemodel, som foreslås videreført i justeret form. Eventuelle
problemstillinger, som kunne opstå, forventes opfanget af styret
indflytning ved fleksible udlejningskriterier.
Kommunens beregninger viser, at de fleste områder kan modtage
anvisning uden at risikere udpegning som udsatte områder. Kriteriet
om andelen af dømte er imidlertid vanskeligt at sikre, bl.a. fordi der er
tale om meget små tal, og om gennemsnitsberegninger over en
længere periode.
Socialforvaltningen vil kunne sikre sig, at boligsocialt anviste borgere
i områder, som enten orange eller gule (dvs. i risiko for at blive
udpeget som udsatte) ikke har domme, som kan påvirke områdets
målinger negativt. Socialforvaltningen har en generel forpligtelse til
f.eks. at sikre god løsladelse, og vil derfor sikre, at borgere med akutte
boligsociale behov pga. løsladelse, anvises til en bolig i et område,
som ikke risikerer en udpegning som udsat område pga. en sådan
anvisning.

Bilag 2. Forsigtighedsprincip i den boligsociale anvisning
Side 1 af 1
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KØBENHAVNS KOMMUNE
BILAG 3

Boligsocial anvisning i ungdomsboliger
Socialforvaltningen har i 2016-17 gennemgået sin praksis for
anvisning til ungdomsboliger og for forlængelse af anviste i
ungdomsboliger. Denne gennemgang har ført til en opstramning i
kommunens praksis i forhold til anvisning til ungdomsboliger og den
årlige kontrol af om de unge fortsat opfylder de forudsætninger,
hvorunder boligen er udlejet, og dermed kan opnå forlængelse.
Alle unge screenes ved indstilling til bolig, så det sikres at de anvises
til rette boligtype. Det sikres ved anvisning til ungdomsboliger, at den
unge er klar over, at der er tale om et midlertidigt tilbud, hvor
målsætningen er at tildelingen af en bolig skal understøtte vejen mod
uddannelse.
Når uddannelse er fuldført eller hvis målsætningen om uddannelse
ikke nås, vil den pågældende skulle finde anden bolig. Derfor sikrer
kommunen det allerede ved indflytning, at den unge opskrives til
anden bolig.
Ved anvisning til ungdomsbolig gælder der som udgangspunkt samme
kriterier som for den øvrige boligsociale anvisning. De unge skal
kunne indpasse sig i et almindeligt boligmiljø og der skal tages stilling
til, om den unge har behov for personlig støtte.
Der er ikke fastsat en aldersgrænse for retten til at bebo en
ungdomsbolig. Det er dog hensigtsmæssigt, at de anviste borgere ikke
adskiller sig fra de øvrige beboere ved en markant højere alder,
hvorfor kommunen som udgangspunkt anviser unge under 30 år til
ungdomsboliger.
Tildelingen af en bolig skal understøtte sociale indsatser i forhold til at
få den unge i uddannelse eller evt. beskæftigelse. Såfremt der ikke
løbende sker en progression i forhold til dette mål, vil den unge ikke
kunne få forlænget sin lejekontrakt i forbindelse med den årlige
studiekontrol.
Unge, som ikke aktuelt er i uddannelse ved den årlige studiekontrol,
vil kunne få attesteret, at han/hun fortsat har et akut boligsocialt behov
ved henvendelse til sagsbehandler i Socialforvaltningen (aktuelt
Bolig- og Beskæftigelsesenheden). Det er et krav til sagsbehandleren,
at vurderingen gennemføres på baggrund af en socialfaglig vurdering
og at sagsbehandleren har kontakt med den unge. Socialforvaltningen
foretager opsøgende indsats i forhold til unge, som ikke reagerer på
kontrollen. Unge, som er kommet i fuldtidsbeskæftigelse støttes i den
Bilag 3. Boligsocial anvisning i ungdomsboliger
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forbindelse i forhold til at finde anden boligløsning, da det ikke er
hensigten at unge anviste, som kommer i ordinær beskæftigelse, skal
bo i en ungdomsbolig.
Når ungdomsboliger er opført med midler afsat til boliger for unge
med særlige sociale problemstillinger, sker dog en lempeligere
vurdering ift. den unges udvikling.

Bilag 3. Boligsocial anvisning i ungdomsboliger
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KØBENHAVNS KOMMUNE
BILAG 4

Sagsnr.
2019-0094203
Deleboliger
Den eksisterende ordning, om at kommunen kan benytte boliger
indsendt til den boligsociale anvisning til deleboliger, videreføres.
Kommunen får mulighed for at anvise nyankomne flygtninge til
deleboliger, selv om de har mulighed for på et senere tidspunkt at
opnå familiesammenføring. Hvis familiesammenføring realiseres,
sikrer kommunen, at den samlede familie tilbydes anden bolig. Det er
ikke hensigten, at en delebolig skal kunne rumme familiesammenførte
familiemedlemmer.
Parterne ønsker at herudover at gøre det muligt at lave forsøg med
anvisning af studerende sammen med nyankomne flygtninge. Dette
kan understøtte en god integration for de nyankomne flygtninge, som
modtages. Herudover kan en sådan anvisning understøtte, at flere
boliger kan benyttes som deleboliger. En udvidet anvendelse af
deleboligordningen forudsætter dog, at støtten til konfliktforebyggelse
og til opbygning af fællesskaber i boligerne udvides svarende til
udvidelsen i antallet af boliger i ordningen.
Kommunen får mulighed for at re-etablere skillevægge i boliger, hvor
tidligere beboere har nedtaget sådanne vægge, således at boligen kan
benyttes som delebolig. I disse tilfælde betaler kommunen for
etablering af væggen samt administrative udgifter til styring af
byggeprojektet. Tilsvarende kan skillevægge opføres i nye boliger,
som er opført uden skillevægge.
Parterne er enige om, at nyankomne flygtninge fortsat skal gennemgå
en særlig visitation i forhold til deleboliger, og der vil være tilknyttet
en særlig støtte fra deleboligmentorer, som skal forebygge konflikter
både internt i boligen og i forhold til naboer. Mentorerne skal samtidig
understøtte, at der i boligerne etableres et fællesskab i og omkring
boligen, som ikke adskiller sig fra det fællesskab, som unge under
uddannelse generelt har, når de bor sammen. Mentorerne sikrer
samtidig at flygtninge, som bor i delebolig, modtager det
introduktionsprogram om at bo i egen bolig og om at bo alment, som
er en fast bestanddel af kommunens indsats ved anvisning af boliger
til flygtninge.
Kommunen forpligter sig til at sikre, at der ikke sker en koncentration
af deleboliger i særlige områder. Deleboligerne etableres så vidt
muligt i afdelinger, som ikke i forvejen bærer en høj grad af
anvisning. Kommune tager hensyn til afdelingens placering i den
generelle udlejningsmodel.
Bilag 4. Deleboliger

Dokumentnr.
2019-0094203-3

Punkt 11, Bilag 1: Bilag 1 - Rammeaftale om udlejning i perioden 2019 - 2023.pdf

For så vidt angår anvisningen af unge i målgruppen for boligsocial
anvisning, videreføres den nuværende ordning. Det er et krav, at der
anvises unge, som vurderes i stand til at bo sammen. Målgruppen er
unge, som er på vej i uddannelse eller beskæftigelse og dermed har
meget lave ydelser og begrænset betalingsevne. Der sker fortsat særlig
visitation til deleboliger, og der ydes særlig støtte til opbygningen af
fællesskabet og til forebyggelse af problemer, såvel internt i boligen,
som i forhold til omgivelserne.
Ordningen følges løbende af Samarbejdsforum.
Københavns Kommune får mulighed for samlet set at kunne anvise
150 personer til et værelse i delebolig pr. år i aftaleperioden.
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KØBENHAVNS KOMMUNE
BILAG 5

Sagsnr.
2019-0094203
Udslusningsboliger
I almenboliglovens § 63 gives der mulighed for at etablere
udslusningsboliger for borgere, som ellers har ophold på herberger
eller på midlertidige botilbud. I en udslusningsperiode på op til 2 år
betaler borgeren samme beløb i husleje, som vedkommende betalte for
at bo på botilbud eller herberg. Differencen i forhold til den reelle
husleje betales af kommunen. Ordningen indebærer altså et indirekte
huslejetilskud til målgruppen. Efter udslusningsperioden er det
meningen, at borgeren skal være i stand til at overtage boligen på
ordinære vilkår, herunder også til almindelige husleje.
Københavns Kommunen indgår i frikommunenetværk om flere billige
boliger og fleksible boligløsninger. Kommunen har i den forbindelse
fået en række fritagelser til rammerne i den nuværende bestemmelse.
Kommunen kan til udslusningsboliger i en forsøgsperiode indtil
udgangen af 2021 anvise en noget bredere målgruppe til
udslusningsboliger, i form af borgere med sociale problemer og behov
for hjælp til at få og fastholde en bolig. Kommunen ønsker at benytte
muligheden for at etablere udslusningsboliger til at opbygge et
projekt, hvor relevante målgrupper får en udslusningsbolig i
kombination med tilbud om støtte til enten at komme i uddannelse
eller beskæftigelse. Boligen udvælges ud fra, hvilken indtægt, den
pågældende borger forventes at kunne opnå på sigt. I
frikommuneforsøg kan både familie-, ungdoms- og ældreboliger i
princippet indgå. Kommunen har pr. 1. juli 2018 hjemmel til at
forlænge den 2-årige tilskudsperiode med op til 3 år, hvorfor et samlet
forløb nu kan vare op til i alt 5 år.
Trafik-, Bolig og Byggestyrelsen har tilkendegivet, at beboerne i
udslusningsboliger kan opsiges fra boligen, hvis de ved afslutning af
tilskudsperioden ikke har gennemgået en udvikling, der har ført til
uddannelse og beskæftigelse og dermed til muligheden for at fastholde
boligen på ordinære vilkår.
Til forsøget benytter kommunen boliger, som er indsendt til
boligsocial anvisning. Der er dermed ikke tale om, at der er behov for
indsendelse af yderligere boliger, men alene om, at de boliger, som i
forvejen er reserveret til boligsocial anvendes i højere grad.
Målgruppen for boligsocial anvisning udvides ikke. Kommunens
Socialforvaltning og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning vil
sammen identificere relevante målgrupper og visitere borgere til
projektet.
Bilag 5. Udslusningsboliger
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I udslusningsperioden kan følgen bestemmelser i lov om leje af
almene boliger § 4, stk. 3 fraviges ved aftale mellem boligorganisation
og kommune:
- § 39 om lejers ret til at foretage forbedringer af boligen
- § 40 om udlejers mulighed for at tillade lejer at foretage
ændringer i boligen,
- kapitel 12 om brugsrettens overgang til andre,
- § 79, stk. 2 om at lejer ikke uden udlejers samtykke at overgive
brugsretten til andre
- § 85 om udlejers mulighed for opsigelse
- § 88 om erstatningsbolig, hvis ejendommen skal nedrives.
Der er i kommunens budget for 2019 afsat midler til at iværksætte
forsøg med udslusningsboliger for i alt 75 borgere pr. år. Der er
samtidig afsat midler til en særlig visitation og koordination af
kommunale indsatser i SOF til øget indsats i forhold til beskæftigelse
eller uddannelse i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
Såfremt forsøget viser gode resultater er der mulighed for at søge flere
midler frem mod 2021, hvor forsøgsmuligheden udløber. Nye borgere
kan derfor indgå i projektet, såfremt de indflytter inden udgangen af
2021.
Forsøget evalueres i samarbejde med de øvrige kommuner i
frikommunenetværket (Høje-Taastrup, Roskilde, Aarhus, Favrskov og
Randers). Boligorganisationerne vil blive inddraget i forbindelse med
evalueringen. Forsøget vil løbende blive fulgt af boligsocial
arbejdsgruppe under Samarbejdsforum.
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KØBENHAVNS KOMMUNE
BILAG 6

Sagsnr.
2019-0094203
Inklusionsboliger
Almenboliglovens § 62a giver mulighed for oprettelse af
inklusionsboliger. I inklusionsboliger kan kommunen yde et
huslejetilskud. Inklusionsboliger er en midlertidig boligmulighed,
hvor borgeren højst kan bo i 2 år og efterfølgende skal fraflytte til
anden bolig. Perioden kan dog undtagelsesvis forlænges, hvis lejeren
fortsat skønnes at have behov for inklusionsboligen. Kommunen er
efter lejeperiodens udløb forpligtet til at anvise lejeren en anden bolig.
Målgruppen for inklusionsboliger er socialt sårbare grupper. Efter den
almindelige lovbestemmelse kan kommune og boligorganisation alene
etablere inklusionsboliger efter ansøgning til ministeriet, som samtidig
kan støtte projekter økonomisk.
Som led i frikommuneforsøg om flere billige boliger og fleksible
boligløsninger har Københavns Kommune adgang til at etablere
inklusionsboliger i samarbejde med den almene sektor og uden
involvering af ministeriet.
I aftaleperioden har kommunen derfor mulighed for at udpege
inklusionsboliger blandt de boliger, som stilles til rådighed for den
boligsociale anvisning. Dermed kan de boliger, som stilles til rådighed
for boligsocial anvisning, udnyttes i højere grad, og muligheden
underbygger, at den boligsociale anvisning kan spredes i hele byen.
Kommunen vil i boperioden understøtte de borgere, som anvises til
inklusionsboliger og sikre, at der tages hånd om boligsøgning, så
borgeren ikke blot bliver boligløs, når boperioden udløber.
Inklusionsboliger, som etableres efter frikommuneforsøget, kan
oprettes i både familie- og ungdomsboliger.
I kommunens budget for 2019 er der afsat midler til huslejetilskud til i
alt 75 borgere pr. år til enten inklusions- eller udslusningsboliger.
Kommunen ønsker i første omgang at prioritere udslusningsboliger
frem for inklusionsboliger, da udslusningsboliger overgår til at blive
en varig bolig efter en tilskudsperiode, hvis borgeren får forbedret
betalingsevne. Udslusningsboliger er derfor en bedre løsning for
borgeren og i bedre tråd med kommunens housing first-tilgang.
Såfremt det i særlige tilfælde vil være relevant, kan der dog blive tale
om at benytte de afsatte midler i forhold til inklusionsboliger. I så fald
skal der desuden findes midler til boligsocial medarbejder, der skal
yde støtte i forhold til inklusionsboligerne.
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KØBENHAVNS KOMMUNE
BILAG 7

Sagsnr.
2019-0094203
Startboliger
Startboliger (almenboliglovens § 101a, stk. 1) er ungdomsboliger, som
anvises til unge med særligt behov for støtte, mens de er i alderen 1824 år. De unge skal fraflytte startboligen, senest når de fylder 24 år.
Efter den almindelige bestemmelse kan startboliger alene oprettes
efter ansøgning til ministeriet, som kan støtte såvel indretning som
den tilknyttede sociale indsats. Startboliger oprettes på initiativ af
boligorganisationen. Boligorganisationen forestår visitationen til
boligerne og bærer derfor både udgifter til tomgangsleje og evt.
udgifter til nødvendig istandsættelse ved fraflytning af unge beboere.
Som led i frikommuneforsøg har kommunen fået mulighed for at
overtage visitationen og dermed også de medfølgende udgifter i form
af tomgangsleje og istandsættelse. Projekter kan samtidig oprettes
uden ministeriets medvirken. Det er fortsat en forudsætning, at den
tilknyttede sociale støtte (social vicevært) forankres i
boligorganisationen.
I aftaleperioden får kommunen mulighed for at oprette projekter om
startboliger blandt ungdomsboliger, der er stillet til rådighed for
boligsocial anvisning. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis eventuelle
startboligprojekter oprettes i samarbejde med enkelte
boligorganisationer pga. kravet om at den sociale støtte skal være
forankret i boligorganisationen.
Da der ikke kan ydes støtte til forbedring af betalingsevne eller
sænkning af lejen i forbindelse med startboliger, er der ikke søgt
midler til etablering af startboliger i budget 2019. Rammeaftalen giver
derfor blot mulighed for, at startboligprojekter kan oprettes i boliger
til rådighed for anvisning, hvis en boligorganisation og kommune
finder et område, hvor en sådan løsning kunne være relevant, herunder
hvor et større antal boliger har en tilstrækkeligt lav leje.

Bilag 7. Startboliger

Dokumentnr.
2019-0094203-6

Punkt 11, Bilag 1: Bilag 1 - Rammeaftale om udlejning i perioden 2019 - 2023.pdf
KØBENHAVNS KOMMUNE
BILAG 8

Sagsnr.
2019-0094203
Bilag 8: Udsættelse af ommærkning af familieboliger til
ungdomsboliger
Flere boligorganisationer har påtaget sig at ommærke et antal små
familieboliger til ungdomsboliger som led i udbudsvilkår om opførsel
af nye almene familieboliger.
Fordelt på fire større boligorganisationer udestår i udgangen af 2018 i
alt ommærkning af 398 almene familieboliger til ungdomsboliger.
Borgerrepræsentationen har ønsket, at den permanente boligplacering
af flygtningen ikke må påvirke ventelisterne til almene boliger og den
generelle boligsociale anvisning. Og det er desuden en målsætning, at
flygtningen boligplaceres permanent inden for seks måneder efter
ankomst til kommunen.
Ungdomsboliger opfylder ikke kravet om at være permanent, og
derfor har kommunen fremsat ønske om at udsætte ommærkningen af
små almene familieboliger til ungdomsboliger, når boligen ikke er
beliggende i et boligområde/-afdeling på trin 2 og 3 i den almindelige
udlejningsmodel.
De boliger, som boligorganisationerne udpeger til ommærkning til
ungdomsbolig og som har en husleje, som ikke kan betales af
flygtninge, som modtager integrationsydelse, vil fortsat skulle
ommærkes til ungdomsboliger.
Ommærkningen af boligerne til ungdomsboliger sættes dermed ikke i
stå, men gennemføres i et nedsat tempo.
Den enkelte bolig vil alene kunne anvendes til én anvisning. Når den
anviste borger fraflytter, bliver boligen ommærket til ungdomsbolig.
Der er tale om et midlertidigt redskab, som alene forventes at kunne
benyttes i aftaleperioden 2018-2021, idet alle ommærkninger
forventes gennemført inden udgangen af 2021.
Påvirkning af ventelisten til en almen bolig?
Den oprindelige aftale om anvisning af bolig til flygtninge fra 2016
baserede sig på en forudsætning om, at ventelisten til en almen bolig
på sigt ikke måtte påvirkes. Herudover måtte de valgte løsninger ikke
berøre andre målgruppers muligheder for at opnå boligtilbud via
kommunens boligsociale anvisning.
Bilag 8. Udsættelse af ommærkning af familieboliger til
ungdomsboliger
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Hvis alle de pågældende boliger var blevet ommærket til
ungdomsboliger ved ledighed, ville de være blevet udlejet til
uddannelsessøgende og kommunens boligsociale anvisning ville have
haft anvisningsret til hver 3. ledige bolig.
Aftalen om at udsætte ommærkningen berører derfor i begrænset
omfang andre målgruppers mulighed for at få en billig bolig.
Fortsat ommærkning til ungdomsboliger – boligområder/-afdelinger
på trin 2 og 3 i udlejningsmodellen
Parterne aftaler at fortsætte ommærkningen af små familieboliger ved
fraflytning til ungdomsboliger i boligområder/-afdelinger som er på
trin 2 og 3 i udlejningsmodellen. Det sker for at nedbringe antallet af
almene familieboliger i de områder, som ønsket af staten i forhold til
bekæmpelse af parallelsamfund, og for at sikre at boligområdet
beskyttes bedst muligt, så ingen almene boligområder i København
kommer på ministeriets liste over udsatte områder.
Nyankomne flygtninge er ofte uden arbejde, og har derfor har lave
indtægter, de er typisk uden vestligt statsborgerskab, og har en
uddannelse, der ofte ikke er godkendt i Danmark. Som følge heraf vil
nyankomne flygtninge umiddelbart opfylde hovedparten af de
kriterier, som ligger til grund for en udpegning af udsatte
boligområder og ghettoområder. Der er risiko for, at områder, som
ligger tæt på grænseværdierne, kan blive genstand for en udpegning,
hvis anvisning af flygtninge koncentreres her.
Kun relativt få små almene familieboliger mangler at blive ommærket.
Derfor er det den fælles forventning, at dette redskab er midlertidigt
og alene vil kunne være til rådighed i udlejningsaftale 2019-22. Til
den tid bør erstatningsbyggeri af nye billige boliger erstatte behovet
for boliger, også til flygtninge.

Bilag 8. Udsættelse af ommærkning af familieboliger til
ungdomsboliger
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25. april 2018

Fælles rammer for aftaler om udlejning af nye almene familiebolig bofællesskaber
Ved etablering af nye bofællesskaber skal kommunen og boligorganisationen indgå aftale om, hvorledes udlejningen skal finde sted, jf. almenboliglovens § 51a. Aftaler skal indgås med udgangspunkt i vedlagte aftaleskabelon (bilag 9.1). Skabelonen, tager udgangspunkt i et
seniorbofællesskab, men kan justeres afhængig af målgruppe og lokale ønsker og behov. Skabelonen afspejler følgende overvejelser:

Sagsnr.
2017-0413551
Dokumentnr.
2017-0413551-8

Ansvarsfordeling – boligorganisation / bofællesskab:
• Boligorganisationen fører den samlede venteliste, der er opdelt
i en ”interesseliste”, en ”venteliste” og en ”boligtilbudsliste”.
Boligorganisationen står som garant for en åben og gennemsigtig proces for boligtildeling m.v.
•

Et ventelisteudvalg med repræsentanter fra bofællesskabet og
boligorganisationen skal godkende ansøgninger om optagelse
på ventelisten og kan bl.a. inddrage hensynet til en velfungerende beboersammensætning. Afslag kan påklages til boligorganisationen.

•

Boligorganisationen er ansvarlig for udlejningen, og afgør - ud
fra udlejningskriterierne - hvem af ansøgerne på boligtilbudslisten, der skal have et boligtilbud, når en konkret bolig bliver
ledig. Bofællesskabet har altså ikke direkte indflydelse på udlejning af den enkelte bolig.

Udlejningskriterier:
• Kriterierne skal være enkle og let forståelige.
•

Kriterierne må ikke være uklare og åbne for subjektiv fortolkning.

•

Kriterierne bør have en vis generel karakter for ikke at begrænse målgruppen unødigt.

•

Kriterier, der stiller krav om bestemte interesser, skal undgås.

•

Kriterierne skal afspejle bofællesskabets overordnede formål
og have fokus på bofællesskabets fælles aktiviteter.

•

Udlejningskriterierne skal respektere internationale aftaler om
forbud mod diskrimination p.g.a. race m.v.

Bilag 9.0 – 9.2 Fælles rammer for udlejning af bofællesskaber
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Procedure ved førstegangsudlejning
Skabelonen beskriver en særlig procedure ved førstegangsudlejning,
hvor boligorganisationen har mulighed for at give initiativtagere m.v.
en særlig fortrinsret, så bofællesskabet kommer godt fra start.
Procedure ved genudlejning af ledige boliger
Den løbende udlejning sker i samarbejde mellem boligorganisationen
og bofællesskabet med fokus på at sikre en harmonisk beboersammensætning og et velfungerende fællesskab.
En boligsøgende skal passere tre trin for at komme i betragtning til en
bolig i et bofællesskab, jf. vedlagte illustration af ansøgningsproceduren (bilag 9.2). Jo tættere ansøger kommer på at få et boligtilbud, jo
tættere knyttes vedkommende til bofællesskabet og jo mere aktiv, skal
ansøger være. Proceduren giver mulighed for en gensidig forventningsafstemning, så der er større sikkerhed for at nye indflyttere aktivt
har tilvalgt fællesskabet og vil bakke op om fælles aktiviteter m.v.
Processen er karakteriseret ved:
•

at boligorganisationen skal sørge for at boligsøgende på en let
tilgængelig måde via boligorganisationens hjemmeside kan
finde oplysninger om mulighederne for at få en bolig i bofællesskabet.

•

at alle kan lade sig skrive på en interesseliste, hvilket giver
mulighed for at søge optagelse på ventelisten i den rækkefølge
de er registreret på interesselisten.

•

at ansøgere en gang om året aktivt skal bekræfte at de fortsat
ønsker at stå på interesselisten (trin 1).

•

at ansøgere aktivt skal møde op til et informationsmøde arrangeret af bofællesskabet med henblik på gensidig forventningsafstemning før de kan søge optagelse på ventelisten (trin 2)

•

at ansøgning om optagelse på ventelisten kan ske ved udfyldelse af et ansøgningsskema, hvorpå ansøger erklærer at være
indstillet på at indgå i et socialt fællesskab og deltage i fælles
aktiviteter m.v.

•

at ansøger skal godkendes af et ventelisteudvalg,

•

at boligtilbudslisten (trin 3) består af de X ansøgere, der har
højest anciennitet på ventelisten.

•

at ansøgere på boligtilbudslisten forventes at deltage i bofællesskabets fællesarrangementer.

•

at anciennitetsprincippet konkret kan fraviges ved boligtildeling, hvis boligorganisationen finder det hensigtsmæssigt f.eks.
for at opnå en mere hensigtsmæssig alders- og kønsfordeling.
Den konkrete begrundelse skal noteres af boligorganisationen.

Bilag 9.0 – 9.2 Fælles rammer for udlejning af bofællesskaber
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Boligsocial anvisning
Som udgangspunkt har kommunen sædvanlig anvisningsret til de boliger, der indgår i bofællesskabet. Boligsocial anvisning skal ske under
hensyntagen til, at der er tale om et bofællesskab. Socialforvaltningen
formidler et indledende møde mellem ventelisteudvalget og den borger, som forvaltningen påtænker at anvise en bolig, med henblik på
gensidig forventningsafstemning inden anvisningen effektueres, herunder afklaring af borgerens evt. behov for særlig støtte.
Kommunens anvisningsret vil evt. kunne suspenderes ved aftale mod
kompensation efter nærmere forhandling mellem Socialforvaltningen
og boligorganisationen.
Bofællesskaber med 100 % kommunal anvisning
Bofællesskaber, der er etableret af Socialforvaltningen eller Sundhedsog Omsorgsforvaltningen for at tilgodese særlige målgrupper, vil ikke
være omfattet af regelsættet.

Bilag 9.0 – 9.2 Fælles rammer for udlejning af bofællesskaber
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Aftale i henhold til almenboliglovens § 51 a om udlejning af boligerne i Seniorbofællesskabet [ NAVN ].
Boligorganisation:
Boligafdeling (nr. og navn):
Adresse:
Antal boliger: fx i alt …., heraf 1-rums, 2-rums…….
Fælles boligareal:
Ibrugtagning

1. Åbenhed og gennemsigtighed om adgangen til at få en bolig i bofællesskabet
[Boligorganisationen] sørger for, at boligsøgende på en let tilgængelig måde via [Boligorganisationens] hjemmeside kan finde oplysninger om mulighederne for at få en bolig i bofællesskabet, herunder oplysninger om boligernes størrelse og indretning samt udlejningskriterier, ventetid samt krav
om samtaler og deltagelse i fælles aktiviteter m.v., jf. nedenfor.
2. Målgruppe og værdigrundlag
Målgruppen er seniorer i aldersgruppen [X år plus] uden hjemmeboende børn, som har et ønske om
at indgå i et socialt fællesskab, hvor beboerne mødes om fælles aktiviteter.
Det sociale fællesskab bygger på tryghed og godt naboskab.
Seniorbofælleskabets beboere forventes at have en positiv tilgang til at deltage i fællesskabet.
Kerneværdierne er gensidig respekt, åbenhed og tolerance.
3. Førstegangsudlejning
[Boligorganisationen] opretter og offentliggør en foreløbig interesseliste, det vil sige en liste hvor
initiativtagere og andre interesserede borgere kan tilkendegive, at de ønsker at blive holdt løbende
informeret og inddraget i den videre proces. Listen lukkes senest den [dato - senest ved skema A].
Antallet af boligsøgende på den foreløbige interesseliste kan ikke overstige antallet af boliger.
Ved førstegangsindflytning kan boligsøgende, der er noteret på den foreløbige interesseliste, opnå
fortrinsret, hvis de opfylder udlejningskriterierne. Når den foreløbige interesseliste lukkes, indplaceres initiativtagerne på ventelisten med højeste anciennitet. Hvis muligt afgøres den indbyrdes anciennitet efter først til mølle-princippet og ellers ved lodtrækning.
4. Optagelse af nye beboere i bofællesskabet ved genudlejning
Boligsøgende skal gennemgå tre trin, før de kan opnå boligtilbud. Jo tættere ansøger kommer på at få
et boligtilbud jo tættere knyttes vedkommende til bofællesskabet, og jo mere aktiv skal ansøger være:

Trin 1. Optagelse på interesseliste
– en mulighed for alle
Boligorganisationen fører en interesseliste. Interesserede kan henvende sig til [Boligorganisationen], hvis de ønsker at blive optaget på interesselisten. Alle kan blive optaget på interesselisten. Det
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er gratis, og den boligsøgende skal ikke opfylde kriterierne for tildeling af en bolig på tidspunktet
for registrering på interesselisten.
Ved optagelse på interesselisten får den boligsøgende tilsendt generel information om bofællesskabet.
Rækkefølgen på interesselisten er tidspunkt for optagelse.
Boligorganisationen beder hvert år de optagne om at bekræfte, at de stadig er interesserede i at stå
på listen. Manglende bekræftelse fra den optagne betragtes som udmeldelse af interesselisten og
indebærer, at ansøger mister sin anciennitet på listen.
Trin 2. Optagelse på ekstern venteliste
- Særlig godkendelsesprocedure (også for interne i organisationen)
- Pris: opskrivningsgebyr og årligt opnoteringsgebyr
Boligorganisationen fører en venteliste. Boligorganisationen kan beslutte at lukke ventelisten, når
der er mindst [antal] personer på listen.
Boligsøgende på interesselisten får i den rækkefølge, de er registreret på interesselisten, mulighed
for at søge optagelse på ventelisten.
Når ventelisten er åben, kontakter boligorganisationen de øverste på interesselisten, og informerer
dem om, at de nu har mulighed for at søge optagelse på ventelisten til bofællesskabet. Boligorganisationen informerer om godkendelsesprocedure og omkostningerne ved at stå på ventelisten, jf. nedenfor om opkrævning af opskrivningsgebyr og et årligt ajourføringssgebyr.
Ventelisteudvalg, ansøgningsskema og godkendelsesprocedure
For at opnå en placering på ventelisten, skal den boligsøgende godkendes af et ventelisteudvalg.
Ansøgerne skal udfylde et ansøgningsskema med kontaktinformationer og oplysninger om ønsket
boligtype, som sendes til boligorganisationen.
Ansøgerne bekræfter med deres underskrift på ansøgningsskemaet, at de er indstillet på at indgå i et
socialt fællesskab, og at de er selvhjulpne (evt. med ekstern hjælp fra hjemmeplejen eller lign.).
Boligorganisationen videreformidler modtagne spørgeskemaer til ventelisteudvalget. Ventelisteudvalget afholder et intro-møde for ansøgerne. Formålet med mødet er en gensidig præsentation og
forventningsafstemning. Deltagelse i intro-mødet er en betingelse for at blive optaget på ventelisten,
medmindre anden aftale indgås med bofællesskabet.
Emner på intromødet er:
- Rundvisning i bofællesskabet
- Fællesmøde, hvor der fortælles om bofællesskabet
- Gennemgang og drøftelse af bofællesskabets formål, husorden og værdigrundlag
- Fælles aktiviteter i bofællesskabet
- Samtaler mellem ventelisteudvalget og ansøgere
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Efter intro-mødet meddeler ventelisteudvalget Boligorganisationen, hvem af ansøgerne, der kan
optages på ventelisten. Der tages udgangspunkt i følgende ligestillede kriterier:
-

Anciennitet på interesselisten
Der skal tilstræbes en bred aldersfordeling.
Der skal tilstræbes en hensigtsmæssig fordeling af begge køn.
Det tilstræbes, at der tilgodeses en velfungerende beboersammensætning, for dermed at sikre bofællesskabets beståen.

Boligorganisationen sender brev til ansøgerne om godkendelsen, og opkræver opskrivningsgebyr.
Når det er betalt, får ansøgeren oplyst sit ventelistenummer. Ud over opskrivningsgebyret betaler
ansøgeren et årligt ajourføringsgebyr.
Ansøgere, som ikke får godkendt deres ansøgning om optagelse på ventelisten, skal have et skriftligt og begrundet afslag. Ventelisteudvalget sender godkendelse/afslag til ansøgeren med kopi til
Boligorganisationen. Det skal fremgå af evt. afslag, at det kan påklages til Boligorganisationen indenfor en frist på 2 uger.
Boligorganisationen fremsender en evt. klage til ventelisteudvalget til udtalelse. Fastholder ventelisteudvalget afslaget, træffer Boligorganisationen afgørelse i sagen.
Ventelisteudvalgets sammensætning m.v.
Ventelisteudvalget består af
[Ex. To beboere udpeget af seniorbofællesskabet og en repræsentant for Boligorganisationen der
ikke bor i seniorbofællesskabet.
(Antal og fordeling mellem bofællesskabets repræsentanter og øvrige parter er ikke udtømmende
beskrevet, men udvalget må ikke udelukkende bestå af beboere i bofællesskabet)]
Ventelisteudvalgets rolle er at behandle ansøgninger i forbindelse med optagelse på ventelisten samt
at stå for den nødvendige dialog med Boligorganisationen herom.
Boligorganisationen påser, at ventelisteudvalget udfører sit hverv i overensstemmelse med denne
aftale.
Trin 3. Boligtilbudslisten
- De [antal] bedst placerede på ventelisten (aktivt boligsøgende)
- Forventning om deltagelse i fællesarrangementer
Boligtilbudslisten består af de [antal] bedst prioriterede ansøgere på ventelisten.
Ønsker en ansøger på boligtilbudslisten ikke at være aktivt boligsøgende, kan ansøgningen stilles i
bero, og ancienniteten på ventelisten bevares uændret, hvorefter en ny ansøger kan optages på boligtilbudslisten.
Bofællesskabet inviterer ansøgere på boligtilbudslisten til et eller flere fælles arrangementer i løbet
af året med henblik på, at såvel bofællesskab som ansøgere får afstemt forventninger.
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Undlader en ansøger på boligtilbudslisten at deltage i [to] fælles arrangementer i træk uden gyldig
grund, kan ventelisteudvalget beslutte at stille ansøgningen i bero og tilbageføre ansøger til ventelisten med tidligere anciennitet. Ventelisteudvalget giver i så fald boligorganisationen besked herom.
Trin 4. Udlejning af ledig bolig
Når en bolig i bofællesskabet bliver ledig, skal den udlejes i.h.t. det nedenfor beskrevne udlejningshjul:
Udlejningshjul
1. Kommunal anvisning/kompensation
2. Intern oprykning / Boligtilbudslisten
3.. Intern oprykning / Boligtilbudslisten
4. Kommunal anvisning/kompensation
5. Intern oprykning / Boligtilbudslisten
6. Intern oprykning / Boligtilbudslisten
7. Kommunal anvisning/kompensation
8. Intern oprykning / Boligtilbudslisten
9. Intern oprykning / Boligtilbudslisten

Kriterier for udlejning
Alle boligsøgende skal ved indflytning opfylde følgende kriterier:
• Ansøgere skal være fyldt X år.
• Der tilstræbes en aldersfordeling, hvor mindst 1/3 af beboerne er under X år.
• Ansøgere må ikke have hjemmeboende børn.
5. Boligsocial anvisning
Socialforvaltningen har anvisningsret til hver tredje ledige bolig i Bofællesskabet/afdelingen.
Boligsocial anvisning skal ske under hensyntagen til, at der er tale om et bofællesskab ligesom de
anviste skal opfylde de udlejningskriterier, der i øvrigt gælder for bofællesskabet. Socialforvaltningen formidler et indledende møde mellem ventelisteudvalget og borgeren.
[Tekst ved afkald på anvisningsret:
Socialforvaltningen kan konkret give afkald på anvisningsretten til hver tredje ledige bolig i en periode mod kompensation i andre afdelinger.]
[Hvis boligorganisationen har besluttet intern oprykning, foreslås følgende afsnit indsat:

b. Udlejning til interne ansøgere
Interne ansøgere skal også godkendes af ventelisteudvalget og i samme omfang som eksterne ansøgere opfylde kriterierne ved indflytning.
Ansøgere, der afgiver en anden bolig i bofællesskabet (er allerede godkendt), har fortrinsret til en
ledigbleven bolig frem for interne og eksterne ansøgere fra boligtilbudslisten.
Ansøgere, der afgiver en bolig udenfor bofællesskabet men inden for samme boligorganisation, har
fortrinsret på interesselisten, ventelisten og boligtilbudslisten frem for eksterne ansøgere, der ikke
bor i boligorganisationen.”
6. Udlejning til ansøgere på Boligtilbudslisten
Boligorganisationen udlejer boligerne efter følgende retningslinjer:
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Boligorganisationen vælger den af de [X] optagne på boligtilbudslisten, der bedst passer ind i bofællesskabet ud fra kriterierne oplistet nedenfor og giver bofællesskabet besked herom.
Følgende ligestillede kriterier anvendes af Boligorganisationen ved boligtildeling:
- Anciennitet på boligtilbudslisten
- Der skal tilstræbes en bred aldersfordeling.
- Der skal tilstræbes en ligelig fordeling af begge køn.
- Det tilstræbes, at der tilgodeses en velfungerende beboersammensætning, for dermed at sikre bofællesskabets beståen.
Den konkrete begrundelse skal noteres af boligorganisationen.
7. Øvrige bestemmelser
Bofællesskabet forpligter sig til at tage hånd om at integrere nye beboere socialt i bofællesskabet.
Aftalen evalueres i 2022 med henblik på evt. justeringer i en ny aftaleperiode.
København, den

København, den

_______________________
XXXXXXX
Boligorganisationen

_________________________
XXXXXXX
Københavns Kommune,
Teknik- og Miljøforvaltningen

_________________________
XXXXXXX
Københavns Kommune,
Socialforvaltningen
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Bilag 9.2 Illustration af ansøgningsprocedure og boligtildeling i seniorbofællesskaber
Hensynet til harmonisk
Beboersammensætning

Boligtilbud gives
- Boligorganisationen
afgør ud fra kriterier
hvem på boligtilbudslisten, der skal have det
første boligtilbud

- Boligorganisationens og Bofællesskabets
muligheder for at påvirke indflytning

Fra trin 2-3:
- Automatisk efter
anciennitet på ventelisten m.v.

Ny lejeaftale
- Udlejningskriterier
skal være opfyldt ved
indflytning.

Trin 3. Boligtilbudsliste (max. antal)
- Anciennitet (de X bedst placerede på ventelisten)
- Aktivt boligsøgende
- Forventning om deltagelse i
fællesarrangementer

Fra trin 1-2:
- Bofællesskabet har via ventelisteudvalg indflydelse på hvem,
der kommer på venteliste
(godkendelsesprocedure)
- Afslag skal være begrundet og kan
påklages til Boligorganisationen

Trin 1:
- Registrering i
Boligorganisation

Trin 2. Venteliste (max. antal)
- Deltagelse i møde til gensidig forventningsafstemning
- Godkendelse i ventelisteudvalg efter aftalte kriterier, som bl.a.
sikrer, at begge køn og forskellige aldersgrupper er repræsenteret
på ventelisten

Trin 1. Interesseliste (max. antal)
- En mulighed for alle
- Alle på listen skal en gang om året bekræfte, at de fortsat ønsker at stå på listen.
- Alle på listen får mulighed for at søge optagelse på ventelisten
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Sagsnr.
2019-0094203
Kontaktpersonordningen - en styrkelse af det sociale liv i
boligområderne
Kontaktpersonsordningen udgør en del af det boligsociale samarbejde
mellem boligorganisationerne og kommunen, som er med til at
fremme trivslen i de københavnske bolig- og lokalområder – også for
de mest udsatte grupper.
Kontaktpersonordningen er oprettet i samarbejde mellem
boligorganisationer og kommune. Ordningen giver en direkte indgang
til kommunen for kontaktpersoner i boligområderne. På den måde
fungerer kontaktpersonsordningen som bindeled mellem den enkelte
boligafdeling og den lokale voksenenhed i Socialforvaltningen. Den
bidrager også en hurtigere og mere smidig sagsgang.
Kommunens boligrådgivere fungerer som kontaktpersoner for de
almene boligorganisationer. På Københavns Kommunes hjemmeside
www.kk.dk findes de direkte kontaktoplysninger (telefonnumre og
mailadresser) til hvert byområdes boligrådgiver i
kontaktpersonordningen.
Boligorganisationerne skal sørge for at udpege kontaktpersoner i
boligafdelingerne. Det er typisk ejendomsfunktionærer eller
medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Kontaktpersonens opgave er at
være bindeled mellem boligafdelingen og kommunens boligrådgivere,
som har mulighed for at støtte beboere med behov for dette.
Boligafdelingens kontaktpersoner kan henvende sig direkte til en
boligrådgiver i den lokale voksenenhed i Socialforvaltningen, hvis de
ser en beboer eller en familie, der har brug for hjælp.
Ansatte i kommunen har tavshedspligt ifølge forvaltningsloven. Det
betyder, at kommunens medarbejdere ikke må komme med konkrete
tilbagemeldinger omkring en sags videre forløb. Ved henvendelse per
mail vil kommunen sende en standard kvitteringsmail om, at
henvendelsen er modtaget. Hvis henvendelsen er lagt som
telefonbesked, ringer boligrådgiveren tilbage og bekræfter, at den er
modtaget.

Bilag 10. Kontaktpersonordningen

Dokumentnr.
2019-0094203-8
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Sagsnr.
2019-0094203
Frister ved anvisning og udlejning
Boligorganisationen meddeler hurtigst muligt kommunen oplysninger
om ledige lejemål til rådighed for boligsocial anvisning.
Kommunen skal have en frist på 1 kalendermåned fra modtagelse af
lejemål til indflytning. Kommunen accepterer, at boliger som
indkommer den 2. eller den 16. i en måned, som indkommet i rette tid,
således at boligorganisationerne kan nå at indsende lejemål, som er
opsagt den 1. eller 15. efter almindelig kontortid.
I tilfælde af at en bolig indsendes med kortere frist til indflytning,
hæfter kommunen først for tomgangsleje efter den første
kalendermåned – minus en dag – dvs. regnet fra den 2. eller 16.
hverdag i en given måned.
Boligorganisationerne skal have en frist på mindst 14 dage fra
anvisning til indflytning til udformning af lejekontrakt mv.
Anvises en borger med kortere frist, kan boligorganisationen rykke
indflytningsdatoen. Kommunen har så ansvaret for tomgangslejen i
perioden.
Kommunen bliver ikke forpligtet økonomisk i forhold til
tomgangsleje, hvis lejemål returneres indenfor 5 hverdage.
Hvis kommunen returnerer en bolig efter 5 hverdage, kan kommunen
potentielt hæfte for en tomgangsleje i op til 3 måneder regnet fra
returneringsdatoen. Dette svarer til det almindelige opsigelsesvarsel
og forudsætter at boligen har stået tom i perioden. Boligorganisationen
har dog pligt til at søge at udleje returnerede boliger hurtigst muligt.

Bilag 11. Frister ved anvisning og udlejning

Dokumentnr.
2019-0094203-9
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KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling

NOTAT

31. maj 2019

Til
almene boligorganisationer
med familie- og ungdomsboliger
i København

Sagsnr.
2019-0063011
Dokumentnr.
2019-0063011-2
Sagsbehandler
Tine Engelbrechtsen

Proces for indgåelse af individuelle udlejningsaftaler 2019 - 2023
Forhandlingerne mellem Københavns Kommune og BL’s 1. kreds
(BL) om en udlejningsaftale for perioden 2019 - 2023 er nu afsluttet.
Aftalen forelægges BL’s repræsentantskab den 18. juni 2019 og borgerrepræsentationen den 20. juni 2019.
Udarbejdelsen af de individuelle udlejningsaftaler vil foregå parallelt
med - og med forbehold for - den politiske behandling af de fælles
rammer i den generelle udlejningsaftale. Det er målet, at de individuelle udlejningsaftaler kan træde i kraft 1. juli 2019 eller snarest herefter bl.a. afhængig af beslutningsprocessen i den enkelte boligorganisation.
Nedenfor følger en vejledning for aftaleindgåelsen indeholdende:
-

En kort oplistning af de beslutninger m.v., som hver enkelt boligorganisation skal træffe og lade indgå i tilbagemeldingen til
forvaltningen sammen med en række faktuelle oplysninger til
brug for udarbejdelsen af de individuelle aftaler.

-

En overordnet gennemgang af de fælles rammer for udlejning
(afsnit I, 1 – 3), herunder en uddybende gennemgang af de
valgmuligheder hver enkelt boligorganisation har (afsnit I, 4).

-

En kort beskrivelse af processen for aftaleindgåelsen (afsnit II)

Udlejningsaftalen ”Rammeaftale om udlejning i perioden juli 2019 –
juli 2023” er vedlagt som bilag.
Den tidligere udlejningsaftale og Boligplaceringsaftalen udløb som
bekendt efter deres indhold ved udgangen af 2018. Da det grundet regeringens parallelsamfundsudspil og den opfølgende lovgivning ikke
var muligt at afslutte forhandlingerne mellem Københavns Kommune
og BL, om en ny Udlejningsaftale inden årsskiftet besluttede Teknikog Miljøudvalget og Socialudvalget, at de underliggende udlejningsaftaler mellem forvaltningerne og de enkelte boligorganisationer efter
nærmere aftale parterne imellem ville kunne opretholdes i en overgangsperiode, indtil grundlaget for en genforhandling var tilvejebragt
og de i forlængelse heraf kunne erstattes af nye aftaler.

Almene boliger
Njalsgade 13
Postboks 348
2300 København S
EAN nummer
5798009809452
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Indledningsvis skal boligorganisationerne – snarest og gerne inden
den 14. juni - tage stilling til/oplyse følgende:
Formalia:
- Hvem er boligorganisationens kontaktperson? (navn, mailadresse og direkte telefonnummer).
-

Hvem skriver under på aftalerne for boligorganisationen?
(navn og titel).

-

Beslutningsproces i boligorganisationen herunder evt. tidsfrister for aftaleudkast.

-

Ønsket ikrafttrædelsestidspunkt for ny aftale.

Aftalens indhold, jf. afsnit I.4. nedenfor:
- Andelen af fleksibel udlejning på trin 1
-

Valg af A- og B-kriterier på trin 1

-

Indbyrdes prioritering af A- og B-kriterier på trin 1

-

Evt. udpegning af boliger til udlejning efter C-kriteriet

-

Hel eller delvis suspension af oprykningsretten mellem afdelinger i boligorganisation (obligatorisk på trin 2 og 3).

-

Hel eller delvis suspension af intern oprykning i egen afdeling

-

Evt. fortrinsret for børnefamilier, jf. udlejningsbekendtgørelsens § 4.

-

Gennemgå og opdatere listen over boligafdelinger og - f.s.v.
angår byggerier på vej - tilkendegive, om der skal tages stilling til udlejningen i forbindelse med den aktuelle aftaleindgåelse eller dette bør vente til senere i byggefasen.

-

Evt. ønsker om at flytte en tidligere udpeget særbolig.

-

Stillingtagen til om boligorganisationen ønsker at udskyde
ommærkning af familieboliger til ungdomsboliger mod at boligerne stilles til rådighed for flygtninge subsidiært andre målgrupper i den boligsociale anvisning (kun relevant for BoVita, Boligforeningen 3B, Boligforeningen AAB, København
og Boligselskabet DVB, København).

-

Oplysning om i hvilket omfang, der er eller forventes truffet
beslutning om fælles anvisning til ungdomsboliger.

-

Ønsker om ændringer i tidligere indgåede aftaler om familiebolig bofællesskaber, jf. aftalens bestemmelser, som er umiddelbart gældende ved etablering af nye bofællesskaber.

-

Evt. ældre aftaler om bofællesskaber eller særlig anvisningsret, som ønskes opretholdt i aftaleperioden, skal vedlægges
boligorganisationens tilbagemelding.
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I. Udlejningsaftalens indhold
1. Trappetrinsmodellen
Udlejningsaftalen viderefører den gældende trappetrinsmodel med
nogle justeringer, som bl.a. skal håndtere udfordringerne i den nye lovgivning om parallelsamfund. Formålet med trappetrinsmodellen er at
udskille de forholdsvis få boligafdelinger, som har særlige udfordringer
(afdelinger på trin 2 og 3). Udfordringerne kan være koblet op på beboersammensætningen i et større område, som boligafdelingen er en del af
(områdefokus), eller på beboersammensætningen i den enkelte boligafdeling (afdelingsfokus).
Alle familieboligafdelinger i København indplaceres ved aftalens indgåelse på et af de tre trin i modellen, som definerer rammerne for fleksibel udlejning og boligsocial anvisning i aftaleperioden. De fleksible udlejningskriterier samt andelen af fleksibel udlejning og boligsocial anvisning varierer, dels afhængig af den enkelte boligafdelingers indplacering på et af de tre trin, dels afhængig af om en afdelings udfordringer
er på område- eller på afdelingsniveau.
Figur 1. Trappetrinsmodel

En liste over boligorganisationens familiebolig afdelinger, der viser afdelingernes indplacering i trappetrinsmodellen, vedlægges. Listen er
dannet på grundlag af den seneste nøgletalsmåling. Det betyder, at der
kan mangle nogle af de nyere byggerier, som skal tilføjes manuelt. Boligorganisationen bedes derfor gennemgå og evt. supplere listen. Alle
nybyggerier indplaceres på trin 1, jf. afsnit om boligsocial anvisning til
nybyggerier nedenfor.
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2. Områdefokus – udlejning i røde, orange og gule områder
Som noget nyt i forhold til den kendte trappes fokus på boligafdelinger,
er der tilføjet et supplerende fokus på boligområder.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet monitorerer løbende på 27
boligområder i København. Et boligområde defineres i denne forbindelse som fysisk sammenhængende matrikelnumre, der i 2010 var ejet
af almene boligafdelinger, og aktuelt har mindst 1.000 beboere, jf. almenboliglovens § 61 a. stk. 3. Målingerne danner grundlag for den
statslige udpegning af udsatte boligområder, ghettoområder og hårde
ghettoområder hvert år den 1. december. Udlejningsaftalen inddeler de
27 områder i forskellige kategorier med hver sin farve, som udtrykker,
hvor tæt området er på en udpegning som udsat boligområde.
Røde områder figurerer på de statslige lister over udsatte boligområder,
der blev offentliggjort pr. 1. december 2018. Orange og gule områder
vurderes ud fra de statslige målinger at være i risiko for at komme på listerne ved en kommende udpegning, hvis ikke der sættes ind med forebyggende indsatser. Fokus er på at forebygge, at områderne udpeges
(orange/gule) eller genudpeges (røde) som udsatte boligområder. Derfor
udlejes boligerne efter skærpede fleksible kriterier, og den boligsociale
anvisning justeres. Røde og orange/gule områder indplaceres, som det
fremgår af figur 1 nedenfor, på trin 3 og 2 i trappetrinsmodellen.
Nye udsatte boligområder kan blive udpeget i aftaleperioden, mens andre kan udgå af listerne. Hvis nye boligområder udpeges som udsatte
boligområder overgår familieboligafdelingerne umiddelbart til udlejning efter principperne på trin 3. Trin 2 genberegnes hvert år, når listen
over udsatte boligområder foreligger 1. december.
Udlejning i røde områder
I røde områder sker udlejning efter skærpede fleksible kriterier, og
kommunens boligsociale anvisning stilles i bero, så længe området er
udpeget som udsat. Skærpede fleksible udlejningskriterier sikrer, at tilflyttere er i arbejde, og at de har et indtægtsniveau og et uddannelsesniveau, som påvirker statens målinger af området positivt. I de røde områder stilles samtidig krav om, at tilflyttere over 15 år ikke er dømt for
lovovertrædelser, som tæller med i opgørelsen af udsatte områder (der
fremlægges straffeattest som dokumentation herfor). Udlejningskriterierne skal opfyldes af alle husstandsmedlemmer, som indgår i de statslige målinger.
Udlejning i orange og gule områder
I orange områder, hvor risikoen for at komme på listen over udsatte boligområder vurderes at være størst, reduceres den boligsociale anvisning
til 2/9. I både orange og gule områder udlejes efter skærpede fleksible
kriterier, som forudsætter arbejde, indtægt og uddannelse, som også anvendes i de udpegede (røde) områder
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Grønne områder er ikke i risiko for at blive udpeget som udsatte boligområder. Beboernes arbejdsmarkedstilknytning i den enkelte boligafdeling afgør, hvilket trin i trappetrinsmodellen, afdelingen indplaceres i,
jf. afsnit 2., nedenfor.
3. Afdelingsfokus – udlejning i ”andre” områder
I andre boligområder - dvs. udenfor røde, orange og gule områder - fokuseres på beboersammensætningen i den enkelte boligafdeling. Den
boligsociale anvisning reduceres i områder med mere end 35 % udenfor
arbejdsmarkedet og ophører, når andelen når op på 40 % - afdelinger på
trin 2 og 3, jf. trappetrinsmodellen nedenfor.
De mest robuste boligafdelinger, hvor andelen af beboere udenfor arbejdsmarkedet er under 35 %1 (trin 1), skal bidrage til målsætningen
om, at København fortsat skal være en by for alle. Der er derfor almindelig ventelisteudlejning og fuld boligsocial anvisning. Fleksibel udlejning kan vælges til indenfor nogle grænser og kan højst udgøre 1/3 af
udlejningen, og højst 2/9 via A-kriterier.
Boligafdelinger udenfor de røde, orange og gule områder indplaceres i
trappetrinsmodellen på grundlag af kommunale nøgletal vedr. andelen
af personer i aldersgruppen 18 år +, som var udenfor arbejdsmarkedet
ultimo 2017. Den indledende kategorisering af boligafdelinger revurderes midt i aftaleperioden på grundlag af kommunens nøgletalsmåling i
2021. Herudover kan justeringer forekomme i forbindelse med udpegning af nye udsatte boligområder m.v. jf. ovenfor.
4. De enkelte temaer og boligorganisationens valgmuligheder
Fleksibel udlejning
Trin 1.
Boligorganisationen skal træffe beslutning om følgende:
a. Andelen af fleksibel udlejning (højst hver 3. ledige bolig).
b. Valg af A og/eller B-kriterier og indbyrdes prioritering af de fire
målgrupper (kriterierne A.1, A.2, B.1 og B.2):
- Der skelnes mellem A- og B- kriterier. De to A-kriterier giver
fortrinsret til personer, som er i beskæftigelse (A.1) eller under
uddannelse (A.2), og kan bruges til at sikre en fortsat socialt bæredygtig beboersammensætning. Højst 2/3 af boligerne i den enkelte boligafdeling reserveret til fleksibel udlejning kan udlejes
efter de to A-kriterier.
- B-kriterierne tilgodeser seniorer (B.1) og personer med boligbehov i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophør (B.2). B-

1

Hermed sidestilles alle boligafdelinger med under 20 boliger.
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kriterierne understøtter en målsætning om fleksibilitet på boligmarkedet, så borgere i visse livssituationer – trods generelt lange
ventelister – kan få opfyldt deres boligbehov indenfor en kortere
tidsramme.
c. Evt. udpegning af op til 5 % af familieboligerne i hver afdeling til
udlejning efter C-kriteriet.
- Boliger, der med støtte fra Landsbyggefonden er indrettet som
tilgængelighedsboliger som led i en af Landsbyggefonden godkendt helhedsplan, kan udlejes efter C-kriteriet, som tilgodeser
personer med et familiemedlem, der har et handicap, og et heraf
følgende behov for en tilgængelighedsbolig.
- De udpegede tilgængelighedsboliger følger det almindelige udlejningshjul for boligafdelingen.
- Den boligsøgendes behov for en bolig af den type skal dokumenteres ved fremlæggelse af erklæring fra kommunens handicapcenter. Socialforvaltningen vil tage kontakt til boligorganisationerne med henblik på, at parterne i fællesskab kan fastlægge
en praksis for form og indhold i kommunens erklæringer.
Trin 2 og 3:
- På trin 2 og 3 er andelen af fleksibel udlejning og kriterierne låst.
Boligorganisationen har dog mulighed for også her at udpege op til
5 % af familieboligerne i afdelingen til udlejning efter C-kriteriet.
- Udlejning af de udpegede tilgængelighedsboliger følger også her
det almindelige udlejningshjul. Det betyder, at der stilles krav om
fleksibel udlejning efter skærpede kriterier, når afdelingen ligger i
et orange, gult eller rødt område.
Intern oprykning
Reglerne om intern oprykning er pr. 1. juli 2019 ændret, så fortrinsretten fremover anvendes i forhold til hver anden ledige familiebolig i
boligorganisationen, jf. bekendtgørelse nr. 519 af 30. april 2019 om
ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.
Som hidtil går boligsocial anvisning og byfornyelsesgenhusning forud
for intern oprykning, jf. Udlejningsbekendtgørelsens § 1 stk. 4.
Det følger endvidere af Udlejningsbekendtgørelsens § 1 stk. 7, jf. vejledning om fleksible udlejningsregler og beboermaksimum, at reglerne om intern oprykning (nu til hver anden ledige familiebolig i boligorganisationen) kan fraviges helt eller delvist i det omfang boligerne udlejes af boligorganisationen efter fleksible udlejningskriterier,
som er aftalt med kommunen.
For at understøtte en positiv udvikling i boligafdelinger på trin 2 og 3
foreskriver Udlejningsaftalen, at oprykningsretten mellem boligafdelinger skal suspenderes helt eller delvist. På trin 1 er dette kun en
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mulighed. Ved delvis suspension forstås, at boligsøgende skal opfylde
de fleksible kriterier i samme omfang som ansøgere fra den eksterne
venteliste.
Herudover har boligorganisationerne på alle tre trin mulighed for at
beslutte, at de fleksible kriterier også skal opfyldes ved intern oprykning i egen afdeling.
Fortrinsret for børnefamilier til store boliger
Hel eller delvis fortrinsret for børnefamilier kan indgå i aftalen, jf. udlejningsbekendtgørelsens § 4. For at sikre, at der er et godt liv og fællesskab i boligområderne skal fortrinsretten ske med respekt af de
skærpede fleksible kriterier i de røde og gule områder.
Boligsocial anvisning
a. Nybyggerier
Udlejningsaftalen indeholder særlige bestemmelser om anvisning til
nybyggerier, som indeholder små boliger, der er målrettet til boligsocial anvisning, jf. afsnit 7.4.7 i Udlejningsaftalen.
Boligorganisationen anmodes om at fremsende en liste over nybyggerier, som har modtaget skema A tilsagn i 2015 eller senere og forventes taget i brug i aftaleperioden 2019 – 2023. For hvert byggeri bedes
oplyst:
• Afdelingsnavn og nummer
• Antallet af familieboliger (herunder særligt boliger i bofællesskab)
• Antallet af ungdomsboliger
• Oplysning om boligstørrelser, herunder særligt antallet af små
billige boliger med 100 % boligsocial anvisning
• Forventet tidspunkt for påbegyndelse af udlejning
• Forventet indflytningstidspunkt.
Boligorganisationen skal for hvert nybyggeri forholde sig til, om udlejningen ønskes fastlagt i forbindelse med den aktuelle aftaleindgåelse, eller på et senere tidspunkt i byggeprocessen.
b. Ældre aftaler om boligsocial anvisning,
Der har været eksempler på, at ældre udlejningsaftaler om særlig social anvisning har været opretholdt af boligorganisationerne uden, at
dette har været drøftet og uden at det har været skrevet ind i den gældende udlejningsaftale. Sådanne aftaler skal vedlægges boligorganisationens tilbagemelding med angivelse af, om aftalen ønskes indskrevet
i udlejningsaftalen eller ophævet.
c. Særboliger med 100 % anvisning
Aftaler om særboliger med 100 % anvisning fra udlejningsaftalen
2007 – 2010 videreføres i aftaleperioden. Socialforvaltningen
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eftersender til hver boligorganisation en liste over de registrerede særboliger, som vil indgå som bilag til den kommende udlejningsaftale
med boligorganisationen. Boligorganisationen bedes tilkendegive, om
der er ønsker om at flytte en tidligere udpeget særbolig.
Særboliger, som er opført med særlig statsstøtte til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder boligplacering af
flygtninge bibeholder vilkåret om 100 % kommunal anvisning, indtil
der ikke længere er behov for dem til formålet.
Boliger, der er opført med finansiering fra Socialforvaltningen til særlige grupper bibeholder vilkåret om 100 % anvisning. Socialforvaltningen bidrager med oplysning om disse.
d. Genudlejning af boliger indrettet til en borger med fysisk handicap
Når en bolig anvises til en borger med fysisk handicap, kræver det
ofte en omkostningstung indretning, som er særligt målrettet til borgere med et bestemt fysisk handicap. Udlejningsaftalen foreskriver, at
kommunen, hvis en bolig er indrettet for et beløb på mere end 35.000
kr., skal tilbydes boligen til fornyet anvisning, når den bliver ledig, før
den særlige indretning afmonteres. Boligorganisationen får så i stedet
mulighed for at udleje den næste ledige bolig i afdelingen.
Socialforvaltningen vil tage kontakt til boligorganisationerne med
henblik på udvikling af en praksis for registrering af de boliger, det
drejer sig om.
e. ungdomsboliger
I boligafdelinger som udelukkende eller primært består af ungdomsboliger reduceres kommunens anvisningsret til 2/9. I familieboligafdelinger med et mindre antal ungdomsboliger stilles ungdomsboligerne til
rådighed for boligsocial anvisning i samme omfang som familieboligerne.
Udsættelse af ommærkning
I forbindelse med udbud af grundkapital til opførelse af nye almene boliger har en række boligorganisationer forpligtet sig til at ommærke i alt
1.308 små familieboliger til ungdomsboliger. Fire boligorganisationer
(Bo-Vita, Boligforeningen 3B, Boligforeningen AAB, København og
Boligselskabet DVB, København) mangler fortsat at ommærke ca. 395
boliger.
De fire boligorganisationer skal tage stilling til, om de vil indgå aftale
om udsættelse af ommærkning mod, at boligerne stilles til rådighed
for kommunens boligsociale anvisning til flygtninge – subsidiært borgere i målgruppen for almindelig boligsocial anvisning. Sådan aftale
kan alene omfatte boliger i afdelinger på trin 1 i trappetrinsmodellen.
Evt. planlagte ommærkninger i boligafdelinger på trin 2 og 3 ommærkes planmæssigt til ungdomsboliger.
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Hvis kommunen ikke udnytter en aftalt anvisningsret, ommærkes boligerne som planlagt. Hvis kommunen udnytter anvisningsretten ommærkes boligerne ved næste nyudlejning.
Deleboligkonceptet
Udlejningsaftalen giver mulighed for at etablere 150 pladser årligt i
deleboliger til unge og flygtninge. Der skal ifølge aftalen laves en fordeling, som sikrer at boligerne spredes mest muligt i byen.
Fælles anvisning til ungdomsboliger
Aftalen indeholder en hensigtserklæring om, at der skal arbejdes hen
imod at alle ungdomsboliger tilsluttes fælles anvisning via et af de to
indstillingsudvalg i København – enten Centralindstillingsudvalget
(CIU) eller Kollegiernes kontor i København (KKIK).
Boligorganisationen bedes oplyse i hvilket omfang, der er truffet beslutning om fælles anvisning til ungdomsboliger.
Retningslinjer for Bofællesskaber
Udlejningsaftalen fastlægger fælles rammer for udlejning i familiebolig bofællesskaber herunder en skabelon, som vil skulle benyttes ved
indgåelse af nye aftaler. Eksisterende aftaler om udlejning i bofællesskaber kan justeres i overensstemmelse hermed, såfremt boligorganisationen ønsker det. Boligorganisationen skal forholde sig til dette
spørgsmål. Ældre aftaler, som ønskes opretholdt i den kommende aftaleperiode, skal indføres i udlejningsaftalen for at sikre overblik og
gennemsigtighed
II. Processen
De nye individuelle aftaler kan som nævnt tidligst træde i kraft 1. juli
2019.
FASE 1: Kortlægning af boligorganisationernes ønsker til nye udlejningsaftaler og lokale processer i boligorganisationen.
Alle boligorganisationer anmodes om snarest - og gerne inden 14. juni
2019 - at redegøre for den lokale proces i forbindelse med aftaleindgåelsen (frister m.v.) samt tilkendegive foreløbige ønsker til nye udlejningsaftaler for perioden 2019 – 2023, jf. ovenfor.
Hvis boligorganisationen har et ønske om, at en ny aftale skal træde i
kraft - helt eller delvist - 1. juli 2019, skal boligorganisationen melde
tilbage senest den 14. juni 2019.
Boligorganisationen bedes samtidig oplyse hvem, der skal skrive aftalen under for boligorganisationen og angive et ønsket tidspunkt for aftalens ikrafttræden. Det forudsættes, at de gældende aftaler videreføres, indtil de erstattes af nye aftaler.
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FASE 2: Udkast til udlejningsaftaler udarbejdes
På grundlag af boligorganisationernes tilbagemeldinger udarbejder
Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen
og i dialog med boligorganisationerne et første udkast til udlejningsaftaler.
FASE 3: Tilretning og politisk behandling
Vedtagelse og ikrafttræden
Boligorganisationerne forholder sig til det fremsendte og aftaleudkast
tilrettes, hvis der er behov for det. Boligorganisationen melder tilbage,
når de er klar til at skrive under. Forvaltningen vil herefter udsende en
endelig aftale med kommunens underskrifter, som boligorganisationerne kan skrive under og returnere.
Med venlig hilsen
Tine Engelbrechtsen
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Obs

selskabsnavn 3B

afdelingsnr 3B afd. nr. afdelingsnavn

kategori ved
aftaleindgåelse
1.7.2019 (statslige
lister 2018 og data
ultimo 2017)

Ministeriets
monitoreringsområde - navn

Ministeriets
monitoreringsområde - nummer

3B
valgt fleks

3B forslag fleks til ny
A kriterie
Arbejde/ Udd. Og aftale periode (20192023)
B kriterie
skilsmisse eller
seniorer
(nuværende
aftale)

A kriterie Arbejde/
Udd. og B kriterie
skilsmisse eller
seniorer ny
aftaleperiode (20192023)

Kommual anvisning (2019-2023)

Trin 1: Små afdelinger med under 20 boliger (sidestilles med 35 minus)
230 3603B_

1_6094

494

Blækhuset

Under 20 beboede Fboliger
Under 20 beboede Fboliger
Under 20 beboede Fboliger
Under 20 beboede Fboliger

1_3032

432

Folehaven

35 minus afdeling

1_3056

456

Egegade

234 3603B_

1_3065

455

Guldbergsgade

256 3603B_

1_6086

486

Kronprinsessegade

258 3603B_

2/9
2/9
2/9
2/9

ja
ja
ja
ja

2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.

ja
ja
ja
ja

3/9
3/9
3/9
3/9

Trin 1: 35 minus afdelinger
220 3603B_
221 3603B_

1_3033

433

Bærhaven

35 minus afdeling

Folehaven

12

4/9
2/9

226 3603B_

1_3050

450

Rådmandsbo

35 minus afdeling

2/9

227 3603B_

1_3053

453

Elmehaven

35 minus afdeling

4/9

231 3603B_

1_3057

457

A.F.Beyers Vej,3B

35 minus afdeling

2/9

232 3603B_

1_3058

458

Prangerhuset

35 minus afdeling

2/9

233 3603B_

1_3061

451

Ved Rosenhaven

35 minus afdeling

2/9

235 3603B_

1_3072

398

Brohuset

35 minus afdeling

2/9

237 3603B_

1_6061

461

Hvidbjergvej

35 minus afdeling

2/9

238 3603B_

1_6062

462

Valby

35 minus afdeling

2/9

239 3603B_

1_6063

463

Sangergården 1

35 minus afdeling

4/9

244 3603B_

1_6068

468

Australiensvej

35 minus afdeling

2/9

245 3603B_

1_6069

469

Ryesgade

35 minus afdeling

2/9

248 3603B_

1_6074

474

35 minus afdeling

4/9

249 3603B_

1_6076

476

Lønstrupgård
Bryggerhuset/
Bryggergården?

35 minus afdeling

2/9

250 3603B_

1_6077

477

Kaysergården

35 minus afdeling

2/9

251 3603B_

1_6079

479

Slotherrenshus

35 minus afdeling

2/9

252 3603B_

1_6080

480

Apostelgården

35 minus afdeling

2/9

253 3603B_

1_6081

481

Sangergården 2

35 minus afdeling

6/9

254 3603B_

1_6082

482

Porthuset

35 minus afdeling

2/9

257 3603B_

1_6087

387

Norgesgade

35 minus afdeling

2/9

259 3603B_

1_6095

495

Arbejderboligerne

35 minus afdeling

2/9

260 3603B_

1_6099

499

Sejlhuset

35 minus afdeling

2/9

261 3603B_

1_1039

439

Teglholmen

2/9

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.
2/9 arb/udd. og 1/9
skilsmisse/seniorer.

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
4/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
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kategori ved
aftaleindgåelse
1.7.2019 (statslige
lister 2018 og data
ultimo 2017)

Ministeriets
monitoreringsområde - navn

1_3039
1_3040
1_3041

339
340
341

Remisevænget Øst
Remisevænget Vest
Remisevænget Nord

Gule områder
Gule områder
Gule områder

27
27
27

4/9
4/9
4/9

ja
ja
ja

225 3603B_
229 3603B_

1_3046
1_3055

446
355

Hammelstruphus
Dyvekevænget

Gule områder
Gule områder

11
27

2/9
4/9

ja

240 3603B_

1_6064

464

Damagervej

Gule områder

Remisevænget
Remisevænget
Remisevænget
Händelsvejkvarteret
Remisevænget
Händelsvejkvarteret
Händelsvejkvarteret
Händelsvejkvarteret
Händelsvejkvarteret
Stærevej

11

2/9

selskabsnavn 3B

Trin 2: Gule områder
222 3603B_
223 3603B_
224 3603B_

241 3603B_

1_6065

465

Händelsvej

Gule områder

242 3603B_

1_6066

466

Stubmøllevej

Gule områder

255 3603B_
243 3603B_

1_6084
1_6067

484
467

Grønrisvej
Vestergårdsvej

Gule områder
Gule områder

246 3603B_

1_6071

371

Hørgården 1

247 3603B_

1_6072

372

Hørgården 2

Ministeriets
monitoreringsområde - nummer

3B
valgt fleks

3B forslag fleks til ny
A kriterie
Arbejde/ Udd. Og aftale periode (20192023)
B kriterie
skilsmisse eller
seniorer
(nuværende
aftale)

afdelingsnr 3B afd. nr. afdelingsnavn

Obs

11

2/9

11

8/9

11
21

2/9
4/9

Hørgården

24

4/9

Hørgården

24

4/9

ja

ja
ja
ja
ja
ja

A kriterie Arbejde/
Udd. og B kriterie
skilsmisse eller
seniorer ny
aftaleperiode (20192023)

6/9
6/9
6/9

ja
ja
ja

6/9
6/9

ja

6/9
6/9
6/9
6/9
6/9
(hele husstanden skal
opfylde)

Kommual anvisning (2019-2023)

3/9
3/9
3/9

ja

3/9
3/9

ja

3/9

ja

3/9

ja

3/9

ja

3/9
3/9

ja

Trin 3: Røde områder
Røde områder ghetto
Røde områder ghetto

ja
ja

9/9
9/9
(hele husstanden skal
opfylde)

ja

0

ja

0

A/B plus - udenfor trappetrinsmodellen
Der er andre
fleks. kriterier iht.
AB+ konceptet.

KK har ikke i tidligere aftaler gjort brug af
den kommunale anvisning i AB+ afd.
6/9

216 3603B_

1_1016

416

Dortheavej almen+

AB plus

6/9

217 3603B_

1_1030

330

6/9

3/9
6/9

218 3603B_

1_1037

437

Sundholm Syd almen+ AB plus
Kløverbladsgade
almen+
AB plus

219 3603B_

1_1038

338

Skovkvarteret Almen+

AB plus

6/9

236 3603B_

1_3074

374

Signalgården almen+

AB plus

6/9

3/9
6/9

6/9

3/9
6/9
3/9
6/9
3/9

Punkt 12: Indstilling - Egedalsvænge – fejlagtig administration af an-tennebudget (B)

Egedalsvænge – fejlagtig administration af antennebudget (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- 25. september 2019 / Finn Larsen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af udgifter i forbindelse med fejlagtig administration af antennebudget i afdeling Egedalsvænge.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

af udgifterne i forbindelse med fejlagtig administration af Egedalsvænges antennebudget
288.186 kroner dækkes af dispositionsfonden. Samtidig søger administrationen 3B’s forsikringsselskab om dækning af denne udgift, således at 3B’s andel kun udgør selvrisiko på
50.000 kr., såfremt forsikringsselskabet godkender dette.

Problemstilling
Der har fundet to administrative fejl sted i forbindelse med antenneregnskabet for Egedalsvænge.
Det har været en kompleks sag at håndtere, både for ejendomskontoret og da 3B kommer ind under KABs administration. Dette skyldes blandt andet utallige partsindlæg fra afdelingsbestyrelsen
med mange forskellige tal og udlægninger.
Nedenstående udregninger er baseret på data fra UNIK.
Ejendomskontoret får ikke afmeldt beboere hos YouSee, for de beboere som har afmeldt sig tvsignal på ejendomskontoret og er stoppet med at betale antennebidrag.
Dette skaber en udgift på 288.186 kroner og ansvaret tilfalder 3B.
Afdelingsbestyrelsen klagede over at der blev opkrævet antennebidrag, som de mener er ulovligt.
Administrationen beslutter at stoppe opkrævning af antennebidrag pr. 1. april 2019 i forventning
om at der bliver varslet et nyt antennebidrag pr. 1. juni 2019.
Administrationen sender brev til Fredensborg kommune om opkrævning af antennebidrag.

1

Der bliver udarbejdet en varsling pr. 1. juni 2019. men denne bliver tilbagekaldt, i afventning på
svar fra Fredensborg Kommune.
Områdechefen får godkendt et nyt antennebudget af afdelingsbestyrelsen i august 2019 og derfor
er det først muligt at varsle budgettet med virkning fra 1/11 2019.
Dette skaber en udgift på 446.964 kroner og ansvaret tilfalder KAB.

Løsning
Samlet fordeler udgifterne sig efter ansvar således
Ansvarlig
3B ejendomskontor
KAB
I alt

Beløb
288.186 kr.
446.964 kr.
735.150 kr.

Dette giver samlet set udgifter på 735.140 kroner. Da antenneregnskaber skal følge balancelejeprincippet, skal der foretages en korrektion på 40.242 kroner for at opnå balance.
Efter balancelejeprincip korrektionen fordeler udgifterne sig således
Ansvarlig
3B ejendomskontor
KAB , korrigeret for balancelejeprincippet
I alt

Beløb
288.186 kr.
406.722 kr.
694.908 kr.

3B skal således dække udgifter for 288.186 kroner.
Administrationen anbefaler at 3B’s forsikringsselskab søges om højest mulig dækning og at det resterede beløb finansieres af dispositionsfonden.
3B’s forsikring har en selvrisiko på 50.000 kroner, hvorfor det må forventes at være det minimums
beløb, der skal betales.
Dækker forsikringsselskabet ikke udgiften, foreslås det at udgiften afholdt af dispositionsfonden.

Økonomi
Økonomien er beskrevet i ovenstående afsnit.

2

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen søge 3B’s forsikringsselskab om højest mulig dækning af udgifterne og dække de øvrige udgifter med midler fra dispositionsfonden.
Forretningsudvalget vil løbende blive orienteret om status i sagen.

Bilag
Ingen

3

Punkt 13: Indstilling – Herlev Torv – Genhusning af beboere (B)

Herlev Torv – genhusning af beboere (B)
Til
Dato og ansvarlig
Svendsen

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- 20. september 2019/Charlotte Jakobsen Szøts/ Anne Mette F.

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal ydes hjælp til genhusning af de permanente beboere i syv lejemål i Herlev Torv.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der bevilliges max. 350.000 kr. fra dispositionsfonden til at dække genhusning i form af
flyttehjælp og evt. tomgangsleje til syv lejemål på Herlev Torv. Hvis afdelingen kan afhændes, søges udgifterne dækket af indtægterne fra salget.

Problemstilling
Forretningsudvalget besluttede den 22. januar 2019 at mulighederne for frasalg af Herlev Torv
fortsat skulle afsøges, at de fraflyttede lejemål fortsat skulle udlejes midlertidigt via CIU og at eventuelle udgifter til tomgangstab skulle dækkes af dispositionsfonden.
Der er i alt 12 lejemål i 3B´s afdeling Herlev Torv, hvoraf de syv lejemål er på permanente kontrakter og fem lejemål er på midlertidige kontrakter, der løber til den 30. juni 2020.
KAB´s byggeafdeling er fortsat i proces med at afdække mulighederne for at afhænde afdelingen
og udarbejde en risikovurdering. I mellemtiden er tidspunktet for igangsættelsen af ombygningen af
Herlev Bymidte rykket nærmere. Det forventes at ombygningen af Herlev Bymidte kommer til at
afstedkomme en del larm, støv, rystelser og trafik. Beboernes nuværende direkte adgang til Herlev
Torv vil blive afspærret i løbet af den nærmeste fremtid, og det kommende byggeri vil medføre, at
en del boliger fremover vil komme til at ligge i skygge.
Beboerne i de syv permanente lejemål er derfor meget usikre på deres fremtid og de fleste af dem
ønsker genhusning hurtigst muligt.
Herlev Kommune har givet udtryk for, at de stiller sig positivt overfor at benytte den kommunale
anvisningsret til at genhuse de permanente beboere på baggrund af de gener ombygningen af
Herlev Bymidte vil forårsage.
1

Løsning
Det foreslås derfor, at lade de beboere der ønsker det, benytte sig af kommunens tilbud om anvisning. Hvis beboerne kan skaffe sig en anden bolig via deres interne opnotering på ventelisten kan
det også være en mulighed.
Da det fortsat er uafklaret om afdelingen kan sælges eller skal renoveres, kan beboerne også vælge at blive boende eller flytte internt i afdelingen til lejemål der evt. er mindre generede af ombygningen af Bymidten indtil der foreligger en endelig afklaring.

Økonomi
I 2017 blev fire beboere fra Herlev Torv genhuset på Herlevgårdsvej. I den forbindelse blev der på
organisationsbestyrelsesmødet den 9. februar 2017 afsat 150.000 kr. til genhusning og tomgang.
Der er derfor en stærk forventning fra beboernes side om at 3B også denne gang vil hjælpe de
beboere, der nu ønsker at flytte. Udgiften til de tidligere genhusninger lå mellem 8.000 kr. og
15.000 kr. pr. lejemål i flyttehjælp. Den samlede tomgangsleje beløber sig til ca. 115.000 kr.
Det foreslås derfor at afsætte yderligere 350.000 kr. fra dispositionsfonden til at dække genhusning
og tomgangsleje i afdelingen. Hvis afdelingen sælges, søges udgifterne dækket af salget.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil de syv beboere blive tilbudt flyttehjælp,
hvis de benytter sig af kommunens anvisningstilbud eller på anden vis skaffer sig en anden bolig.
De ledige boliger vil blive lejet ud via CIU på midlertidige kontrakter og eventuelt tomgangstab vil
blive dækket af dispositionsfonden, indtil der findes en afklaring på om afdelingen kan afhændes.
Tilbuddet om flyttehjælp vil blive meddelt de syv beboere og Herlev Kommune.

Bilag
Ingen bilag

2

Punkt 14: Indstilling - OB's honorar 2019-2020 (B)

Organisationsbestyrelsens honorar 2019-2020 (B)
Til
Behandlet af
ml
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- Forretningsudvalget den 5. september 2019
- 6. september 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til organisationsbestyrelsens honorar for bestyrelsesåret
2019/2020.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at organisationsbestyrelsens honorar for bestyrelsesåret 2019/2020 godkendes.

Problemstilling
Med udgangspunkt i den nye udvalgsstruktur godkendte organisationsbestyrelsen den 27. juni
2019 honorar for organisationsbestyrelsen for bestyrelsesåret 2019/2020.

Løsning
Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til endelig godkendelse af den opdaterede honorarfordeling for organisationsbestyrelsen for perioden fra den 1. juni 2019 til den 31. maj 2020, som oplistet
nedenfor:
Rolle
Formand

Takst
12.000 kr./md.

Næstformand

9.500 kr./md.

Bestyrelsesmedlem

4.000 kr./md.

FU (ikke formand og næstformand) samt udvalgsformænd

2.000 kr./md.

Arbejdet i ad hoc-udvalg, opgavegrupper mv. udløser ikke et honorar
Hvis suppleanter indtræder i organisationsbestyrelsen for et organisationsbestyrelsesmedlem midlertidigt eller permanent, vil suppleanten i
denne periode modtage organisationsbestyrelsesmedlemmets honorar.

Økonomi
1

Ovennævnte honorarer forventes for perioden fra den 1. juni 2019 til den 31. maj 2020 at udgøre
ca. 858.000 kr. Fordeling er vedlagt i bilag 1.
Det nye samlede honorar for hele bestyrelsesåret 2019/2020 finansieres ved almindeligt bestyrelsesvederlag fra 3B på 664.200 kr., der afholdes over selskabets drift, og byggesagshonorar for de
resterende 193.800 kr., der afholdes inden for de enkelte byggesager.
Bestyrelsesvederlaget udbetales månedligt fra og med den 1. juni 2019 til og med den 31. maj
2020. Ovenstående indstilling medfører dermed en tilbageregulering.

Videre proces
Administrationen vil udbetale bestyrelseshonorar ud fra organisationsbestyrelsens beslutning.
På organisationsbestyrelsesmødet den 6. december 2019 vil administrationen fremlægge et overblik over honorarstruktur i de andre store selskaber i KAB-fællesskabet med henblik på sammenligning med organisationsbestyrelseshonoraret i 3B.

Bilag
1. Fordeling af bestyrelseshonorar – 2019/2020 – pr. september 2019.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

2
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Bilag 1
Fordeling af bestyrelseshonorar for perioden fra den 1. juni 2019 til den 31. maj 2020
(alle satser i kr.)

Rolle

Antal

Månedlig
takst

Heraf
Samlet udgift

Bestyrelses-

Byggesags-

vederlag

honorar

Formand

1

12.000

144.000

100.800

43.200

Næstformand

1

9.500

114.000

66.600

47.400

Organisationsbestyrelsesmedlem

11

4.000

528.000

424.800

103.200

3

2.000

72.000

72.000

0

Ca. 858.000

664.200

193.800

FU (Ikke formand og næstformand) samt udvalgsformænd
I alt

September 2019

Punkt 15: Indstilling – Syn af lejligheder (B)

Syn af lejligheder (B)
Til
Behandlet af
ml
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- Driftsudvalget den 12. september 2019
- 23. september 2019 / Henriette Rahbek

Organisationsbestyrelsen besluttede på driftsudvalgsmødet den 6. maj 2019, at der skulle udarbejdes et udkast til en skrivelse til afdelingsbestyrelserne om afdelingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse i syn.

Beslutningspunkt
Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der sendes en skrivelse ud til afdelingsbestyrelserne, der præciserer deres kompetencer
som afdelingsbestyrelse.

Problemstilling/Løsning
Baggrunden for at der er behov for en skrivelse om afdelingsbestyrelsens kompetencer, er at afdelingsbestyrelsen i enkelte afdelinger kræver at være til stede ved ind- og fraflytningssyn, hvilket de
juridisk set ikke har krav på.
Af bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse fremgår det af § 13, at det er boligorganisationen, der syner boligen.
Boligorganisationen har givet administrationen fuldmagt til at foretage synet på boligorganisationens vegne.
Det er derfor de ansatte, typisk en driftschef eller en ejendomsfunktionær, der foretager synet. Det
er et krav, at synet foretages i henhold til gældende regler, som den ansatte skal være uddannet
eller trænet i.
Derudover kan der være personoplysninger forbundet med et fraflytningssyn i forhold til lejemålets
stand. Hvis lejemålet f.eks. er vanrøgtet, kan det sige noget om beboerens/fraflytterens personlige
forhold, som ikke er afdelingsbestyrelsen vedkommende.
Beboeren/fraflytteren har dog ret til at have en bisidder med til ind- og fraflytningssyn. I den forbindelse skal det være beboeren/fraflytteren selv, der anmoder om at få deltagelse fra en bisidder. En
bisidder skal agere stiltiende under synet. Hvis bisidderen er et afdelingsbestyrelsesmedlem deltager vedkommende som bisidder og ikke i kraft af sit hverv som afdelingsbestyrelsesmedlem.
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Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen præciserer afdelingsbestyrelsernes kompetencer i forbindelse med syn af lejligheder.

Bilag
Bilag 1 - Skrivelse til afdelingsbestyrelserne.

Protokolbemærkninger / DU
Driftsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen
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Punkt 15, Bilag 1: Bilag 1 - Skrivelse til afdelingsbestyrelser.docx

Til afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsens kompetencer ved syn i boliger

Kære afdelingsbestyrelse i xxx afdeling
Vi ved at I interesserer jer for jeres afdeling og for jeres beboere. Det er derfor, I er
blevet valgt til afdelingsbestyrelsen.
Som afdelingsbestyrelse yder I en lang række indsatser. Dette engagement sætter
vi stor pris på. BL – Danmarks Almene Boliger har oplistet nedenstående 5 bud for
afdelingsbestyrelsens arbejde:
1. Du er valgt til at træffe beslutninger og planlægge – ikke til at administrere.
2. Du er tillidsmand for alle beboerne – også for de psykisk handicappede, de
unge, de nye og de gamle danskere. Du skal altså varetage alle dine vælgeres interesser.
3. Du er beboernes kontaktled til organisationsbestyrelsen og administrationen.
4. Du skal fungere som igangsætter – f.eks. af aktiviteter i afdelingen – ikke udføre alle de praktiske opgaver selv.
5. Du skal vide (og vise), at andre beboeres holdninger og meninger er lige så
meget værd som dine – også selv om du sidder i afdelingsbestyrelsen.

Når vi skriver til jer, er det fordi vi oplever, at der kan være udfordringer med at finde
den rette balance mellem det første og det andet bud.
Som afdelingsbestyrelse skal I varetage afdelingens og beboernes interesser, mens
administrationen af jeres afdeling varetages af ejendomskontoret i samarbejde med
administrationen i KAB.
Det gælder f.eks. i forbindelse med ind- og fraflytningssyn. Det er Boligforeningen
3B, der har det juridiske ansvar for de syn der gennemføres. Boligforeningen 3B har
herigennem givet administrationen fuldmagt til at foretage synet på Boligforeningen
3B’s vegne.
Det er derfor de ansatte - typisk en ejendomsfunktionær - der foretager synet. Det er

Boligforeningen 3B
v/KAB
Vester Voldgade 17
1552 København
Tlf. 33 63 10 00
3b@kab-bolig.dk
www.3b.dk
Cvr 31 39 44 14

XX september 2019
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et krav, at synet foretages i henhold til gældende regler, som den ansatte skal være
uddannet eller trænet i.
Afdelingsbestyrelsen har i den sammenhæng ikke noget juridisk krav på at deltage i
et syn. Men afdelingsbestyrelsen kan altid bede om, at man sammen med driften foretager et prøvesyn, hvor man kan tale om - og få indblik i, hvordan et syn foregår
og hvad der lægges vægt på.
Driftsmedarbejderne oplever med mellemrum, at de kan føle sig pressede af en afdelingsbestyrelse til at ændre på de skøn, som de ud fra deres faglige vurdering foretager i et konkret syn. Derudover kan der være personoplysninger forbundet med
et fraflytningssyn i forhold til lejemålets stand, som af hensyn til den enkelte beboer
ikke vedkommer afdelingsbestyrelse.
Derfor vil vi kraftigt opfordre til, at I som afdelingsbestyrelse sammen med driften
drøfter ind- og fraflytningssyn på et overordnet og generelt niveau og ikke behandler
konkrete og personlige sager og syn.
Beboeren/fraflytteren har naturligvis altid ret til at have en bisidder med til ind- og fraflytningssynet. I den forbindelse skal det være beboeren/fraflytteren selv, der anmoder om at få deltagelse fra en bisidder. Hvis bisidderen er et afdelingsbestyrelsesmedlem, deltager vedkommende som bisidder og ikke i kraft af sit hverv som afdelingsbestyrelsesmedlem. En bisidder er ikke med til synet som aktiv deltager med
taleret, men deltager udelukkende som tilhører.
Vi håber, at vi med ovenstående sammen kan skabe helt klare rammer for fremtidige syn i jeres afdeling og ser frem til et fortsat godt samarbejde med jer.

Med venlig hilsen
Boligforeningen 3B og KAB
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Punkt 16: Indstilling – Ejerskabserklæringer (B)

Ejerskabserklæring ved overdragelse af løsøre (B)
Til
Behandlet af
ml
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- Driftsudvalget den 12. september 2019
- 23. september 2019 / Anne Mette F. Svendsen

Der opstår lejlighedsvis sager, hvor den fraflyttende beboer indgår en aftale med den indflyttende
beboer om overtagelse af løsøre: Gardiner, persienner, opvaskemaskine, vaskemaskine, gulvtæpper, skabe eller andet.
Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til brug af ejerskabserklæringer (i 3B kaldet overdragelsesaftaler) i alle 3B’s boligafdelinger.

Beslutningspunkt
Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at overdragelsesaftaler fremover benævnes ejerskabserklæringer.

2.

at ejerskabserklæringer frit kan anvendes af beboerne alle 3B´s afdelinger efter anvisning
fra ejendomskontoret.

Problemstilling
Ordningen består i at fraflytter og indflytter skal udfylde og underskrive en fælles ejerskabserklæring om, at indflytter overtager navngivet og præcist beskrevet løsøre, som det fremgår af ejerskabserklæringen (se bilag). Begge parter underskriver ejerskabserklæringen og skriver dermed
under på, at al vedligeholdelse m.v. af det beskrevne løsøre er afdelingen uvedkommende.
I afdelinger, der ikke benytter overdragelsesaftaler/ejerskabserklæringer er konsekvensen at løsøret skal forlade lejemålet ved fraflytningssynet og været placeret udenfor lejemålet indtil synet er
gennemført. Derefter kan det bæres retur og installeres på samme vis som det stod før fraflytningssynet.
3B´s organisationsbestyrelse besluttede i marts 2016, at det er op til den enkelte afdelings afdelingsmøde at beslutte, hvorvidt man ønsker at benytte overdragelsesaftale for løsøre mellem fraflytter og indflytter.
Dette betyder i praksis at nogle afdelinger i dag benytter dokumentet, mens andre afdelinger ikke
gør. Det kan være svært for beboerne at forstå, at det kan lade sig gøre i en afdeling, men ikke i en
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anden.
Ydermere vil en ensartet praksis på tværs af organisationen, gøre arbejdet nemmere for de nye
synsteams i driften.

Løsning


Det anbefales at ændre navnet fra overdragelsesaftale til ejerskabserklæring, som det i dag
benævnes i KAB-fællesskabet. Ejerskabserklæringen findes som en blanket, ejendomskontoret kan udskrive til beboerne.



Udgangspunktet er fortsat, at lejligheden skal være tømt for fraflytters løsøre med mindre
fraflytter og indflytter har udfyldt en ejerskabserklæring, som gør det klart for indflytter, at
løsøret ikke tilhører afdelingen.



Det er til enhver tid den synsansvarlige, der vurderer, om synet kan gennemføres forsvarligt
og med løsøret i boligen.

Økonomi
Ordningen med ejerskabserklæringer har været praktiseret i KAB-fællesskabet i 4-5 år og har ikke i
nævneværdig grad givet anledning til ekstraudgifter for afdelingerne.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen vil administrationen implementere løsningen
i driften.

Bilag
Bilag 1 - Ejerskabserklæring ved overdragelse af løsøre

Protokolbemærkninger / DU
Driftsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen
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Punkt 16, Bilag 1: Bilag 1 - Ejerskabserklæring ved overdragelse af løsøre.pdf

Ejerskabserklæring
Overdragelse af løsøre i forbindelse med overtagelse af lejemål nr. :____________________
Lejemålets adresse:___________________________________________________________
Indflytningsdato/år:_________________
Fraflytter og indflytter erklærer hermed, at det er aftalt, at fraflytter pr. dags dato har
solgt/overdraget følgende løsøre til indflytter, som dermed kan blive stående i lejemålet ved
overtagelse af lejemålet:
Løsøre, der overdrages til indflytter

Nærmere beskrivelse(fabrikat og eventuelt
systemnr.)

Vaskemaskine
Opvaskemaskine
Gaskomfur
Emhætte
Tørretumbler
Køleskab
Fryser
Øvrigt inventar

Fraflytter og indflytter accepterer med denne aftale, at:
1. Det beskrevne løsøre IKKE er en del af lejemålet, og at al vedligeholdelse af de beskrevne hvidevarer er afdelingen uvedkommende. Det beskrevne løsøre i denne aftale er alene indflytters ansvar - herunder vedligeholdelse og eventuel udskiftning.
2. En forudsætning for overdragelsen af det overtagne løsøre er, at fraflytningssyn kan
foretages efter lovens forskrifter. Det vil sige, at synsmedarbejderen uhindret skal
kunne foretage fraflytningssyn - herunder af flisebelægninger bag løsøre, vægge og
gulve m.v.
3. Fraflytter og indflytter aftaler selv de nærmere forhold vedrørende økonomi ved
overdragelsen.
4. Eventuel bortskaffelse af løsøre, som IKKE er omfattet af denne aftale, er alene fraflytters ansvar.
En kopi af denne aftale samt fotos af det overdragede løsøre arkiveres af synsmedarbejderen under lejemålet.
Dato/år/underskrift – fraflytter:_________________________________________________
Dato/år/underskrift – indflytter:_________________________________________________
1/1

Punkt 17: Indstilling – Ansøgning om midler til foredrag om biodiversitet (B)

Ansøgning om midler til foredrag – biodiversitet i
udearealerne (B)
Til
Behandlet af
ml
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- Driftsudvalget den 12. september 2019
- 23. september 2019 / Anne Mette F. Svendsen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning om midler til at afholde et antal foredrag
for beboere og medarbejdere i 3B´s afdelinger om biodiversitet i afdelingernes udearealer.

Beslutningspunkt
Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der kan bevilliges op til 26.000 kr. fra aktivitetspuljen til afholdelse af tre foredrag om biodiversitet i afdelingernes udearealer.

Problemstilling/Løsning
Ansøgningen er indsendt af organisationsbestyrelsesmedlem Pia Cramer Hansson, der søger om
tilskud til at afholde tre foredrag. Foredragene skal give afdelingerne inspiration til, hvordan de kan
omlægge nogle af deres udearealer på en måde som giver en øget biodiversitet og skaber flere
levesteder for vilde bier og insekter. Oplæggene holdes af museumsinspektør Morten D.D. Hansen
fra Naturhistorisk Museum i Århus og Nina Launbøl fra PlanBi.

Økonomi
Det indstilles at midlerne til foredragene - i alt 26.000 kr. - findes i aktivitetspuljen. Der vil i denne
sammenhæng ikke være tale om medfinansiering fra afdelingerne, da tilbuddet henvender sig til
alle afdelinger i 3B.
Prognosen for aktivitetspuljen viste en saldo primo 2019 på 912.000 kr. og en forventet saldo ultimo 2019 på ca. 772.000 kr. Dette indeholder hele årets indbetalinger og disponeringer og forventninger for 2019.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil 3B’s afdelinger blive inviteret til tre foredrag.

1

Bilag
Bilag 1 – Ansøgning fra Pia Cramer Hansson

Protokolbemærkninger / DU
Driftsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen
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Punkt 17, Bilag 1: Bilag 1 – Ansøgning fra Pia Cramer Hansson.pdf

Punkt 18: Indstilling – Brug af vedligeholdelseskonto i opsigelsesperioden (B)

Brug af vedligeholdelseskonto (B)
Til
Behandlet af
ml
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- Driftsudvalget den 12. september 2019
- 23. september 2019 / Anne Mette Fredsgaard Svendsen

Flere boligorganisationer i KAB-fællesskabet har med succes forsøgt sig med en ny praksis for
brug af vedligeholdelsesmidler i lejemål med B-ordning i flyttesituationen. Formålet er at sikre vedligeholdelsen af lejemålene og samtidig passe på huslejen. En sidegevinst er, at boligerne fremstår
pæne for indflytteren. Denne praksis er et tilbud til alle boligorganisationer i KAB-fællesskabet
med afdelinger med B-ordning.

Beslutningspunkt
Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at organisationsbestyrelsen beslutter, om alle boligorganisationens afdelinger med B-ordning fremover kan benytte 3 dage til brug af vedligeholdelseskontoen.

2.

at der minimum skal stå 3 års henlæggelser på vedligeholdelseskontoen efter brug af vedligeholdelseskontoen.

Problemstilling
Ordningen er relevant for boliger med en høj saldo på vedligeholdelseskontoen, hvor der kan være
mistanke om eller konstateret manglende vedligeholdelse. Den nye praksis er, at der, efter vurdering fra driftschefen, kan trækkes på vedligeholdelseskontoen i op til 3 hverdage efter opsigelse af
et lejemål. Derefter går den almindelige udlejningsprocedure i gang.
Vedligeholdelseskontoen kan kun bruges til normalvedligehold og ikke til mislighold. Det vil sige, at
det kun er arbejder, der også ville kunne godkendes i bo-perioden, der kan falde ind under ordningen.
Erfaringen fra andre boligorganisationer er, at det kan give et generelt løft på standarden i de boliger, der udlejes. Færre takker nej til en bolig pga. manglende vedligeholdelse og det giver mere
tilfredse indflyttere.

Løsning
Ordningen kræver, at driftschefen er skarp på adskillelsen mellem almindeligt vedligehold og mislighold. Administrativt betyder indførelsen, at der går nogle dage fra et lejemål opsiges til det sen-

1

des i tilbud. Det er driftschefen, der er ansvarlig for at melde tilbage til udlejningen, hvis ordningen
skal benyttes.

Det anbefales, at der efter et evt. brug af vedligeholdelseskontoen fortsat skal stå mindst tre års
henlæggelser på kontoen til den nye lejer.
Alle boligorganisationer har mulighed for, at ovenstående bliver fast praksis for afdelinger med Bordning. Det er dog en forudsætning, at det vælges for alle boligorganisationens afdelinger med Bordning, og der går 3 dage i alle afdelinger (både afdelinger med A- og B-ordning), før genudlejningen begynder.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil ordningen blive udrullet i alle 3B´s afdelinger med B-ordning.

Bilag
Ingen bilag

Protokolbemærkninger / DU
Driftsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen
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Punkt 19: Indstilling - Kløverbladsgade - Finansiering af afholdte udgifter til p-pladser (B)

Finansiering af afholdte udgifter til parkeringspladser i Kløverbladsgade
Til
Behandlet af
ml
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- Forretningsudvalget den 5. september 2019
- 23. september 2019 / Henriette Rahbek

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om selskabet 3B vil dække afdelingen Kløverbladsgades afholdte udgifter til parkeringspladser.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at selskabet skal dække afdelingens økonomiske tab på ca. 325.000 kr., som afdelingen til
dato har haft på deres parkeringsforpligtelse, samt at udgifterne dækkes af dispositionsfonden.

Problemstilling
I forbindelse med opførelsen af afdelingen Kløverbladsgade blev der indgået en parkeringspladskontrakt gældende for 16 pladser i 30 år. Kontrakten der blev indgået er uopsigelig og har i flere
omgange været behandlet af senest KAB’s juraafdeling. Antallet af parkeringspladser i kontrakten
er angiveligt fastsat i forhold til lokalplanen og løbetiden af selv samme, herunder andre betingelser, er indgået af 3B.
Kontrakten er for afdelingen meget dyr, og koster pt. 172.000 kr. årligt, en udgift der ikke var afsat i
det oprindelig budget. For nuværende har afdelingen tilbudt pladserne til beboerne men der er pt.
kun 3 udlejet endda med en reduceret leje.
Dette betyder blandt andet, at afdelingen i 2019 havde en huslejestigning på 11% for at dække
omkostningerne. Da omkostningerne stadig er aktuelle og der i den kommende tid ligeledes skal
bruges midler på bygningseftersyn etc. er afdelingens økonomi nødlidende. Budgetudkast for 2020
lægger op til en yderligere huslejestigning på 3 % (udgifter til 3- og 5-års-bygningseftersyn i 2020
er ikke medregnet), hvilket er nødvendigt for at kunne have en ansvarlig vedligeholdelsesplan og
et acceptabelt henlæggelsesniveau.
Afdelingsbestyrelsen mener ikke, at det er rimeligt, at afdelingen skal opleve huslejestigning år for
år på grund af en aftale de ikke selv har indgået, og som ikke var indarbejdet i udlejningsbudgettet
da de flyttede ind, og som nu påvirker deres evne til at sikre en ansvarlig vedligeholdelsesplan.
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Løsning
For at afdelingen kan undgå yderligere huslejestigning og samtidig kunne henlægge midler til fremtidige vedligeholdelser, ønsker afdelingen at få dækket deres hidtidige udgifter til parkeringspladser.
Administrationen har opgjort, at det drejer sig om ca. 325.000 kr., der med en udbetaling vil betyde,
at afdelingen kan opretholde en sund vedligeholdelsesplan og driftsbudget.
Der er samtidig igangsat en løsning. Det er konstateret, at afdelingen er bundet til 16 parkeringspladser i 30 år. Men via dialog med Heimstaden, den nuværende ejer af naboejendommen med
parkeringskælderen, er der opnået tilladelse til, at afdelingen kan udleje til tredje part for at få dækket dele eller hele udgiften fremover. Dette arbejdes der ihærdigt på at effektuere, for hurtigst muligt at reducere det løbende tab.

Økonomi
Økonomien er beskrevet i løsningsafsnittet.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen udbetale de 325.000 kr.
til afdeling Kløverbladsgade.

Bilag
Ingen

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 20: Indstilling - Vestergården 1 - Godkendelse af byggeforretningsføreraftale (B)

Godkendelse af byggeforretningsføreraftale for
byggesagen 3034004 Vestergården 1 (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
Byggeudvalget den 4. september 2019
20. september 2019 / Michael Nielsen-Elgaard
Julie Juhl Jakobsen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal indgås byggeforretningsføreraftale mellem Boligforeningen 3B og KAB for byggesagen omhandlende udskiftning af kældervinduer, fælles
døre og efterisolering af gavle i afdeling Vestergården 1.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B godkender byggesagen med udskiftning af kældervinduer, fælles døre og efterisolering af gavle i afdeling Vestergården 1 på nedenstående præmisser.

2.

at 3B indgår byggeforretningsføreraftale med KAB, for renoveringssagen i afdeling Vestergården 1 med udskiftning af kældervinduer, fælles døre og efterisolering af gavle. Byggesagen har et byggesagshonorar til KAB på 461.000 kr. inkl. moms som finansieres af byggesagen.

Problemstilling
Afdeling Vestergården 1 planlægger udskiftning af kældervinduer, fælles døre og efterisolering af
gavle.
Byggesagen har en forventet anlægssum på ca. 17 mio. kr. inkl. moms. og planlægges at blive udført i KAB’s Byggepartnerskab. Byggesagen bliver hovedsageligt finansieret med 30-årigt realkreditlån suppleret af afdelingens egne henlagte midler og egen trækningsret. Afdelingen har en friværdi, som gør det muligt at hjemtage lån uden kommunal lånegaranti.
Byggesagen vil med ovenstående forventede anlægssum og finansiering medføre en forventet
huslejestigning på ca. 64 kr./m2/år, hvilket svarer til en stigning på 8 pct. Den gennemsnitlige kvadratmeterleje i afdelingen vil derefter forventeligt være på ca. 861 kr./m2/år.
I finansieringsforslaget er der taget udgangspunkt i at afdelingen kan søge trækningsret for projektet. Hvis afdelingen godkender byggesagen, søges der særskilt om midler fra egen trækningsret til
projektet i 3B’s Forretningsudvalg.
1

Løsning
For at byggesagen kan opstartes, skal 3B indgå byggeforretningsføreraftale (bilag 1) med KAB
specifikt for sagen.
Såfremt indstillingen godkendes, skal byggeforretningsføreraftalen underskrives af formanden og
næstformanden og returneres til projektlederen.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Boligforeningen 3B.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, skal byggeforretningsføreraftalen underskrives af formanden og næstformanden og returneres til projektlederen.
Herefter bliver byggesagen fremlagt afdelingen på afdelingsmøde den 17. september 2019, hvor
der stemmes om at opstarte byggesagen.

Bilag
1. Vestergården 1 - Byggeforretningsføreraftale

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte Byggeforretningsføreraftalen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Byggeforretningsføreraftale
(Ustøttet renovering)
Dato 1. august 2019

Mellem Boligforeningen 3B og KAB
Afd.
24134 Vestergården 1
Sag
3034004 Kældervinduer, lyskasser, facadedøre og gavlisolering
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Byggeforretningsføreraftale
(Ustøttet renovering)

Mellem

Boligforeningen 3B, 3034 Vestergården 1
c/o KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

- i det følgende benævnt bygherren

og

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

- i det følgende benævnt KAB
indgås aftale om byggeforretningsførelse på nedenstående vilkår.

§ 1 Projektet
På vegne af bygherren varetager KAB forretningsførelsen ved gennemførelse af byggesagen 3034004 i afdelingen Vestergården 1.
Projektet omhandler;
• Udskiftning af kældervinduer i alle 7 blokke
• Udskiftning af opgangsdøre i alle 7 blokke (34 stk.)
• Udskiftning af kælderdøre i facade i alle 7 blokke (17 stk.)
• Udskiftning af døre mellem opgange og kældre (34 stk.)
• Renovering af lyskasser i alle 7 blokke
• Efterisolering af gavle
Projekt for gavlisolering skal omhandle løsningsmuligheder for beklædning hvor pris og totaløkonomi fremgår, så afdelingen kan vælge mellem
løsningsmulighederne.
Byggesagen planlægges at blive udført i KAB’s Byggepartnerskab.
Foreløbig tidsplan vedlægges som bilag 1.
Såfremt projektets omfang kommer til at afvige fra det ovenfor nævnte,
vil byggeforretningsførelsen omfatte det således ændrede projekt.
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§ 2 KAB’s ydelser
KAB varetager, på bygherrens vegne, såvel under forberedelse som under byggeriet, administration af sagen i henhold til de til enhver tid fastsatte vejledende bestemmelser vedrørende ustøttet byggeri. Ydelserne er
nærmere beskrevet i Ydelsesbeskrivelse for ustøttet renovering, vedlagt
som bilag 2.
Til at varetage dette arbejde udpeger KAB en ansvarlig projektleder, der
koordinerer alle KAB’s ydelser overfor kunden. Eventuel udskiftning af
denne projektleder kan kun ske efter nærmere aftale mellem bygherren
og KAB.
Byggeforretningsførerens hverv er afsluttet, når 1-års garantigennemgangen er gennemført, og eventuelle fejl og mangler afledt heraf er afhjulpet og godkendt, når entreprenørernes garantistillelser i forbindelse
hermed kan nedskrives, og når endeligt byggeregnskab inkl. opgjorte reservationer er godkendt af kommunen.
Dog yder KAB bistand i forbindelse med de lovpligtige 1- og 5-års svigteftersyn jf. ydelsesbeskrivelsens pkt. 5.5, med mindre bygherren aktivt
vælger denne ydelse fra.

§ 3 Bygherrens ydelser
Bygherren forpligter sig til at deltage aktivt i alle beslutninger, der skal
til, for at fremme projektet i henhold til de vedtagne tidsplaner, deltage i
de fornødne møder omkring disse forhold samt til at tiltræde de fornødne dokumenter i henhold til selskabets tegningsregler.

§ 4 KAB’s råderet, fuldmagt m.m.
KAB er bemyndiget til at underskrive for, og disponere på bygherrens
vegne inden for det godkendte anlægsbudget.
KAB tegner bygherren i alle forhold med undtagelse af underskrift på
skøder, pantebreve, deklarationer og andre dokumenter, der skal tinglyses på bygherrens ejendom.

§ 5 Opbevaring af dokumenter
KAB indhenter og opbevarer alle originale dokumenter. Bygherren kan
efter anmodning tilstilles kopi heraf. Ved byggesagens afslutning (tilsynsmyndighedens godkendelse af endeligt byggeregnskab) kan bygherren efter aftale tilsendes de originale dokumenter, dog ikke de originale
entreprenørgarantier, såfremt KAB skal administrere nedskrivningen af
disse ved garantiperiodernes udløb.
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§ 6 Honorar og udlæg
For byggeforretningsførelsen betales der et honorar til KAB i henhold til
KAB’s prisblad, vedlagt som bilag 3.
Ud fra en forventet anlægssum på 17.000.000 kr. inkl. moms jf. bilag 4,
kan honoraret beregnes til 461.000 kr. inkl. moms.
Honoraret er beregnet af den samlede anskaffelsessum inkl. moms (dog
ekskl. honorar) og tillagt 25 % moms.
• Honoraret fastsættes endeligt ud fra den samlede anlægssum
godkendt efter licitationen, og ud fra det på det tidspunkt gældende byggeomkostningsindeks.
• Udgifter til kopiering, befordring, mødeudgifter m.v. er ikke indeholdt i honoraret for byggeforretningsførelsen og kan faktureres særskilt.
• Udarbejdelse af materiale til gennemførelse af rådgiverudbud i
henhold til Udbudsdirektivets bestemmelser, kan der træffes
særskilt aftale om, idet betaling herfor ligger udover det ovennævnte honorar.
• Skal der ske udbud af rådgiverydelser efter Tilbudslovens bestemmelser om annonceringspligt, honoreres med 16.000 kr.
ekskl. moms.
• Deltagelse i de lovpligtige 1-års og 5-års svigteftersyn og evt.
voldgiftssager er en del af KAB’s ydelser, men ligger udover
ovennævnte honorar. Betaling herfor sker i henhold til gældende
prisblad.
Bestyrelseshonorar efter det tidligere By- og Boligministeriums regler tilfalder bygherren.
Under byggesagen kan der ske acontoudbetalinger af honoraret for byggeforretningsførelsen med nedenstående maksimale procentsatser:
25 % ved afdelingsmødets godkendelse af projekt og budget
25 % ved godkendelse af budget efter licitation
35 % under byggearbejdet (kvartalsvis)
10 % ved kommunens godkendelse af byggeregnskab
5 % ved godkendelse af endeligt byggeregnskab (reservationsopgørelse)
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§ 7 Forsikring
Til dækning af nærværende rådgiveropgave har KAB tegnet professionel
ansvarsforsikring. Police med angivelse af dækningssummer er vedlagt
som bilag 5.

§ 8 Aftalens ophør
Nærværende aftale er uopsigelig fra begge parters side og ophører automatisk, når mangeludbedring efter 1-års gennemgangen er afsluttet, og
endeligt byggeregnskab er godkendt.
I tilfælde af misligholdelse af kontrakten kan denne ophæves af den ikke
misligholdende part.
Hvis projektet, som følge af forhold uden for KAB’s indflydelse, ikke kan
gennemføres, tilkommer der KAB et honorar beregnet efter medgået tid,
dog maksimalt indenfor den i § 6 nævnte honorarfordeling.

§ 9 Tvister
Alle tvister skal søges løst i mindelighed. Kan en sådan løsning ikke findes, skal parterne indkalde en opmand.
Opmanden skal godkendes af begge parter og besidde relevant fagkundskab såvel branchemæssigt som juridisk og økonomisk i forhold til den
uenighed, der ønskes behandlet.
Den af parterne, der ønsker at anvende opmand, skal snarest og senest 7
kalenderdage efter uenighedens opståen skriftligt meddele modparten,
at man ønsker at indkalde en opmand. Opnås der ikke inden 14 dage
enighed om opmanden, skal denne udpeges af præsidenten for Sø- og
handelsretten i København.
Parterne kan fra sag til sag og inden opmandens afgørelse aftale, at opmandens afgørelse skal være endelig. Udgifterne til opmandens medvirken deles som udgangspunkt 50/50, medmindre opmanden fastsætter en
anden fordeling.
Er det ikke aftalt, at opmandens afgørelse er endelig, kan begge parter efterfølgende forelægge uenigheden for en voldgiftsret.
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§ 10 Tiltrædelse
Nærværende aftale er udfærdiget i 1 eksemplar og underskrives af begge
parter.

Dato:

Dato:

Som bygherre:

Som byggeforretningsfører:

____________________________
Steffen Morild
Formand

_____________________________
Michael Nielsen-Elgaard
Byggechef

____________________________
Iris Gausbo
Næstformand

_____________________________
Gert Lindenskov
Teamchef

_____________________________
Julie Juhl Jakobsen
Projektleder

Bilag
1. Tidsplan
2. Ydelsesbeskrivelse, ustøttet renovering
3. Prisblad
4. Foreløbigt anlægsbudget
5. Kopi af forsikringspolice
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Godkendelse af byggeforretningsføreraftale for
byggesagen 3032014 i Folehaven (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
Byggeudvalget den 4. september 2019
20. septemberaugust 2019 / Michael Nielsen-Elgaard
Louise Toft Ludvigsen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til om der skal indgås byggeforretningsføreraftale mellem Boligforeningen 3B og KAB for byggesagen etablering af nyt nedgravet affaldssystem inkl. lukning af skakte i 26 boligblokke.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B indgår byggeforretningsføreraftale med KAB, for renoveringssagen 3032014 Affaldshåndtering, med et byggesagshonorar til KAB på 535.000 kr. inkl. moms som finansieres af
byggesagen.

Sagsfremstilling
Afdeling Folehaven planlægger etablering af et nyt nedgravet affaldssystem inkl. lukning af skakte i
26 boligblokke.
Byggesagen har en forventet anlægssum på 20 mio. kr. inkl. moms. Byggesagen bliver hovedsageligt finansieret med 30-årigt realkreditlån suppleret egen trækningsret.
Byggesagen vil med ovenstående anlægssum og finansiering medfører en huslejestigning på 18
kr./m2/år, hvilket svarer til en stigning på 2 pct. Den gennemsnitlige kvadratmeterleje i afdelingen
vil derefter være på 827 kr./m2 for familieboliger.
I finansieringsforslaget er der taget udgangspunkt i at afdelingen kan søge trækningsret for projektet. Hvis afdelingen godkender byggesagen søges der særskilt om midler fra egen trækningsret til
projektet i Forretningsudvalget.

Løsning
For at byggesagen kan opstartes, skal 3B indgå byggeforretningsføreraftale (bilag 1) med KAB
specifikt for sagen.
1

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Boligforeningen 3B.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, skal byggeforretningsføreraftalen underskrives af formanden og næstformanden og returneres til Projektlederen.
Herefter bliver byggesagen fremlagt afdelingen på afdelingsmøde forventet afholdt i oktober 2019,
hvor der stemmes om at opstarte byggesagen, herunder godkende budget og huslejestigning.

Bilag
1. Folehaven - Byggeforretningsføreraftale

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte Byggeforretningsføreraftalen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Byggeforretningsføreraftale
(Ustøttet renovering)
Dato 26.08.2019

Mellem Boligforeningen 3B og
KAB
Sag
3032014 Affaldshåndtering
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Byggeforretningsføreraftale
(Ustøttet renovering)

Mellem

Boligforenignen 3B, 432 Folehaven
c/o KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

- i det følgende benævnt bygherren

og

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

- i det følgende benævnt KAB
indgås aftale om byggeforretningsførelse på nedenstående vilkår.

§ 1 Projektet
På vegne af bygherren varetager KAB forretningsførelsen ved gennemførelse af etablering af nyt nedgravet affaldssystem inkl lukning af skakte i
26 boligblokke. Projektet udføres som et særskilt projekt men koordineres med den fysiske helhedsplan for Folehaven.
Foreløbig tidsplan vedlægges som bilag 1.
Såfremt projektets omfang kommer til at afvige fra det ovenfor nævnte,
vil byggeforretningsførelsen omfatte det således ændrede projekt.

§ 2 KAB’s ydelser
KAB varetager, på bygherrens vegne, såvel under forberedelse som under byggeriet, administration af sagen i henhold til de til enhver tid fastsatte vejledende bestemmelser vedrørende ustøttet byggeri. Ydelserne er
nærmere beskrevet i Ydelsesbeskrivelse for ustøttet renovering, vedlagt
som bilag 2.
Til at varetage dette arbejde udpeger KAB en ansvarlig projektleder, der
koordinerer alle KAB’s ydelser overfor kunden. Eventuel udskiftning af
denne projektleder kan kun ske efter nærmere aftale mellem bygherren
og KAB.
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Byggeforretningsførerens hverv er afsluttet, når 1-års garantigennemgangen er gennemført, og eventuelle fejl og mangler afledt heraf er afhjulpet
og godkendt, når entreprenørernes garantistillelser i forbindelse hermed
kan nedskrives, og når endeligt byggeregnskab inkl. opgjorte reservationer er godkendt af kommunen.
Dog yder KAB bistand i forbindelse med de lovpligtige 1- og 5-års svigteftersyn jf. ydelsesbeskrivelsens pkt. 5.5, med mindre bygherren aktivt
vælger denne ydelse fra.

§ 3 Bygherrens ydelser
Bygherren forpligter sig til at deltage aktivt i alle beslutninger, der skal
til, for at fremme projektet i henhold til de vedtagne tidsplaner, deltage i
de fornødne møder omkring disse forhold samt til at tiltræde de fornødne dokumenter i henhold til selskabets tegningsregler.

§ 4 KAB’s råderet, fuldmagt m.m.
KAB er bemyndiget til at underskrive for, og disponere på bygherrens
vegne inden for det godkendte anlægsbudget.
KAB tegner bygherren i alle forhold med undtagelse af underskrift på
skøder, pantebreve, deklarationer og andre dokumenter, der skal tinglyses på bygherrens ejendom.

§ 5 Opbevaring af dokumenter
KAB indhenter og opbevarer alle originale dokumenter. Bygherren kan
efter anmodning tilstilles kopi heraf. Ved byggesagens afslutning (tilsynsmyndighedens godkendelse af endeligt byggeregnskab) kan bygherren efter aftale tilsendes de originale dokumenter, dog ikke de originale
entreprenørgarantier, såfremt KAB skal administrere nedskrivningen af
disse ved garantiperiodernes udløb.

§ 6 Honorar og udlæg
For byggeforretningsførelsen betales der et honorar til KAB i henhold til
KAB’s prisblad, vedlagt som bilag 3. Ud fra en forventet anlægssum på
20.000.000 kr. jf. bilag 4, kan honoraret beregnes til 535.000 kr. inkl.
moms.
Honoraret er beregnet af den samlede anskaffelsessum inkl. moms (dog
ekskl. honorar) og tillagt 25 % moms.

3/6

Punkt 21, Bilag 1: Bilag 1 - Folehaven - Byggeforretningsføreraftale.pdf

• Honoraret fastsættes endeligt ud fra den samlede anlægssum
godkendt efter licitationen, og ud fra det på det tidspunkt gældende byggeomkostningsindeks.
• Udgifter til kopiering, befordring, mødeudgifter m.v. er ikke indeholdt i honoraret for byggeforretningsførelsen og kan faktureres særskilt.
• Udarbejdelse af materiale til gennemførelse af rådgiverudbud i
henhold til Udbudsdirektivets bestemmelser, kan der træffes
særskilt aftale om, idet betaling herfor ligger udover det ovennævnte honorar.
• Skal der ske udbud af rådgiverydelser efter Tilbudslovens bestemmelser om annonceringspligt, honoreres med 16.000 kr.
ekskl. moms.
• Deltagelse i de lovpligtige 1-års og 5-års svigteftersyn og evt.
voldgiftssager er en del af KAB’s ydelser, men ligger udover
ovennævnte honorar. Betaling herfor sker i henhold til gældende
prisblad.
Bestyrelseshonorar efter det tidligere By- og Boligministeriums regler tilfalder bygherren.
Under byggesagen kan der ske acontoudbetalinger af honoraret for byggeforretningsførelsen med nedenstående maksimale procentsatser:
25 % ved afdelingsmødets godkendelse af projekt og budget
25 % ved godkendelse af budget efter licitation
35 % under byggearbejdet (kvartalsvis)
10 % ved kommunens godkendelse af byggeregnskab
5 % ved godkendelse af endeligt byggeregnskab (reservationsopgørelse)

§ 7 Forsikring
Til dækning af nærværende rådgiveropgave har KAB tegnet professionel
ansvarsforsikring. Police med angivelse af dækningssummer er vedlagt
som bilag 5.

§ 8 Aftalens ophør
Nærværende aftale er uopsigelig fra begge parters side og ophører automatisk, når mangeludbedring efter 1-års gennemgangen er afsluttet, og
endeligt byggeregnskab er godkendt.
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I tilfælde af misligholdelse af kontrakten kan denne ophæves af den ikke
misligholdende part.
Hvis projektet, som følge af forhold uden for KAB’s indflydelse, ikke kan
gennemføres, tilkommer der KAB et honorar beregnet efter medgået tid,
dog maksimalt indenfor den i § 6 nævnte honorarfordeling.

§ 9 Tvister
Alle tvister skal søges løst i mindelighed. Kan en sådan løsning ikke findes, skal parterne indkalde en opmand.
Opmanden skal godkendes af begge parter og besidde relevant fagkundskab såvel branchemæssigt som juridisk og økonomisk i forhold til den
uenighed, der ønskes behandlet.
Den af parterne, der ønsker at anvende opmand, skal snarest og senest 7
kalenderdage efter uenighedens opståen skriftligt meddele modparten,
at man ønsker at indkalde en opmand. Opnås der ikke inden 14 dage
enighed om opmanden, skal denne udpeges af præsidenten for Sø- og
handelsretten i København.
Parterne kan fra sag til sag og inden opmandens afgørelse aftale, at opmandens afgørelse skal være endelig. Udgifterne til opmandens medvirken deles som udgangspunkt 50/50, medmindre opmanden fastsætter en
anden fordeling.
Er det ikke aftalt, at opmandens afgørelse er endelig, kan begge parter efterfølgende forelægge uenigheden for en voldgiftsret.

§ 10 Tiltrædelse
Nærværende aftale er udfærdiget i 1 eksemplarer og underskrives af
begge parter.

Dato:

Dato:

Som bygherre:

Som byggeforretningsfører:

____________________________
Steffen Morild
Formand

_____________________________
Michael Nielsen-Elgaard
Byggechef
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____________________________
Iris Gausbo
Næstformand

_____________________________
x
Teamchef

_____________________________
Louise Toft Ludvigsen
Projektleder

Bilag
1. Tidsplan
2. Ydelsesbeskrivelse, ustøttet renovering
3. Prisblad
4. Foreløbigt anlægsbudget
5. Kopi af forsikringspolice

6/6

Punkt 22: Indstilling - Damagervej - Godkendelse af byggeforretningsføreraftale (B)

Godkendelse af byggeforretningsføreraftale for
byggesagen 6064002 Damagervej (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
Byggeudvalget den 4. september 2019
20. september 2019 / Michael Nielsen-Elgaard
Julie Juhl Jakobsen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal indgås byggeforretningsføreraftale mellem Boligforeningen 3B og KAB for byggesagen omhandlende efterisolering af gavle i afdeling Damagervej.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B godkender byggesagen med efterisolering af gavle i afdeling Damagervej på nedenstående præmisser.

2.

at 3B indgår byggeforretningsføreraftale med KAB for renoveringssagen 6064002 Efterisolering af gavle, med et byggesagshonorar til KAB på 106.000 kr. inkl. moms, som finansieres af byggesagen.

Problemstilling
Afdeling Damagervej planlægger efterisolering af 3 vestvendte gavle.
Byggesagen har en forventet anlægssum på 2,8 mio. kr. inkl. moms. og planlægges at blive udført
som en ustøttet renoveringssag. Byggesagen bliver finansieret med afdelingens egne henlagte
midler suppleret med egen trækningsret. Afdelingen skal derfor ikke optage lån og byggesagen vil
ikke medføre huslejestigning.
Det forventes at afdelingen kan søge trækningsret for projektet. Hvis afdelingen godkender byggesagen, søges der særskilt om midler fra egen trækningsret til projektet i 3B’s Forretningsudvalg.

Løsning
For at byggesagen kan opstartes, skal 3B indgå byggeforretningsføreraftale (bilag 1) med KAB.
Såfremt indstillingen godkendes, skal byggeforretningsføreraftalen underskrives af formanden og
næstformanden og returneres til projektlederen.
1

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Boligforeningen 3B.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, skal byggeforretningsføreraftalen underskrives af formanden og næstformanden og returneres til projektlederen.
Byggesagen fremlægges for afdelingen på afdelingsmøde den 28. august 2019, hvor der stemmes
om at opstarte byggesagen.

Bilag
1. Byggeforretningsføreraftale med tilhørende bilag

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte Byggeforretningsføreraftalen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Byggeforretningsføreraftale
(Ustøttet renovering)
Dato 1. august 2019

Mellem Boligforeningen 3B og KAB
Afd.
24464 Damagervej
Sag
6064002 Gavlisolering
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Byggeforretningsføreraftale
(Ustøttet renovering)

Mellem

Boligforeningen 3B, 24464 Damagervej
c/o KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

- i det følgende benævnt bygherren

og

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

- i det følgende benævnt KAB
indgås aftale om byggeforretningsførelse på nedenstående vilkår.

§ 1 Projektet
På vegne af bygherren varetager KAB forretningsførelsen ved gennemførelse af byggesagen 6064002 i afdelingen Damagervej.
Projektet omhandler;
• Efterisolering af 3 gavle (inkl. udskiftning af eksisterende gavlvinduer)
Projekt for gavlisolering skal omhandle løsningsmuligheder for beklædning hvor pris og totaløkonomi fremgår, så afdelingen kan vælge mellem
løsningsmulighederne.
I projektet undersøges der også mulighederne for at udføre franskealtaner eller altaner i de 9 berørte boliger. Hvis dette projekt tilvælges finansieres det som individuelle råderetssager for de lejemål der vil medvirke.
Foreløbig tidsplan vedlægges som bilag 1.
Såfremt projektets omfang kommer til at afvige fra det ovenfor nævnte,
vil byggeforretningsførelsen omfatte det således ændrede projekt.
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§ 2 KAB’s ydelser
KAB varetager, på bygherrens vegne, såvel under forberedelse som under byggeriet, administration af sagen i henhold til de til enhver tid fastsatte vejledende bestemmelser vedrørende ustøttet byggeri. Ydelserne er
nærmere beskrevet i Ydelsesbeskrivelse for ustøttet renovering, vedlagt
som bilag 2.
Til at varetage dette arbejde udpeger KAB en ansvarlig projektleder, der
koordinerer alle KAB’s ydelser overfor kunden. Eventuel udskiftning af
denne projektleder kan kun ske efter nærmere aftale mellem bygherren
og KAB.
Byggeforretningsførerens hverv er afsluttet, når 1-års garantigennemgangen er gennemført, og eventuelle fejl og mangler afledt heraf er afhjulpet
og godkendt, når entreprenørernes garantistillelser i forbindelse hermed
kan nedskrives, og når endeligt byggeregnskab inkl. opgjorte reservationer er godkendt af kommunen.
Dog yder KAB bistand i forbindelse med de lovpligtige 1- og 5-års svigteftersyn jf. ydelsesbeskrivelsens pkt. 5.5, med mindre bygherren aktivt
vælger denne ydelse fra.

§ 3 Bygherrens ydelser
Bygherren forpligter sig til at deltage aktivt i alle beslutninger, der skal
til, for at fremme projektet i henhold til de vedtagne tidsplaner, deltage i
de fornødne møder omkring disse forhold samt til at tiltræde de fornødne dokumenter i henhold til selskabets tegningsregler.

§ 4 KAB’s råderet, fuldmagt m.m.
KAB er bemyndiget til at underskrive for, og disponere på bygherrens
vegne inden for det godkendte anlægsbudget.
KAB tegner bygherren i alle forhold med undtagelse af underskrift på
skøder, pantebreve, deklarationer og andre dokumenter, der skal tinglyses på bygherrens ejendom.

§ 5 Opbevaring af dokumenter
KAB indhenter og opbevarer alle originale dokumenter. Bygherren kan
efter anmodning tilstilles kopi heraf. Ved byggesagens afslutning (tilsynsmyndighedens godkendelse af endeligt byggeregnskab) kan bygherren efter aftale tilsendes de originale dokumenter, dog ikke de originale
entreprenørgarantier, såfremt KAB skal administrere nedskrivningen af
disse ved garantiperiodernes udløb.
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§ 6 Honorar og udlæg
For byggeforretningsførelsen betales der et honorar til KAB i henhold til
KAB’s prisblad, vedlagt som bilag 3.
Ud fra en forventet anlægssum på 2.800.000 kr. inkl. moms jf. bilag 4,
kan honoraret beregnes til 109.000 kr. inkl. moms.
Honoraret er beregnet af den samlede anskaffelsessum inkl. moms (dog
ekskl. honorar) og tillagt 25 % moms.
• Honoraret fastsættes endeligt ud fra den samlede anlægssum
godkendt efter licitationen, og ud fra det på det tidspunkt gældende byggeomkostningsindeks.
• Udgifter til kopiering, befordring, mødeudgifter m.v. er ikke indeholdt i honoraret for byggeforretningsførelsen og kan faktureres særskilt.
• Udarbejdelse af materiale til gennemførelse af rådgiverudbud i
henhold til Udbudsdirektivets bestemmelser, kan der træffes
særskilt aftale om, idet betaling herfor ligger udover det ovennævnte honorar.
• Skal der ske udbud af rådgiverydelser efter Tilbudslovens bestemmelser om annonceringspligt, honoreres med 16.000 kr.
ekskl. moms.
• Deltagelse i de lovpligtige 1-års og 5-års svigteftersyn og evt.
voldgiftssager er en del af KAB’s ydelser, men ligger udover
ovennævnte honorar. Betaling herfor sker i henhold til gældende
prisblad.
Bestyrelseshonorar efter det tidligere By- og Boligministeriums regler tilfalder bygherren.
Under byggesagen kan der ske acontoudbetalinger af honoraret for byggeforretningsførelsen med nedenstående maksimale procentsatser:
25 % ved afdelingsmødets godkendelse af projekt og budget
25 % ved godkendelse af budget efter licitation
35 % under byggearbejdet (kvartalsvis)
10 % ved kommunens godkendelse af byggeregnskab
5 % ved godkendelse af endeligt byggeregnskab (reservationsopgørelse)
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§ 7 Forsikring
Til dækning af nærværende rådgiveropgave har KAB tegnet professionel
ansvarsforsikring. Police med angivelse af dækningssummer er vedlagt
som bilag 5.

§ 8 Aftalens ophør
Nærværende aftale er uopsigelig fra begge parters side og ophører automatisk, når mangeludbedring efter 1-års gennemgangen er afsluttet, og
endeligt byggeregnskab er godkendt.
I tilfælde af misligholdelse af kontrakten kan denne ophæves af den ikke
misligholdende part.
Hvis projektet, som følge af forhold uden for KAB’s indflydelse, ikke kan
gennemføres, tilkommer der KAB et honorar beregnet efter medgået tid,
dog maksimalt indenfor den i § 6 nævnte honorarfordeling.

§ 9 Tvister
Alle tvister skal søges løst i mindelighed. Kan en sådan løsning ikke findes, skal parterne indkalde en opmand.
Opmanden skal godkendes af begge parter og besidde relevant fagkundskab såvel branchemæssigt som juridisk og økonomisk i forhold til den
uenighed, der ønskes behandlet.
Den af parterne, der ønsker at anvende opmand, skal snarest og senest 7
kalenderdage efter uenighedens opståen skriftligt meddele modparten,
at man ønsker at indkalde en opmand. Opnås der ikke inden 14 dage
enighed om opmanden, skal denne udpeges af præsidenten for Sø- og
handelsretten i København.
Parterne kan fra sag til sag og inden opmandens afgørelse aftale, at opmandens afgørelse skal være endelig. Udgifterne til opmandens medvirken deles som udgangspunkt 50/50, medmindre opmanden fastsætter en
anden fordeling.
Er det ikke aftalt, at opmandens afgørelse er endelig, kan begge parter efterfølgende forelægge uenigheden for en voldgiftsret.
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§ 10 Tiltrædelse
Nærværende aftale er udfærdiget i 1 eksemplar og underskrives af begge
parter.

Dato:

Dato:

Som bygherre:

Som byggeforretningsfører:

____________________________
Steffen Morild
Formand

_____________________________
Michael Nielsen-Elgaard
Byggechef

____________________________
Iris Gausbo
Næstformand

_____________________________
Gert Lindenskov
Teamchef

_____________________________
Julie Juhl Jakobsen
Projektleder

Bilag
1. Tidsplan
2. Ydelsesbeskrivelse, ustøttet renovering
3. Prisblad
4. Foreløbigt anlægsbudget
5. Kopi af forsikringspolice
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Punkt 23: Indstilling – Hørgården 1 – Trækningsret afkobling kloak (B)

Hørgården 1 - Trækningsretsmidler til etablering
af afkobling af kloak (B)
Til
Behandlet af
ml
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- Forretningsudvalget den 5. september 2019
- 20. september 2019 / Christian L. Bustrup

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til afdeling Hørgården 1’s ansøgning om trækningsretsmidler i forbindelse med etablering af afkobling af kloak m.m.
Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der kan ydes tilsagn om trækningsretsmidler til afdeling Hørgården 1 på 7.148.400 kr. til
etablering af afkobling af kloak m.m.

Problemstilling
Afdeling Hørgården 1 er blevet pålagt, efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven, af København Kommune, jf. tillæg nr. 6 til Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008 (bilag 1), at afkoble (separere) deres regn og overfladevand fra eksisterende kloaknet.
Årsagen til, at matriklen skal adskille regnvandet fra husspildevandet er, at det over de næste 100
år kommer til at regne 30% mere, og at vi hyppigere vil opleve skybrud over Storkøbenhavn. Eksisterende kloaksystem i kommunen kan ikke håndtere dette.

Løsning
Eksisterende tagnedløb, overfladevand m.m. frakobles kloaknettet, og viderebringes til HOFORs
stikledning ved Peder Lykkedes vej, jf. aftale med Københavns Kommune & HOFOR.
Det er ikke muligt at lede eget vand til egen matrikel grundet jordforholdene, hvilket er grunden til
at man ikke kan ansøge tilsagn om refusion til tilslutningsbidrag.
Afdelingen ønsker at søge om trækningsretsmidler til projektet.
Da projektet er et direkte påkrav fra Københavns Kommune, er sagen ikke vedtaget på afdelingsmøde. KAB’s byggeafdeling, driftschefen samt afdelingsbestyrelsen har orienteret beboerne om
sagen.

Økonomi
Følgende budget er vedtaget af afdelingsbestyrelsen vedr. etablering af afkobling af kloak m.m.
(inkl. moms):
1

Budget
Entrepriseudgifter
Rådgiverhonorar
Øvrige omkostninger
(KAB byggesagshonorar, Willis forsikring mm.)
Uforudsete udgifter
Samlet anskaffelsessum

28.000.000 kr.
3.734.000 kr.
11.255.000 kr.
4.667.000 kr.
47.656.000 kr.

Se detaljeret budget i bilag 3.
Finansiering
Arbejdet finansieres med henlagte midler samt ustøttet lån på den del af projektet, der ikke finansieres af trækningsretsmidler.
Ifølge 3B’s ’Politik for anvendelse af 3B’s egenkapital’, som blev vedtaget af 3B’s repræsentantskab den 7. juni 2018, kan der normalt bevilges trækningsretstilskud på 15.000 kr. pr. bolig eller en
1/3 af de samlede udgifter.
Administrationen anbefaler, at der gives tilskud på 15% af de samlede udgifter, når det omhandler
påkravssager/afkobling.
Henlagte midler
Ustøttet lån
Trækningsret
Samlet anlægsbudget (inkl. moms)

1.000.000 kr.
39.507.600 kr.
7.148.400 kr.
47.656.000 kr.

Huslejestigning vedrørende etablering af afkobling af kloak m.m. vil være 78 kr. pr. år/m2.
Trækningsret
Saldoen for trækningsret er på 76 mio. kr. pr. 30. juni 2019.

Videre proces
Hvis indstillingen godkendes af organisationsbestyrelsen, igangsættes arbejdet snarest muligt herefter. Landsbyggefonden har allerede givet tilsagn til trækningsret (bilag 4).
Bilag
1. Frakobling af regnvand.
2. Påkrav.
3. Budget Afkobling Hørgården 1.
4. Tilsagn til trækningsret fra Landsbyggefonden (mail).

2

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling

07-02-2017
Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V

Sagsnr.
2017-0088079
Dokumentnr.
2017-0088079-5

Regnvandet fra din grund skal afkobles fælleskloakken
Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har, den 19.1.2017,
vedtaget at sende ’Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008’ i offentlig
høring. Vi skriver til dig, da der blandt projekterne i tillægget indgår
separatkloakering af matr. nr. 1349B, Sundbyvester, København, som
du er ejer af.
En separatkloakering indebærer, at regnvandet fra matriklen skal
adskilles fra matriklens husspildevand inde på grunden og herefter - i
separate rør - ledes til en eller flere stikbrønde. HOFOR håndterer
begge vandstrømme herfra. Husspildevandet ledes til renseanlægget,
mens regnvandet ledes til skybrudssystemet.
Forslaget til tillæg nr. 6 kan ses på Københavns Kommunes
høringsportal, http://www.blivhoert.kk.dk/. På høringsportalen er det
muligt at komme med kommentarer til planen og kommentere på de
konsekvenser, som tillægget har for dig som grundejer. Høringen er
åben fra den 7. februar til og med den 4. april 2017.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte mig på tlf. 40 48 37 76 eller
bc01@tmf.kk.dk. Hvis det derudover har interesse, vil vi gerne mødes
og give dig mulighed til at stille spørgsmål til projektet og processen
omkring afkoblingen fra fælleskloakken.

60200397

Du kan nedenfor læse mere om baggrunden for separatkloakeringen
og betydningen for dig som grundejer.
30 % mere regn de næste 100 år
Årsagen til, at matriklen skal adskille regnvandet fra husspildevandet
er, at det over de næste 100 år kommer til at regne 30 % mere, og at vi
hyppigere vil opleve skybrud over København. Det vil sætte
kloaksystemet og byen under et gevaldigt pres.
Københavns Kommune har sammen med HOFOR kortlagt vandets vej
igennem København og på den baggrund udarbejdet en skybrudsplan.
Den skal blandt andet sikre, at vi hen over de næste 20 år kan
gennemføre ca. 300 skybrudsprojekter i byen, der skaber en
infrastruktur, som mindsker evt. oversvømmelser, og som muliggør, at
regnvandet kan afkobles kloaknettet. Det forventes, at op mod 9.000

Klimatilpasning
Njalsgade 13, 4.sal
Postboks 348
2300 København S
Telefon
4048 3776
E-mail
BC01@tmf.kk.dk
EAN nummer
5798009809452
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matrikler skal have afkoblet deres regnvand og tilkoblet det
skybrudsløsningerne.
Klimatilpasningen af København er et fælles ansvar
Københavns Kommune, HOFOR og byens borgere står overfor en stor
udfordring, når byens kloak og skybrudssystem skal tilpasses
fremtidens ekstreme vejr. Implementeringen af Københavns
Skybrudsplan vil i fremtiden reducere oversvømmelser i forbindelse
med skybrud, men presset på kloakken vil stadig være stort. I den
forbindelse er det vigtigt, at de enkelte grundejere sørger for at
regnvand ikke kommer i kloakken, men bliver ledt hen til den
nærmeste skybrudsløsning.
Afkoblingen skal ske i 2022
I henhold til gældende lovgivning har en grundejer pligt til at tilslutte
spildevand til kloakken, og det er kommunen, som afgør om
spildevand og regnvand skal være adskilt.
Ved dette tillæg har kommunen besluttet, at kloakken i jeres område
ændres fra et fælles til et separatkloaksystem, og at dette skal ske ved
udgangen af 2022. Dette betyder, at HOFOR etablerer nye stik inden
udgangen af 2021. Herefter vil I have et år til at foretage selve
separeringen og tilslutningen til de nye stik. Såfremt tilslutningen ikke
er sket på frivillig basis inden udgangen af 2022, vil der blive meddelt
påbud herom efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Med venlig hilsen
Sølvi Dam Joensen

Side 2 af 2

Punkt 23, Bilag 3: Bilag 3 - Budget Afkobling Hørgården 1.pdf
Boligforeningen 3B

Renovering

6071 Hørgården 1

Kloak & Afkobling

Forslag nr.

2

Udarbejdet dato:
Navn på projektleder:
Navn på økonomimedarb.:
Sagsnummer

18.03.2019
CHLB
ERER
6071005

Dim
120
421
422
423
424
425
Sum
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Sum
111
191
192
193

Supplerende tekst
Forundersøgelser og grund
Grundkøb
Handelsværdi (egen grund)
Grundudgiftslignende udgifter
Advokatomkostninger
Købsomkostninger
Stempel, skøde
Grundkøbesum
Forurening
Landmåler
Fundering og Pilotering
Nedrivning
Tilslutningsafgifter kloak
Tilslutningsafgifter vand
Tilslutningsafgifter el
Tilslutningsafgifter varme/gas
Tilslutningsafgifter antenne/tlf.
Andre tilslutningsafgifter
Tilslutningsafgifter
Anlæg af vej, fortov m.v.
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3

-

Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.

-

Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.

-

Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

Indtast

Indtast

kr.

nej
30.384 m²
429
kr.
47.656.000
BUDGET

0 kr. pr. m²

Entrepriseudgifter
Totalentreprise
Entrepriseomkostninger.:
Tilvalg totalentreprenør
Omlægning af asfalt.
Entreprise 1
Forurenet jord klasse 4
Tilvalg entreprenør 1
Landskab / Haver
Entreprise 2
Tilvalg entreprenør 2
Entreprise 3
Tilvalg entreprenør 3
Entreprise 4
Tilvalg entreprenør 4
Entreprise 5
Tilvalg entreprenør 5
Entreprise 6
Tilvalg entreprenør 6
Entrepriser i alt
Indeksering (Entreprisesum ud over fastprisperiode)
Uforudsete udgifter
Uforudsete udgifter
Udtørring
Indgår i DIM 200
Særlige vinterforanstaltninger
Indgår i DIM 200
Byggeplads/byggestrøm
Indgår i DIM 200
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3
-

0

0

BUDGET
kr.
28.000.000
623.000
934.000
1.556.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.113.000
0
4.667.000
0
0
0
0
0
0

kr./m2
922
21
31
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.024
0
154
0
0
0
0
0
0

35.780.000

1.178

BUDGET
kr.
3.734.000
32.000
0
0
0
0
0
0
0
0
125.000
16.000
467.000
0
0
0
32.000
0
0
467.000
1.556.000
0
0

kr./m2
123
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
15
0
0
0
1
0
0
15
51
0
0

6.429.000

212

kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig

Indtast
0
2,0%
3,0%
5,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

kr. pr. m²
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²

Indtast
kr.
28.000.000

15,0% % af entreprise

Entrepriseudgifter i alt
Dim
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
391
392
393

Rådgivning
Totalrådgiver
Arkitekt , projektering
Arkitekt, fagtilsyn
Arkitekt, andre ydelser
Ingeniør, projektering
Ingeniør, fagtilsyn
Ingeniør, andre ydelser
Landskabsarkitekt
Byggeledelse
Anden teknisk rådgivning
Ibinder
Kørsel
Teknisk / juridisk rådg.
Anden rådgivning
Procesrådgiver
Bygherrerådgiver
Beboerrådgiver
Konkurrencevederlag
Udbudsomkostninger
Landmåler
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3

-

Rådgiver.:
Ekstern Rådgiver.

Indtast
12,0% % af entreprise
0,1% % af entreprise

Tryk af tegninger m.v.
Transport
Advokat.:

0,4% % af entreprise
0,1% % af entreprise
1,5% % af entreprise

Beboerkoordinator.:

0,1% % af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
1,5% % af entreprise
5,0% % af entreprise
% af entreprise
% af entreprise

Låndmåler.:
Forundersøgelser.

Indtast

kr.

Rådgivning i alt
Dim
501
502
503
504

Omkostninger
Førsynsrapport
Forsikringer
Ejendomsskat
Andre afgifter

Indtast
-

Forsikringer.:

1,0% % af entreprise

Indtast

kr.

2

kr./m

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Forundersøgelser og grund i alt
Dim
200
201
210
211
220
221
230
231
240
241
250
251
260
261
Sum
270
271
272
273
274
291
292
293

1.568

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

af skøde (Grundkøb)

0
0
0
0
0
0

kr.

2

kr./m

BUDGET

kr.
0
312.000
0
0

kr./m2
0
10
0
0
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505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
521
522
523
524
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
570
591
592
593
811
812
813
814
815

Kloak & Afkobling

Forslag nr.

2

Udarbejdet dato:
Navn på projektleder:
Navn på økonomimedarb.:
Sagsnummer

18.03.2019
CHLB
ERER
6071005

Byggepladsudgifter/byggestrøm
Udlejningsudgifter/salgsomk.
Tomgang
Driftsudgifter i byggeperioden
Ekstraudg. v. konkurs o.l.
1-års eftersyn
Bestyrelsesudgifter
Rejsegilde m.v.
Andre udgifter
Håndværkerudgifter
Bygherreleverancer
Rådgiver forundersøgelse
Bygningseftersyn
Beboerinfo
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4
Byggesagshonorar
- Procenthonorar
Byggesagshonorar
-Fast takst
Boligadministration
-Forundersøgelser
Boligadministration
-BSF anmeldelse
Boligadministration
- BSF timetakst
Boligadministration
- øvrige ydelser
Boligadministration
- ny afdeling
Boligadministration
- Fast takst ved tilvalg
Boligadministration
- Beboertilvalg
Boligadministration
- Ændring af lejemål
Renter byggelån
Renter mellemregning
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3
Revision
Stiftelsesprovision
Låneomk. (eks. stiftelsesprov.)
1-års eftersyn
5-års eftersyn

-

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

Rejsegilde.:

-

28

25.000

25.000

1

177.096

178.000

6

25.000

25.000

1

612.300

613.000

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1.073.000
0
427.000
0
0
44.000
396.000
806.000
156.000
0

0
35
0
14
0
0
1
13
27
5
0

4.970.000

164

BUDGET
kr.
476.508
0
0
0
492
0
0
0
0

kr./m2
16
0
0
0
0
0
0
0
0

477.000

16

(beregning fremgår nederst)

Anslået timeforbrug
-

188

(Indtil foreløbigt skema A)

Byggeskadefondssag
-

ja

(Ja/nej)

Anslået timeforbrug
-

650

(hele byggesagen periode)

Nybyggeri
-

nej

(Ja/nej)

Beboertilvalg
-

nej

(Ja/nej)

-

Antal
lejemålsændringer
36 mdr. byggeperiode
1,50% rentesats
0 mdr. byggeperiode
0,00% rentesats
Moms allokeret BH

426.500

(5% af byggesagshonorar, dog mindst 5.000)
(beregning fremgår nederst)
(beregning fremgår nederst)
0,5% % af entreprise
OBS kan ikke medtages i Københavns kommune

Gebyr til off. myndigheder
Bidrag til byggeskadefonden
Statens promillegebyr
Støttesagsgebyr kommune
Bygge- og ibrugtagningstilladelseAndre gebyrer (inkl. afrunding af BSF -til hele kr. 1.000)
Vurdering (BSF)
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3
-

Indtægter / Tilskud
Lejeindtægter
Eksterne tilskud
Tilskud 3B
Betaling for tilvalg
Andre indtægter 1
Andre indtægter 2
Andre indtægter 3

Indtast
1,01% alle udgift ekskl. gebyr
0,00% alle udgift ekskl. gebyr
0,00% alle udgift ekskl. gebyr

Indtast

kr.

Kun nybyggeri!!!!

Indtast
-

kr.

BUDGET

Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran

Indtægter / Tilskud i alt
Dim
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960

Dimensioner til særlige sager
Valgfri 1
Valgfri 2
Valgfri 3
Valgfri 4
Valgfri 5
Valgfri 6
Valgfri 7
Valgfri 8
Valgfri 9
Valgfri 10

1.568

865.000

50.000

-

2

kr./m

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gebyr til off. myndigheder i alt
Dim
701
702
703
704
791
792
793

30.384 m²
429
kr.
47.656.000
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Omkostninger i alt
Dim
601
602
603
604
605
606
691
692
693

nej

Indtast
-

kr.

BUDGET

kr.
0
0
0
0
0
0
0

kr./m2
0
0
0
0
0
0
0

0

0

kr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

kr./m2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Kloak & Afkobling

Forslag nr.

2

Udarbejdet dato:
Navn på projektleder:
Navn på økonomimedarb.:
Sagsnummer

18.03.2019
CHLB
ERER
6071005

Dimensioner til særlige sager

Samlet anskaffelsessum

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

nej
30.384 m²
429
kr.
47.656.000

2

kr./m

1.568

0

0

47.656.000

1.568
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Kloak & Afkobling

Forslag nr.

2

Udarbejdet dato:
Navn på projektleder:
Navn på økonomimedarb.:
Sagsnummer

18.03.2019
CHLB
ERER
6071005

Finansiering
Egen trækningsret (15 %)
Tilskud 3B
Egne midler
Støttede lån
Ustøttede lån
Kapitaltilførsel
Fællespuljetilskud

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

-

Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn

Uafklaret finansiering

I alt
Afvigelse mellem anskaffelsessum og finansiering
Huslejeberegning
Ydelse på støttede lån
Ydelse på ustøttede lån
.

3,50% af lånebeløb
6,00% af lånebeløb
100 m2 lejlighed pr. år.
100 m2 lejlighed pr. mdr.

Ydelse pr. m²
Ydelse på støttede lån pr. år/m²
Ydelse på ustøttede lån pr. år/m²

0
39.507.600
7.802
650

30.384 m²
429
kr.
47.656.000
BUDGET
kr.
7.148.400

2

kr./m

1.568

0

0
235
0
33
0
1.300
0
0
0
0

47.656.000

1.568

1.000.000
39.507.600

0

0
2.370.500

0
78

0
78

Ydelse pr. bolig
Ydelse på støttede lån pr. bolig
Ydelse på ustøttede lån pr. bolig pr. måned
Beregning stiftelse og låneomkostninger
Stiftelsesprovision - fremgår særskilt
Lånesagsgebyr
Kurtage
Tinglysningsgebyr af realkreditlån
Stempel af realkreditlån

0
460

0,25%

1,00%
15.000
0,20%
1.660
1,8%

Støttet
0
0
0
0
0

Byggesagshonorar jf. priskatalog 2018
Samlet anskaffelsessum
2,50%
2,00%
1,50%
1,30%

5.000.000
20.000.000
55.000.000
0

I alt
Øvrige takster jf. priskatalog 2018
Byggesagshonorar fast takst
25.000
Timepris
942
Byggeskadefond - anmeldelse
25.000
Beboertilvalg fast takst
25.000
Beboertilvalg takst pr. lejemål
2.000
Ny afdeling fast takst
50.000
Ny afdeling pr. lejemål
3.000
Ændring af lejemål pr. lejemål
3.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Permanent genhusning
Midlertidig genhusning
Huslejekompensation
Forsyningsaftale

5.000
7.500
1.000
10.000

Størrelse
44,1 m²
65,1 m²
68,4 m²

Nuværende leje pr. mdr
kr. 4.665
kr. 6.708
kr. 7.048

Ændring
286,7162816
423,2478443
444,7028041

Ustøttet
395.076
15.000
79.016
1.660
709.900

396.000

806.000

Grundlag
47.656.000

Byggesagshonorar

Nedsat BH
20%

5.000.000
20.000.000
22.656.000
0

125.000
400.000
339.840
0
865.000

25.000
80.000
67.968
0
172.968

kr. /pr. genhusning
kr. /pr. genhusning
kr. /pr. kompensation
kr. /pr. aftale

Eksempel for månedlig husleje
1-rums ældreboliger
2-rums ældreboliger
2-rums ældreboliger

nej

Ny leje pr. mdr.
4.952
7.131
7.493
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Matilde Agner Pedersen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anne Mette K. Jensen <akj@lbf.dk>
19. november 2018 13:29
Christian Lagrange Bustrup
SV: Urbanplanen

Kære Christian Lagrange Bustrup
Tak for din mail.
I forlængelse heraf kan jeg hermed oplyse, at der kan gives tilsagn til trækningsret (2/3 del) i forbindelse med
separation af kloaker.
Skulle du have yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på ny.
Med venlig hilsen
Anne Mette K. Jensen
Kontorfunktionær
Administrationscenteret
Landsbyggefonden
Studiestræde 50
1554 København V
Telefon: 3376 2000
Telefax: 3376 2005
Direkte telefon: 3376 2102
Email: akj@lbf.dk

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er oprettet ved lov. Læs mere på www.lbf.dk

Fra: Christian Lagrange Bustrup <chlb@3b.dk>
Sendt: 6. november 2018 11:12
Til: Landsbyggefonden <lbf@lbf.dk>
Cc: Anne Mette K. Jensen <akj@lbf.dk>
Emne: Urbanplanen
Kære Landsbyggefonden, jf. behagelig samtale med Anne Mette K. Jensen fremsender jeg hermed, på vegne af
vores ejendommen i Urbanplanen,
Remisevænget Nord, Øst, Vest samt Hørgården 1+2, en forespørgelse vedrørende Trækningsret.
De overnævnte ejendomme, er blevet pålagt via Påkrav fra Københavns Kommune, til at skulle separere deres
kloakrør, så hvidt og sort vand kører separat. (Se venligst eksempel – PDF Bilag 101 Påkrav.)
På vegne af vores ejendomme, ønsker 3B en tilkendegivelse om at hvorvidt der kan opnås Trækningsret på disse
sager.(alle sager er ens, da der er tale om afkobling og kloakrør – alle skal fornyes – der er ikke tale om renovering.)
(Se venligst eksempel – Bilag 13 Miniudbudsbrev.)
På vegne af vores ejendomme, ønsker 3B en tilkendegivelse om, så vidt der kan opnås Trækningsret på disse sager,
om der er tale om 2/3 af Samtlige omkostninger. (3B kører kun 1/3 på sagerne)
Såfremt der er spørgsmål til overnævnte, er I/Du velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
1
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Christian L. Bustrup
Bygherre
3B Byggeafdeling
Renovering & Udvikling.
Direkte +45 73 76 28 10
Mail chlb@3b.dk

boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V
Telefon 70 20 76 00
3b@3b.dk / www.3b.dk

https://www.linkedin.com/company/boligforeningen-3b

 Tænk på miljøet... overvej om du behøver at printe denne mail
Har du modtaget denne mail ved en fejl, beder vi dig hurtigst muligt give os besked. Samtidig beder vi dig slette
mailen uden at videresende eller kopiere indholdet.

2

Punkt 24: Indstilling – Hørgården 2 – Trækningsret afkobling kloak (B)

Hørgården 2 - Trækningsretsmidler til etablering
af afkobling af kloak (B)
Til
Behandlet af
ml
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- Forretningsudvalget den 5. september 2019
- 23. september 2019 / Christian L. Bustrup

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til afdeling Hørgården 2’s ansøgning om trækningsretsmidler i forbindelse med etablering af afkobling af kloak m.m.
Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der kan ydes tilsagn om trækningsretsmidler til afdeling Hørgården 2 på 7.123.050 kr. til
etablering af afkobling af kloak m.m.

Problemstilling
Afdeling Hørgården 2 er blevet pålagt, efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven, af København Kommune, jf. tillæg nr. 6 til Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008 (bilag 1), at afkoble (separere) deres regn og overfladevand fra eksisterende kloaknet. Påkravet fra Københavns Kommune
ses i bilag 2.
Årsagen til at matriklen skal adskille regnvandet fra husspildevandet er, at det over de næste 100
år kommer til at regne 30% mere, og at vi hyppigere vil opleve skybrud over Storkøbenhavn. Det
eksisterende kloaksystem i kommunen kan ikke håndtere dette.

Løsning
Eksisterende tagnedløb, overfladevand m.m. frakobles kloaknettet, og viderebringes til HOFORs
stikledning ved Peder Lykkedes vej, jf. aftale med Københavns Kommune & HOFOR.
Det er ikke muligt at lede eget vand til egen matrikel grundet jordforholdene, hvilket er grunden til,
at man ikke kan søge tilsagn om refusion til tilslutningsbidrag.
Afdelingen ønsker at søge om trækningsretsmidler til projektet.
Da projektet er et direkte påkrav fra Københavns Kommune, er sagen ikke vedtaget på et afdelingsmøde. KAB’s byggeafdeling, driftschefen samt afdelingsbestyrelsen har orienteret beboerne
om sagen.

1

Økonomi
Følgende budget er vedtaget af afdelingsbestyrelsen vedr. etablering af afkobling af kloak m.m.
(inkl. moms):
Budget
Entrepriseudgifter
Rådgiver, Advokat, Landhonorar
Øvrige omkostninger
(KAB byggesagshonorar, Willis forsikring mm.)
Samlet anskaffelsessum

35.780.000 kr.
6.274.000 kr.
5.433.000 kr.
47.487.000 kr.

Se detaljeret budget i bilag 3.
Finansiering
Arbejdet finansieres med henlagte midler samt ustøttet lån på den del af projektet, der ikke finansieres af trækningsretsmidler.
Ifølge 3B’s ’Politik for anvendelse af 3B’s egenkapital’, som blev vedtaget af 3B’s repræsentantskab den 7. juni 2018, kan der normalt bevilges trækningsretstilskud på 15.000 kr. pr. bolig eller en
1/3 af de samlede udgifter.
Administrationen anbefaler, at der gives tilskud på 15% af de samlede udgifter, når det omhandler
påkravssager/afkobling.
Henlagte midler
Ustøttet lån
Trækningsret

1.000.000 kr.
39.363.950 kr.
7.123.050 kr.

Samlet anlægsbudget (inkl. moms)

47.487.000 kr.

Huslejestigning vedrørende etablering af afkobling af kloak m.m. vil være ca. 80 kr. pr. år/m2.
Trækningsret
Saldoen for trækningsret er på 76 mio. kr. pr. 30. juni 2019.

Videre proces
Hvis indstillingen godkendes af organisationsbestyrelsen, igangsættes arbejdet snarest muligt herefter. Landsbyggefonden har allerede givet tilsagn til trækningsret (bilag 4).

Bilag
1.
2.
3.
4.

Frakobling af regnvand.
Påkrav.
Budget Afkobling Remisevænget Nord.
Tilsagn til trækningsret fra Landsbyggefonden (mail).
2

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

3
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KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling

07-02-2017
Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V

Sagsnr.
2017-0088079
Dokumentnr.
2017-0088079-5

Regnvandet fra din grund skal afkobles fælleskloakken
Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har, den 19.1.2017,
vedtaget at sende ’Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008’ i offentlig
høring. Vi skriver til dig, da der blandt projekterne i tillægget indgår
separatkloakering af matr. nr. 1349B, Sundbyvester, København, som
du er ejer af.
En separatkloakering indebærer, at regnvandet fra matriklen skal
adskilles fra matriklens husspildevand inde på grunden og herefter - i
separate rør - ledes til en eller flere stikbrønde. HOFOR håndterer
begge vandstrømme herfra. Husspildevandet ledes til renseanlægget,
mens regnvandet ledes til skybrudssystemet.
Forslaget til tillæg nr. 6 kan ses på Københavns Kommunes
høringsportal, http://www.blivhoert.kk.dk/. På høringsportalen er det
muligt at komme med kommentarer til planen og kommentere på de
konsekvenser, som tillægget har for dig som grundejer. Høringen er
åben fra den 7. februar til og med den 4. april 2017.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte mig på tlf. 40 48 37 76 eller
bc01@tmf.kk.dk. Hvis det derudover har interesse, vil vi gerne mødes
og give dig mulighed til at stille spørgsmål til projektet og processen
omkring afkoblingen fra fælleskloakken.

60200397

Du kan nedenfor læse mere om baggrunden for separatkloakeringen
og betydningen for dig som grundejer.
30 % mere regn de næste 100 år
Årsagen til, at matriklen skal adskille regnvandet fra husspildevandet
er, at det over de næste 100 år kommer til at regne 30 % mere, og at vi
hyppigere vil opleve skybrud over København. Det vil sætte
kloaksystemet og byen under et gevaldigt pres.
Københavns Kommune har sammen med HOFOR kortlagt vandets vej
igennem København og på den baggrund udarbejdet en skybrudsplan.
Den skal blandt andet sikre, at vi hen over de næste 20 år kan
gennemføre ca. 300 skybrudsprojekter i byen, der skaber en
infrastruktur, som mindsker evt. oversvømmelser, og som muliggør, at
regnvandet kan afkobles kloaknettet. Det forventes, at op mod 9.000

Klimatilpasning
Njalsgade 13, 4.sal
Postboks 348
2300 København S
Telefon
4048 3776
E-mail
BC01@tmf.kk.dk
EAN nummer
5798009809452
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matrikler skal have afkoblet deres regnvand og tilkoblet det
skybrudsløsningerne.
Klimatilpasningen af København er et fælles ansvar
Københavns Kommune, HOFOR og byens borgere står overfor en stor
udfordring, når byens kloak og skybrudssystem skal tilpasses
fremtidens ekstreme vejr. Implementeringen af Københavns
Skybrudsplan vil i fremtiden reducere oversvømmelser i forbindelse
med skybrud, men presset på kloakken vil stadig være stort. I den
forbindelse er det vigtigt, at de enkelte grundejere sørger for at
regnvand ikke kommer i kloakken, men bliver ledt hen til den
nærmeste skybrudsløsning.
Afkoblingen skal ske i 2022
I henhold til gældende lovgivning har en grundejer pligt til at tilslutte
spildevand til kloakken, og det er kommunen, som afgør om
spildevand og regnvand skal være adskilt.
Ved dette tillæg har kommunen besluttet, at kloakken i jeres område
ændres fra et fælles til et separatkloaksystem, og at dette skal ske ved
udgangen af 2022. Dette betyder, at HOFOR etablerer nye stik inden
udgangen af 2021. Herefter vil I have et år til at foretage selve
separeringen og tilslutningen til de nye stik. Såfremt tilslutningen ikke
er sket på frivillig basis inden udgangen af 2022, vil der blive meddelt
påbud herom efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Med venlig hilsen
Sølvi Dam Joensen

Side 2 af 2
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Boligforeningen 3B

Renovering

6072 Hørgården 2

Kloak & Afkobling

Forslag nr.

2

Udarbejdet dato:
Navn på projektleder:
Navn på økonomimedarb.:
Sagsnummer

18.03.2019
CHLB
ERER
6072007

Dim
120
421
422
423
424
425
Sum
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Sum
111
191
192
193

Supplerende tekst
Forundersøgelser og grund
Grundkøb
Handelsværdi (egen grund)
Grundudgiftslignende udgifter
Advokatomkostninger
Købsomkostninger
Stempel, skøde
Grundkøbesum
Forurening
Landmåler
Fundering og Pilotering
Nedrivning
Tilslutningsafgifter kloak
Tilslutningsafgifter vand
Tilslutningsafgifter el
Tilslutningsafgifter varme/gas
Tilslutningsafgifter antenne/tlf.
Andre tilslutningsafgifter
Tilslutningsafgifter
Anlæg af vej, fortov m.v.
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3

-

Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.

-

Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.

-

Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.
Indgår ikke i entreprisen.

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

Indtast

Indtast

kr.

nej
29.398 m²
364
kr.
47.487.000
BUDGET

0 kr. pr. m²

Entrepriseudgifter
Totalentreprise
Entrepriseomkostninger.:
Tilvalg totalentreprenør
Omlægning af asfalt.
Entreprise 1
Forurenet jord klasse 4
Tilvalg entreprenør 1
Landskab / Haver
Entreprise 2
Tilvalg entreprenør 2
Entreprise 3
Tilvalg entreprenør 3
Entreprise 4
Tilvalg entreprenør 4
Entreprise 5
Tilvalg entreprenør 5
Entreprise 6
Tilvalg entreprenør 6
Entrepriser i alt
Indeksering (Entreprisesum ud over fastprisperiode)
Uforudsete udgifter
Uforudsete udgifter
Udtørring
Indgår i DIM 200
Særlige vinterforanstaltninger
Indgår i DIM 200
Byggeplads/byggestrøm
Indgår i DIM 200
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3
-

0

0

BUDGET
kr.
28.000.000
623.000
934.000
1.556.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.113.000
0
4.667.000
0
0
0
0
0
0

kr./m2
952
21
32
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.058
0
159
0
0
0
0
0
0

35.780.000

1.217

BUDGET
kr.
3.734.000
32.000
0
0
0
0
0
0
0
0
125.000
16.000
467.000
0
0
0
32.000
0
0
312.000
1.556.000
0
0

kr./m2
127
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
16
0
0
0
1
0
0
11
53
0
0

6.274.000

213

kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig

Indtast
0
2,0%
3,0%
5,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

kr. pr. m²
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²

Indtast
kr.
28.000.000

15,0% % af entreprise

Entrepriseudgifter i alt
Dim
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
391
392
393

Rådgivning
Totalrådgiver
Arkitekt , projektering
Arkitekt, fagtilsyn
Arkitekt, andre ydelser
Ingeniør, projektering
Ingeniør, fagtilsyn
Ingeniør, andre ydelser
Landskabsarkitekt
Byggeledelse
Anden teknisk rådgivning
Ibinder
Kørsel
Teknisk / juridisk rådg.
Anden rådgivning
Procesrådgiver
Bygherrerådgiver
Beboerrådgiver
Konkurrencevederlag
Udbudsomkostninger
Landmåler
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3

-

Rådgiver.:
Ekstern Rådgiver.

Tryk af tegninger m.v.
Transport
Advokat.:

Beboerkoordinator.:

Låndmåler.:
Forundersøgelser.

Indtast
12,0% % af entreprise
0,1% % af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
0,4% % af entreprise
0,1% % af entreprise
1,5% % af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
0,1% % af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
1,0% % af entreprise
5,0% % af entreprise
% af entreprise
% af entreprise

Indtast

kr.

Rådgivning i alt
Dim
501
502
503
504

Omkostninger
Førsynsrapport
Forsikringer
Ejendomsskat
Andre afgifter

Indtast
-

Forsikringer.:

1,0% % af entreprise

Indtast

kr.

2

kr./m

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Forundersøgelser og grund i alt
Dim
200
201
210
211
220
221
230
231
240
241
250
251
260
261
Sum
270
271
272
273
274
291
292
293

1.615

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

af skøde (Grundkøb)

0
0
0
0
0
0

kr.

2

kr./m

BUDGET

kr.
0
312.000
0
0

kr./m2
0
11
0
0
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505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
521
522
523
524
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
570
591
592
593
811
812
813
814
815

Kloak & Afkobling

Forslag nr.

2

Udarbejdet dato:
Navn på projektleder:
Navn på økonomimedarb.:
Sagsnummer

18.03.2019
CHLB
ERER
6072007

Byggepladsudgifter/byggestrøm
Udlejningsudgifter/salgsomk.
Tomgang
Driftsudgifter i byggeperioden
Ekstraudg. v. konkurs o.l.
1-års eftersyn
Bestyrelsesudgifter
Rejsegilde m.v.
Andre udgifter
Håndværkerudgifter
Bygherreleverancer
Rådgiver forundersøgelse
Bygningseftersyn
Beboerinfo
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4
Byggesagshonorar
- Procenthonorar
Byggesagshonorar
-Fast takst
Boligadministration
-Forundersøgelser
Boligadministration
-BSF anmeldelse
Boligadministration
- BSF timetakst
Boligadministration
- øvrige ydelser
Boligadministration
- ny afdeling
Boligadministration
- Fast takst ved tilvalg
Boligadministration
- Beboertilvalg
Boligadministration
- Ændring af lejemål
Renter byggelån
Renter mellemregning
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3
Revision
Stiftelsesprovision
Låneomk. (eks. stiftelsesprov.)
1-års eftersyn
5-års eftersyn

-

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

Rejsegilde.:

-

29

25.000

25.000

1

177.096

178.000

6

25.000

25.000

1

612.300

613.000

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1.069.000
0
426.000
0
0
44.000
394.000
803.000
156.000
0

0
36
0
14
0
0
1
13
27
5
0

4.958.000

169

BUDGET
kr.
474.821
0
0
0
179
0
0
0
0

kr./m2
16
0
0
0
0
0
0
0
0

475.000

16

(beregning fremgår nederst)

Anslået timeforbrug
-

188

(Indtil foreløbigt skema A)

Byggeskadefondssag
-

ja

(Ja/nej)

Anslået timeforbrug
-

650

(hele byggesagen periode)

Nybyggeri
-

nej

(Ja/nej)

Beboertilvalg
-

nej

(Ja/nej)

-

Antal
lejemålsændringer
36 mdr. byggeperiode
1,50% rentesats
0 mdr. byggeperiode
0,00% rentesats
Moms allokeret BH

426.000

(5% af byggesagshonorar, dog mindst 5.000)
(beregning fremgår nederst)
(beregning fremgår nederst)
0,5% % af entreprise
OBS kan ikke medtages i Københavns kommune

Gebyr til off. myndigheder
Bidrag til byggeskadefonden
Statens promillegebyr
Støttesagsgebyr kommune
Bygge- og ibrugtagningstilladelseAndre gebyrer (inkl. afrunding af BSF -til hele kr. 1.000)
Vurdering (BSF)
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3
-

Indtægter / Tilskud
Lejeindtægter
Eksterne tilskud
Tilskud 3B
Betaling for tilvalg
Andre indtægter 1
Andre indtægter 2
Andre indtægter 3

Indtast
1,01% alle udgift ekskl. gebyr
0,00% alle udgift ekskl. gebyr
0,00% alle udgift ekskl. gebyr

Indtast

kr.

Kun nybyggeri!!!!

Indtast
-

kr.

BUDGET

Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran

Indtægter / Tilskud i alt
Dim
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960

Dimensioner til særlige sager
Valgfri 1
Valgfri 2
Valgfri 3
Valgfri 4
Valgfri 5
Valgfri 6
Valgfri 7
Valgfri 8
Valgfri 9
Valgfri 10

1.615

863.000

50.000

-

2

kr./m

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gebyr til off. myndigheder i alt
Dim
701
702
703
704
791
792
793

29.398 m²
364
kr.
47.487.000
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Omkostninger i alt
Dim
601
602
603
604
605
606
691
692
693

nej

Indtast
-

kr.

BUDGET

kr.
0
0
0
0
0
0
0

kr./m2
0
0
0
0
0
0
0

0

0

kr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

kr./m2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Kloak & Afkobling

Forslag nr.

2

Udarbejdet dato:
Navn på projektleder:
Navn på økonomimedarb.:
Sagsnummer

18.03.2019
CHLB
ERER
6072007

Dimensioner til særlige sager

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

nej
29.398 m²
364
kr.
47.487.000

0

2

kr./m

1.615

0
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Kloak & Afkobling

Forslag nr.

2

Udarbejdet dato:
Navn på projektleder:
Navn på økonomimedarb.:
Sagsnummer

18.03.2019
CHLB
ERER
6072007

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

Samlet anskaffelsessum
Finansiering
Egen trækningsret (15 %)
Tilskud 3B
Egne midler
Støttede lån
Ustøttede lån
Kapitaltilførsel
Fællespuljetilskud

-

Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn

Uafklaret finansiering

I alt
Afvigelse mellem anskaffelsessum og finansiering
Huslejeberegning
Ydelse på støttede lån
Ydelse på ustøttede lån
.

3,50% af lånebeløb
6,00% af lånebeløb
100 m2 lejlighed pr. år.
100 m2 lejlighed pr. mdr.

Ydelse pr. m²
Ydelse på støttede lån pr. år/m²
Ydelse på ustøttede lån pr. år/m²

0
39.363.950
8.034
670

29.398 m²
364
kr.
47.487.000

2

kr./m

1.615

47.487.000

1.615

BUDGET
kr.
7.123.050

0

0
242
0
34
0
1.339
0
0
0
0

47.487.000

1.615

1.000.000
39.363.950

0

0
2.361.900

0
80

0
80

Ydelse pr. bolig
Ydelse på støttede lån pr. bolig
Ydelse på ustøttede lån pr. bolig pr. måned
Beregning stiftelse og låneomkostninger
Stiftelsesprovision - fremgår særskilt
Lånesagsgebyr
Kurtage
Tinglysningsgebyr af realkreditlån
Stempel af realkreditlån

0
541

0,25%

1,00%
15.000
0,20%
1.660
1,8%

Støttet
0
0
0
0
0

Byggesagshonorar jf. priskatalog 2018
Samlet anskaffelsessum
2,50%
2,00%
1,50%
1,30%

5.000.000
20.000.000
55.000.000
0

I alt
Øvrige takster jf. priskatalog 2018
Byggesagshonorar fast takst
25.000
Timepris
942
Byggeskadefond - anmeldelse
25.000
Beboertilvalg fast takst
25.000
Beboertilvalg takst pr. lejemål
2.000
Ny afdeling fast takst
50.000
Ny afdeling pr. lejemål
3.000
Ændring af lejemål pr. lejemål
3.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Permanent genhusning
Midlertidig genhusning
Huslejekompensation
Forsyningsaftale

5.000
7.500
1.000
10.000

Størrelse
44,1 m²
65,1 m²
68,4 m²

Nuværende leje pr. mdr
kr. 4.665
kr. 6.708
kr. 7.048

Ændring
295,2565812
435,8549532
457,9489831

Ustøttet
393.640
15.000
78.728
1.660
707.300

394.000

803.000

Grundlag
47.487.000

Byggesagshonorar

Nedsat BH
20%

5.000.000
20.000.000
22.487.000
0

125.000
400.000
337.305
0
863.000

25.000
80.000
67.461
0
172.461

kr. /pr. genhusning
kr. /pr. genhusning
kr. /pr. kompensation
kr. /pr. aftale

Eksempel for månedlig husleje
1-rums ældreboliger
2-rums ældreboliger
2-rums ældreboliger

nej

Ny leje pr. mdr.
4.960
7.144
7.506
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Matilde Agner Pedersen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anne Mette K. Jensen <akj@lbf.dk>
19. november 2018 13:29
Christian Lagrange Bustrup
SV: Urbanplanen

Kære Christian Lagrange Bustrup
Tak for din mail.
I forlængelse heraf kan jeg hermed oplyse, at der kan gives tilsagn til trækningsret (2/3 del) i forbindelse med
separation af kloaker.
Skulle du have yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på ny.
Med venlig hilsen
Anne Mette K. Jensen
Kontorfunktionær
Administrationscenteret
Landsbyggefonden
Studiestræde 50
1554 København V
Telefon: 3376 2000
Telefax: 3376 2005
Direkte telefon: 3376 2102
Email: akj@lbf.dk

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er oprettet ved lov. Læs mere på www.lbf.dk

Fra: Christian Lagrange Bustrup <chlb@3b.dk>
Sendt: 6. november 2018 11:12
Til: Landsbyggefonden <lbf@lbf.dk>
Cc: Anne Mette K. Jensen <akj@lbf.dk>
Emne: Urbanplanen
Kære Landsbyggefonden, jf. behagelig samtale med Anne Mette K. Jensen fremsender jeg hermed, på vegne af
vores ejendommen i Urbanplanen,
Remisevænget Nord, Øst, Vest samt Hørgården 1+2, en forespørgelse vedrørende Trækningsret.
De overnævnte ejendomme, er blevet pålagt via Påkrav fra Københavns Kommune, til at skulle separere deres
kloakrør, så hvidt og sort vand kører separat. (Se venligst eksempel – PDF Bilag 101 Påkrav.)
På vegne af vores ejendomme, ønsker 3B en tilkendegivelse om at hvorvidt der kan opnås Trækningsret på disse
sager.(alle sager er ens, da der er tale om afkobling og kloakrør – alle skal fornyes – der er ikke tale om renovering.)
(Se venligst eksempel – Bilag 13 Miniudbudsbrev.)
På vegne af vores ejendomme, ønsker 3B en tilkendegivelse om, så vidt der kan opnås Trækningsret på disse sager,
om der er tale om 2/3 af Samtlige omkostninger. (3B kører kun 1/3 på sagerne)
Såfremt der er spørgsmål til overnævnte, er I/Du velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
1
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Christian L. Bustrup
Bygherre
3B Byggeafdeling
Renovering & Udvikling.
Direkte +45 73 76 28 10
Mail chlb@3b.dk

boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V
Telefon 70 20 76 00
3b@3b.dk / www.3b.dk

https://www.linkedin.com/company/boligforeningen-3b

 Tænk på miljøet... overvej om du behøver at printe denne mail
Har du modtaget denne mail ved en fejl, beder vi dig hurtigst muligt give os besked. Samtidig beder vi dig slette
mailen uden at videresende eller kopiere indholdet.
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Punkt 25: Indstilling – Remisevænget Øst – Trækningsret afkobling kloak (B)

Remisevænget Øst - Trækningsretsmidler til etablering af afkobling af kloak (B)
Til
Behandlet af
ml
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- Forretningsudvalget den 5. september 2019
- 23. september 2019 / Christian L. Bustrup

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til afdeling Remisevænget Øst’s ansøgning om trækningsretsmidler i forbindelse med etablering af afkobling af kloak m.m.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der kan ydes tilsagn om trækningsretsmidler til afdeling Remisevænget Øst på
9.470.400 kr. til etablering af afkobling af kloak m.m.

Problemstilling
Afdeling Remisevænget Øst er blevet pålagt, efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven, af Københavns Kommune, jf. tillæg nr. 6 til Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008 (bilag 1), at afkoble (separere) deres regn og overfladevand fra eksisterende kloaknet. Påkravet fra Københavns
Kommune ses i bilag 2.
Årsagen til at matriklen skal adskille regnvandet fra husspildevandet er, at det over de næste 100
år kommer til at regne 30% mere, og at vi hyppigere vil opleve skybrud over Storkøbenhavn. Det
eksisterende kloaksystem i kommunen kan ikke håndtere dette.

Løsning
Eksisterende tagnedløb, overfladevand m.m. frakobles kloaknettet og viderebringes til HOFORs
stikledning i Remiseparken, jf. aftale med Københavns Kommune & HOFOR.
Det er ikke muligt at lede eget vand til egen matrikel grundet jordforholdene, hvilket er grunden til,
at man ikke kan ansøge tilsagn om refusion til tilslutningsbidrag.
Afdelingen ønsker at søge om trækningsretsmidler til projektet.
Da projektet er et direkte påkrav fra Københavns Kommune, er sagen ikke vedtaget på afdelingsmøde. KAB’s byggeafdeling, driftschefen samt afdelingsbestyrelsen har orienteret beboerne om
sagen.

1

Økonomi
Følgende budget er vedtaget for etablering af afkobling af kloak m.m. (inkl. moms):
Budget
Entrepriseudgifter
Rådgiverhonorar
Øvrige omkostninger
(KAB byggesagshonorar, Willis forsikring mm.)
Uforudsete udgifter
Samlet anskaffelsessum

38.000.000 kr.
5.067.000 kr.
13.735.000 kr.
6.334.000 kr.
63.136.000 kr.

Se detaljeret budget i bilag 3.
Finansiering
Arbejdet finansieres med henlagte midler samt ustøttet lån på den del af projektet, der ikke finansieres af trækningsretsmidler.
Ifølge 3B’s ’Politik for anvendelse af 3B’s egenkapital’, som blev vedtaget af 3B’s repræsentantskab den 7. juni 2018, kan der normalt bevilges trækningsretstilskud på 15.000 kr. pr. bolig eller en
1/3 af de samlede udgifter.
Administrationen anbefaler, at der gives tilskud på 15% af de samlede udgifter, når det omhandler
påkravssager/afkobling.
Henlagte midler
Ustøttet lån
Trækningsret
Samlet anlægsbudget (inkl. moms)

14.500.000 kr.
39.165.600 kr.
9.470.400 kr.
63.136.000 kr.

Huslejestigningen vedrørende etablering af afkobling af kloak m.m. vil være 40 kr. pr. år/m2.
Trækningsret
Saldoen for trækningsret er på 76 mio. kr. pr. 30. juni 2019.

Videre proces
Hvis indstillingen godkendes af organisationsbestyrelsen, igangsættes arbejdet snarest muligt herefter. Landsbyggefonden har allerede givet tilsagn til trækningsret (bilag 4).

Bilag
1. Frakobling af regnvand.
2. Påkrav.
2

3. Budget Afkobling Remisevænget Øst.
4. Tilsagn til trækningsret fra Landsbyggefonden (mail).

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 25, Bilag 2: Bilag 2 - Påkrav.pdf
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling

07-02-2017
Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V

Sagsnr.
2017-0088079
Dokumentnr.
2017-0088079-5

Regnvandet fra din grund skal afkobles fælleskloakken
Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har, den 19.1.2017,
vedtaget at sende ’Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008’ i offentlig
høring. Vi skriver til dig, da der blandt projekterne i tillægget indgår
separatkloakering af matr. nr. 1349B, Sundbyvester, København, som
du er ejer af.
En separatkloakering indebærer, at regnvandet fra matriklen skal
adskilles fra matriklens husspildevand inde på grunden og herefter - i
separate rør - ledes til en eller flere stikbrønde. HOFOR håndterer
begge vandstrømme herfra. Husspildevandet ledes til renseanlægget,
mens regnvandet ledes til skybrudssystemet.
Forslaget til tillæg nr. 6 kan ses på Københavns Kommunes
høringsportal, http://www.blivhoert.kk.dk/. På høringsportalen er det
muligt at komme med kommentarer til planen og kommentere på de
konsekvenser, som tillægget har for dig som grundejer. Høringen er
åben fra den 7. februar til og med den 4. april 2017.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte mig på tlf. 40 48 37 76 eller
bc01@tmf.kk.dk. Hvis det derudover har interesse, vil vi gerne mødes
og give dig mulighed til at stille spørgsmål til projektet og processen
omkring afkoblingen fra fælleskloakken.

60200397

Du kan nedenfor læse mere om baggrunden for separatkloakeringen
og betydningen for dig som grundejer.
30 % mere regn de næste 100 år
Årsagen til, at matriklen skal adskille regnvandet fra husspildevandet
er, at det over de næste 100 år kommer til at regne 30 % mere, og at vi
hyppigere vil opleve skybrud over København. Det vil sætte
kloaksystemet og byen under et gevaldigt pres.
Københavns Kommune har sammen med HOFOR kortlagt vandets vej
igennem København og på den baggrund udarbejdet en skybrudsplan.
Den skal blandt andet sikre, at vi hen over de næste 20 år kan
gennemføre ca. 300 skybrudsprojekter i byen, der skaber en
infrastruktur, som mindsker evt. oversvømmelser, og som muliggør, at
regnvandet kan afkobles kloaknettet. Det forventes, at op mod 9.000

Klimatilpasning
Njalsgade 13, 4.sal
Postboks 348
2300 København S
Telefon
4048 3776
E-mail
BC01@tmf.kk.dk
EAN nummer
5798009809452
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matrikler skal have afkoblet deres regnvand og tilkoblet det
skybrudsløsningerne.
Klimatilpasningen af København er et fælles ansvar
Københavns Kommune, HOFOR og byens borgere står overfor en stor
udfordring, når byens kloak og skybrudssystem skal tilpasses
fremtidens ekstreme vejr. Implementeringen af Københavns
Skybrudsplan vil i fremtiden reducere oversvømmelser i forbindelse
med skybrud, men presset på kloakken vil stadig være stort. I den
forbindelse er det vigtigt, at de enkelte grundejere sørger for at
regnvand ikke kommer i kloakken, men bliver ledt hen til den
nærmeste skybrudsløsning.
Afkoblingen skal ske i 2022
I henhold til gældende lovgivning har en grundejer pligt til at tilslutte
spildevand til kloakken, og det er kommunen, som afgør om
spildevand og regnvand skal være adskilt.
Ved dette tillæg har kommunen besluttet, at kloakken i jeres område
ændres fra et fælles til et separatkloaksystem, og at dette skal ske ved
udgangen af 2022. Dette betyder, at HOFOR etablerer nye stik inden
udgangen af 2021. Herefter vil I have et år til at foretage selve
separeringen og tilslutningen til de nye stik. Såfremt tilslutningen ikke
er sket på frivillig basis inden udgangen af 2022, vil der blive meddelt
påbud herom efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Med venlig hilsen
Sølvi Dam Joensen
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Dim
120
421
422
423
424
425
Sum
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Sum
111
191
192
193

Afkobling af spildevand + kloak

Supplerende tekst
Forundersøgelser og grund
Grundkøb
Handelsværdi (egen grund)
Grundudgiftslignende udgifter
Advokatomkostninger
Købsomkostninger
Stempel, skøde
Grundkøbesum
Forurening
Landmåler
Fundering og Pilotering
Nedrivning
Tilslutningsafgifter kloak
Tilslutningsafgifter vand
Tilslutningsafgifter el
Tilslutningsafgifter varme/gas
Tilslutningsafgifter antenne/tlf.
Andre tilslutningsafgifter
Tilslutningsafgifter
Anlæg af vej, fortov m.v.
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

Indtast

-

Indtast

kr.

nej
58.516 m²
969
kr.
63.136.000
BUDGET

0 kr. pr. m²

0
0
0
0
0
0

0

0

BUDGET
kr.
38.000.000
845.000
1.267.000
2.112.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.224.000
0
6.334.000
0
0
0
0
0
0

kr./m2
649
14
22
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
722
0
108
0
0
0
0
0
0

48.558.000

830

BUDGET
kr.
5.067.000
43.000
0
0
0
0
0
0
0
0
169.000
22.000
634.000
0
0
0
43.000
0
0
634.000
1.901.000
0
0

kr./m2
87
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
11
0
0
0
1
0
0
11
32
0
0

8.513.000

145

kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig

-

Entrepriseudgifter
Totalentreprise
Entrepriseomkostninger.:
Tilvalg totalentreprenør
Omlægning af asfalt.
Entreprise 1
Forurenet jord klasse 4
Tilvalg entreprenør 1
Landskab / Haver
Entreprise 2
Tilvalg entreprenør 2
Entreprise 3
Tilvalg entreprenør 3
Entreprise 4
Tilvalg entreprenør 4
Entreprise 5
Tilvalg entreprenør 5
Entreprise 6
Tilvalg entreprenør 6
Entrepriser i alt
Indeksering (Entreprisesum ud over fastprisperiode)
Uforudsete udgifter
Uforudsete udgifter
Udtørring
Indgår i DIM 200
Særlige vinterforanstaltninger
Indgår i DIM 200
Byggeplads/byggestrøm
Indgår i DIM 200
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3
-

Indtast
0
2,0%
3,0%
5,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

kr. pr. m²
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²

Indtast
kr.
38.000.000

15,0% % af entreprise

Entrepriseudgifter i alt
Dim
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
391
392
393

Rådgivning
Totalrådgiver
Arkitekt , projektering
Arkitekt, fagtilsyn
Arkitekt, andre ydelser
Ingeniør, projektering
Ingeniør, fagtilsyn
Ingeniør, andre ydelser
Landskabsarkitekt
Byggeledelse
Anden teknisk rådgivning
Ibinder
Kørsel
Teknisk / juridisk rådg.
Anden rådgivning
Procesrådgiver
Bygherrerådgiver
Beboerrådgiver
Konkurrencevederlag
Udbudsomkostninger
Landmåler
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3

-

Rådgiver.:
Ekstern Rådgiver.

Tryk af tegninger m.v.
Transport
Advokat.:

Beboerkoordinator.:

Låndmåler.:
Forundersøgelser.

Indtast
12,0% % af entreprise
0,1% % af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
0,4% % af entreprise
0,1% % af entreprise
1,5% % af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
0,1% % af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
1,5% % af entreprise
4,5% % af entreprise
% af entreprise
% af entreprise

Indtast

kr.

Rådgivning i alt
Dim
501
502
503
504

Omkostninger
Førsynsrapport
Forsikringer
Ejendomsskat
Andre afgifter

Indtast
-

Forsikringer.:

1,0% % af entreprise

Indtast

kr.

2

kr./m

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Forundersøgelser og grund i alt
Dim
200
201
210
211
220
221
230
231
240
241
250
251
260
261
Sum
270
271
272
273
274
291
292
293

1.079

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

af skøde (Grundkøb)

-

kr.

2

kr./m

BUDGET

kr.
0
423.000
0
0

kr./m2
0
7
0
0
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Byggepladsudgifter/byggestrøm -

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

nej
58.516 m²
969
kr.
63.136.000
0

2

kr./m

1.079
0
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506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
521
522
523
524
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
570
591
592
593
811
812
813
814
815
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Navn på projektleder:
Navn på økonomimedarb.:
Sagsnummer

18.03.2019
CHLB
ERER
3039008

Udlejningsudgifter/salgsomk.
Tomgang
Driftsudgifter i byggeperioden
Ekstraudg. v. konkurs o.l.
1-års eftersyn
Bestyrelsesudgifter
Rejsegilde m.v.
Andre udgifter
Håndværkerudgifter
Bygherreleverancer
Rådgiver forundersøgelse
Bygningseftersyn
Beboerinfo
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4
Byggesagshonorar
- Procenthonorar
Byggesagshonorar
-Fast takst
Boligadministration
-Forundersøgelser
Boligadministration
-BSF anmeldelse
Boligadministration
- BSF timetakst
Boligadministration
- øvrige ydelser
Boligadministration
- ny afdeling
Boligadministration
- Fast takst ved tilvalg
Boligadministration
- Beboertilvalg
Boligadministration
- Ændring af lejemål
Renter byggelån
Renter mellemregning
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3
Revision
Stiftelsesprovision
Låneomk. (eks. stiftelsesprov.)
1-års eftersyn
5-års eftersyn

-

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

Rejsegilde.:

BH til byggeøkonomi

19

25.000

25.000

0

176.625

177.000

3

25.000

25.000

0

612.300

613.000

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1.421.000
0
485.000
0
0
55.000
50.000
799.000
212.000
0

0
24
0
8
0
0
1
1
14
4
0

5.433.000

93

BUDGET
kr.
631.290
0
0
0
710
0
0
0
0

kr./m2
11
0
0
0
0
0
0
0
0

632.000

11

(beregning fremgår nederst)

Anslået timeforbrug
-

188

(Indtil foreløbigt skema A)

Byggeskadefondssag
-

ja

(Ja/nej)

Anslået timeforbrug
-

650

(hele byggesagen periode)

Nybyggeri
-

nej

(Ja/nej)

Beboertilvalg
-

nej

(Ja/nej)

-

Antal
lejemålsændringer
36 mdr. byggeperiode
1,50% rentesats
0 mdr. byggeperiode
1,00% rentesats
Moms allokeret BH

484.500

(5% af byggesagshonorar, dog mindst 5.000)
(beregning fremgår nederst)
(beregning fremgår nederst)
0,5% % af entreprise
OBS kan ikke medtages i Københavns kommune

Gebyr til off. myndigheder
Bidrag til byggeskadefonden
Statens promillegebyr
Støttesagsgebyr kommune
Bygge- og ibrugtagningstilladelseAndre gebyrer (inkl. afrunding af BSF -til hele kr. 1.000)
Vurdering (BSF)
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3
-

Indtægter / Tilskud
Lejeindtægter
Eksterne tilskud
Tilskud 3B
Betaling for tilvalg
Andre indtægter 1
Andre indtægter 2
Andre indtægter 3

Indtast
1,01% alle udgift ekskl. gebyr
0,00% alle udgift ekskl. gebyr
0,00% alle udgift ekskl. gebyr

Indtast

kr.

Kun nybyggeri!!!!

Indtast
-

kr.

BUDGET

Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran

Indtægter / Tilskud i alt
Dim
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960

Dimensioner til særlige sager
Valgfri 1
Valgfri 2
Valgfri 3
Valgfri 4
Valgfri 5
Valgfri 6
Valgfri 7
Valgfri 8
Valgfri 9
Valgfri 10

1.079

1.098.000

50.000

-

2

kr./m

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gebyr til off. myndigheder i alt
Dim
701
702
703
704
791
792
793

58.516 m²
969
kr.
63.136.000
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Omkostninger i alt
Dim
601
602
603
604
605
606
691
692
693

nej

Indtast
-

kr.

BUDGET

kr.
0
0
0
0
0
0
0

kr./m2
0
0
0
0
0
0
0

0

0

kr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

kr./m2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Dimensioner til særlige sager

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

nej
58.516 m²
969
kr.
63.136.000

0

2

kr./m

1.079

0
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Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

Samlet anskaffelsessum
Finansiering
Egen trækningsret (15 %)
Tilskud 3B
Egne midler
Støttede lån
Ustøttede lån
Kapitaltilførsel
Fællespuljetilskud

-

Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn

Uafklaret finansiering

I alt
Afvigelse mellem anskaffelsessum og finansiering
Huslejeberegning
Ydelse på støttede lån
Ydelse på ustøttede lån
.

3,50% af lånebeløb
6,00% af lånebeløb
100 m2 lejlighed pr. år.
100 m2 lejlighed pr. mdr.

Ydelse pr. m²
Ydelse på støttede lån pr. år/m²
Ydelse på ustøttede lån pr. år/m²

0
39.165.600
4.016
335

58.516 m²
969
kr.
63.136.000

2

kr./m

1.079

63.136.000

1.079

BUDGET
kr.
9.470.400

0

0
162
0
248
0
669
0
0
0
0

63.136.000

1.079

14.500.000
39.165.600

0

0
2.350.000

0
40

0
40

Ydelse pr. bolig
Ydelse på støttede lån pr. bolig
Ydelse på ustøttede lån pr. bolig pr. måned
Beregning stiftelse og låneomkostninger
Stiftelsesprovision - fremgår særskilt
Lånesagsgebyr
Kurtage
Tinglysningsgebyr af realkreditlån
Stempel af realkreditlån

0
202

0,25%

1,00%
15.000
0,20%
1.660
1,8%

Støttet
0
0
0
0
0

Byggesagshonorar jf. priskatalog 2018
Samlet anskaffelsessum
2,50%
2,00%
1,50%
1,30%

5.000.000
20.000.000
55.000.000
0

I alt
Øvrige takster jf. priskatalog 2018
Byggesagshonorar fast takst
25.000
Timepris
942
Byggeskadefond - anmeldelse
25.000
Beboertilvalg fast takst
25.000
Beboertilvalg takst pr. lejemål
2.000
Ny afdeling fast takst
50.000
Ny afdeling pr. lejemål
3.000
Ændring af lejemål pr. lejemål
3.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Permanent genhusning
Midlertidig genhusning
Huslejekompensation
Forsyningsaftale

5.000
7.500
1.000
10.000

Størrelse
44,1 m²
65,1 m²
68,4 m²

Nuværende leje pr. mdr
kr. 4.665
kr. 6.708
kr. 7.048

Ændring
147,5878392
217,8677627
228,9117506

Ustøttet
50.000
15.000
78.332
1.660
703.800

50.000

799.000

Grundlag
63.136.000

Byggesagshonorar

Nedsat BH
20%

5.000.000
20.000.000
38.136.000
0

125.000
400.000
572.040
0
1.098.000

25.000
80.000
114.408
0
219.408

kr. /pr. genhusning
kr. /pr. genhusning
kr. /pr. kompensation
kr. /pr. aftale

Eksempel for månedlig husleje
1-rums ældreboliger
2-rums ældreboliger
2-rums ældreboliger

nej

Ny leje pr. mdr.
4.813
6.926
7.277
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Matilde Agner Pedersen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anne Mette K. Jensen <akj@lbf.dk>
19. november 2018 13:29
Christian Lagrange Bustrup
SV: Urbanplanen

Kære Christian Lagrange Bustrup
Tak for din mail.
I forlængelse heraf kan jeg hermed oplyse, at der kan gives tilsagn til trækningsret (2/3 del) i forbindelse med
separation af kloaker.
Skulle du have yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på ny.
Med venlig hilsen
Anne Mette K. Jensen
Kontorfunktionær
Administrationscenteret
Landsbyggefonden
Studiestræde 50
1554 København V
Telefon: 3376 2000
Telefax: 3376 2005
Direkte telefon: 3376 2102
Email: akj@lbf.dk

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er oprettet ved lov. Læs mere på www.lbf.dk

Fra: Christian Lagrange Bustrup <chlb@3b.dk>
Sendt: 6. november 2018 11:12
Til: Landsbyggefonden <lbf@lbf.dk>
Cc: Anne Mette K. Jensen <akj@lbf.dk>
Emne: Urbanplanen
Kære Landsbyggefonden, jf. behagelig samtale med Anne Mette K. Jensen fremsender jeg hermed, på vegne af
vores ejendommen i Urbanplanen,
Remisevænget Nord, Øst, Vest samt Hørgården 1+2, en forespørgelse vedrørende Trækningsret.
De overnævnte ejendomme, er blevet pålagt via Påkrav fra Københavns Kommune, til at skulle separere deres
kloakrør, så hvidt og sort vand kører separat. (Se venligst eksempel – PDF Bilag 101 Påkrav.)
På vegne af vores ejendomme, ønsker 3B en tilkendegivelse om at hvorvidt der kan opnås Trækningsret på disse
sager.(alle sager er ens, da der er tale om afkobling og kloakrør – alle skal fornyes – der er ikke tale om renovering.)
(Se venligst eksempel – Bilag 13 Miniudbudsbrev.)
På vegne af vores ejendomme, ønsker 3B en tilkendegivelse om, så vidt der kan opnås Trækningsret på disse sager,
om der er tale om 2/3 af Samtlige omkostninger. (3B kører kun 1/3 på sagerne)
Såfremt der er spørgsmål til overnævnte, er I/Du velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
1
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Christian L. Bustrup
Bygherre
3B Byggeafdeling
Renovering & Udvikling.
Direkte +45 73 76 28 10
Mail chlb@3b.dk

boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V
Telefon 70 20 76 00
3b@3b.dk / www.3b.dk

https://www.linkedin.com/company/boligforeningen-3b

 Tænk på miljøet... overvej om du behøver at printe denne mail
Har du modtaget denne mail ved en fejl, beder vi dig hurtigst muligt give os besked. Samtidig beder vi dig slette
mailen uden at videresende eller kopiere indholdet.

2

Punkt 26: Indstilling – Remisevænget Vest – Trækningsret afkobling kloak (B)

Remisevænget Vest - Trækningsretsmidler til
etablering af afkobling af kloak (B)
Til
Behandlet af
ml
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- Forretningsudvalget den 5. september 2019
- 23. september 2019 / Christian L. Bustrup

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til afdeling Remisevænget Vests ansøgning om trækningsretsmidler i forbindelse med etablering af afkobling af kloak m.m.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der kan ydes tilsagn om trækningsretsmidler til afdeling Remisevænget Vest på
5.015.700 kr. til etablering af afkobling af kloak m.m.

Problemstilling
Afdeling Remisevænget Vest er blevet pålagt, efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven, af København Kommune, jf. tillæg nr. 6 til Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008 (bilag 1), at afkoble (separere) deres regn og overfladevand fra eksisterende kloaknet. Påkravet fra Københavns
Kommune ses i bilag 2.
Årsagen til, at matriklen skal adskille regnvandet fra husspildevandet er, at det over de næste 100
år kommer til at regne 30% mere, og at vi hyppigere vil opleve skybrud over Storkøbenhavn. Det
eksisterende kloaksystem i kommunen kan ikke håndtere dette.

Løsning
Eksisterende tagnedløb, overfladevand m.m. frakobles kloaknettet, og viderebringes til HOFORs
stikledning i Remiseparken, jf. aftale med Københavns Kommune & HOFOR.
Det er ikke muligt at lede eget vand til egen matrikel grundet jordforholdene, hvilket er grunden til
at man ikke kan ansøge tilsagn om refusion til tilslutningsbidrag.
Afdelingen ønsker at søge om trækningsretsmidler til projektet.
Da projektet er et direkte påkrav fra Københavns Kommune, er sagen ikke vedtaget på afdelingsmøde. KAB’s Byggeafdeling, driftschefen samt afdelingsbestyrelsen har orienteret beboerne om
sagen.
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Økonomi
Følgende budget er vedtaget af etablering af afkobling af kloak m.m. (inkl. moms):
Budget
Entrepriseudgifter
Rådgiverhonorar
Øvrige omkostninger
(KAB byggesagshonorar, Willis forsikring mm.)
Uforudsete udgifter
Samlet anskaffelsessum

19.000.000 kr.
2.534.000 kr.
8.737.000 kr.
3.167.000 kr.
33.438.000 kr.

Se detaljeret budget i bilag 3.
Finansiering
Arbejdet finansieres med henlagte midler samt ustøttet lån på den del af projektet, der ikke finansieres af trækningsretsmidler.
Ifølge 3B’s ’Politik for anvendelse af 3B’s egenkapital’, som blev vedtaget af 3B’s repræsentantskab den 7. juni 2018, kan der normalt bevilges trækningsretstilskud på 15.000 kr. pr. bolig eller en
1/3 af de samlede udgifter.
Administrationen anbefaler, at der gives tilskud på 15% af de samlede udgifter, når det omhandler
påkravssager/afkobling.
Henlagte midler
Ustøttet lån
Trækningsret
Samlet anlægsbudget (inkl. moms)

2.000.000 kr.
26.422.300 kr.
5.015.700 kr.
33.438.000 kr.

Huslejestigning vedrørende etablering af afkobling af kloak m.m. vil være 54 kr. pr. år/m2.
Trækningsret
Saldoen for trækningsret er på 76 mio. kr. pr. 30. juni 2019.

Videre proces
Hvis indstillingen godkendes af organisationsbestyrelsen, igangsættes arbejdet snarest muligt herefter, Landsbyggefonden har allerede givet tilsagn til trækningsret (bilag 4).
Bilag
1. Frakobling af regnvand.
2. Påkrav.
3. Budget Afkobling Remisevænget Vest.
2

4. Tilsagn til trækningsret fra Landsbyggefonden (mail).

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling

07-02-2017
Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V

Sagsnr.
2017-0088079
Dokumentnr.
2017-0088079-5

Regnvandet fra din grund skal afkobles fælleskloakken
Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har, den 19.1.2017,
vedtaget at sende ’Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008’ i offentlig
høring. Vi skriver til dig, da der blandt projekterne i tillægget indgår
separatkloakering af matr. nr. 1349B, Sundbyvester, København, som
du er ejer af.
En separatkloakering indebærer, at regnvandet fra matriklen skal
adskilles fra matriklens husspildevand inde på grunden og herefter - i
separate rør - ledes til en eller flere stikbrønde. HOFOR håndterer
begge vandstrømme herfra. Husspildevandet ledes til renseanlægget,
mens regnvandet ledes til skybrudssystemet.
Forslaget til tillæg nr. 6 kan ses på Københavns Kommunes
høringsportal, http://www.blivhoert.kk.dk/. På høringsportalen er det
muligt at komme med kommentarer til planen og kommentere på de
konsekvenser, som tillægget har for dig som grundejer. Høringen er
åben fra den 7. februar til og med den 4. april 2017.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte mig på tlf. 40 48 37 76 eller
bc01@tmf.kk.dk. Hvis det derudover har interesse, vil vi gerne mødes
og give dig mulighed til at stille spørgsmål til projektet og processen
omkring afkoblingen fra fælleskloakken.

60200397

Du kan nedenfor læse mere om baggrunden for separatkloakeringen
og betydningen for dig som grundejer.
30 % mere regn de næste 100 år
Årsagen til, at matriklen skal adskille regnvandet fra husspildevandet
er, at det over de næste 100 år kommer til at regne 30 % mere, og at vi
hyppigere vil opleve skybrud over København. Det vil sætte
kloaksystemet og byen under et gevaldigt pres.
Københavns Kommune har sammen med HOFOR kortlagt vandets vej
igennem København og på den baggrund udarbejdet en skybrudsplan.
Den skal blandt andet sikre, at vi hen over de næste 20 år kan
gennemføre ca. 300 skybrudsprojekter i byen, der skaber en
infrastruktur, som mindsker evt. oversvømmelser, og som muliggør, at
regnvandet kan afkobles kloaknettet. Det forventes, at op mod 9.000

Klimatilpasning
Njalsgade 13, 4.sal
Postboks 348
2300 København S
Telefon
4048 3776
E-mail
BC01@tmf.kk.dk
EAN nummer
5798009809452
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matrikler skal have afkoblet deres regnvand og tilkoblet det
skybrudsløsningerne.
Klimatilpasningen af København er et fælles ansvar
Københavns Kommune, HOFOR og byens borgere står overfor en stor
udfordring, når byens kloak og skybrudssystem skal tilpasses
fremtidens ekstreme vejr. Implementeringen af Københavns
Skybrudsplan vil i fremtiden reducere oversvømmelser i forbindelse
med skybrud, men presset på kloakken vil stadig være stort. I den
forbindelse er det vigtigt, at de enkelte grundejere sørger for at
regnvand ikke kommer i kloakken, men bliver ledt hen til den
nærmeste skybrudsløsning.
Afkoblingen skal ske i 2022
I henhold til gældende lovgivning har en grundejer pligt til at tilslutte
spildevand til kloakken, og det er kommunen, som afgør om
spildevand og regnvand skal være adskilt.
Ved dette tillæg har kommunen besluttet, at kloakken i jeres område
ændres fra et fælles til et separatkloaksystem, og at dette skal ske ved
udgangen af 2022. Dette betyder, at HOFOR etablerer nye stik inden
udgangen af 2021. Herefter vil I have et år til at foretage selve
separeringen og tilslutningen til de nye stik. Såfremt tilslutningen ikke
er sket på frivillig basis inden udgangen af 2022, vil der blive meddelt
påbud herom efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Med venlig hilsen
Sølvi Dam Joensen
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Udarbejdet dato:
Navn på projektleder:
Navn på økonomimedarb.:
Sagsnummer

18.03.2019
CHLB
ERER
3040007

Dim
120
421
422
423
424
425
Sum
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Sum
111
191
192
193

Afkobling af spildevand + kloak

Supplerende tekst
Forundersøgelser og grund
Grundkøb
Handelsværdi (egen grund)
Grundudgiftslignende udgifter
Advokatomkostninger
Købsomkostninger
Stempel, skøde
Grundkøbesum
Forurening
Landmåler
Fundering og Pilotering
Nedrivning
Tilslutningsafgifter kloak
Tilslutningsafgifter vand
Tilslutningsafgifter el
Tilslutningsafgifter varme/gas
Tilslutningsafgifter antenne/tlf.
Andre tilslutningsafgifter
Tilslutningsafgifter
Anlæg af vej, fortov m.v.
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

Indtast

-

Indtast

kr.

nej
29.260 m²
271
kr.
33.438.000
BUDGET

0 kr. pr. m²

0
0
0
0
0
0

0

0

BUDGET
kr.
19.000.000
423.000
634.000
1.056.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.113.000
0
3.167.000
0
0
0
0
0
0

kr./m2
649
14
22
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
722
0
108
0
0
0
0
0
0

24.280.000

830

BUDGET
kr.
2.534.000
22.000
0
0
0
0
0
0
0
0
85.000
11.000
317.000
0
0
0
22.000
0
0
423.000
1.795.000
0
0

kr./m2
87
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
11
0
0
0
1
0
0
14
61
0
0

5.209.000

178

kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig

-

Entrepriseudgifter
Totalentreprise
Entrepriseomkostninger.:
Tilvalg totalentreprenør
Omlægning af asfalt.
Entreprise 1
Forurenet jord klasse 4
Tilvalg entreprenør 1
Landskab / Haver
Entreprise 2
Tilvalg entreprenør 2
Entreprise 3
Tilvalg entreprenør 3
Entreprise 4
Tilvalg entreprenør 4
Entreprise 5
Tilvalg entreprenør 5
Entreprise 6
Tilvalg entreprenør 6
Entrepriser i alt
Indeksering (Entreprisesum ud over fastprisperiode)
Uforudsete udgifter
Uforudsete udgifter
Udtørring
Indgår i DIM 200
Særlige vinterforanstaltninger
Indgår i DIM 200
Byggeplads/byggestrøm
Indgår i DIM 200
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3
-

Indtast
0
2,0%
3,0%
5,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Indtast

kr.

kr. pr. m²
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²

15,0% % af entreprise

Entrepriseudgifter i alt
Dim
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
391
392
393

Rådgivning
Totalrådgiver
Arkitekt , projektering
Arkitekt, fagtilsyn
Arkitekt, andre ydelser
Ingeniør, projektering
Ingeniør, fagtilsyn
Ingeniør, andre ydelser
Landskabsarkitekt
Byggeledelse
Anden teknisk rådgivning
Ibinder
Kørsel
Teknisk / juridisk rådg.
Anden rådgivning
Procesrådgiver
Bygherrerådgiver
Beboerrådgiver
Konkurrencevederlag
Udbudsomkostninger
Landmåler
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3

-

Rådgiver.:
Ekstern Rådgiver.

Tryk af tegninger m.v.
Transport
Advokat.:

Beboerkoordinator.:

Låndmåler.:
Forundersøgelser.

Indtast
12,0% % af entreprise
0,1% % af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
0,4% % af entreprise
0,1% % af entreprise
1,5% % af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
0,1% % af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
2,0% % af entreprise
8,5% % af entreprise
% af entreprise
% af entreprise

Indtast

kr.

Rådgivning i alt
Dim
501
502
503
504

Omkostninger
Førsynsrapport
Forsikringer
Ejendomsskat
Andre afgifter

Indtast
-

Forsikringer.:

1,0% % af entreprise

Indtast

kr.

2

kr./m

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Forundersøgelser og grund i alt
Dim
200
201
210
211
220
221
230
231
240
241
250
251
260
261
Sum
270
271
272
273
274
291
292
293

1.143

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

af skøde (Grundkøb)

-

kr.

2

kr./m

BUDGET

kr.
0
212.000
0
0

kr./m2
0
7
0
0
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505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
521
522
523
524
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
570
591
592
593
811
812
813
814
815

Afkobling af spildevand + kloak

Forslag nr.
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Udarbejdet dato:
Navn på projektleder:
Navn på økonomimedarb.:
Sagsnummer

18.03.2019
CHLB
ERER
3040007

Byggepladsudgifter/byggestrøm
Udlejningsudgifter/salgsomk.
Tomgang
Driftsudgifter i byggeperioden
Ekstraudg. v. konkurs o.l.
1-års eftersyn
Bestyrelsesudgifter
Rejsegilde m.v.
Andre udgifter
Håndværkerudgifter
Bygherreleverancer
Rådgiver forundersøgelse
Bygningseftersyn
Beboerinfo
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4
Byggesagshonorar
- Procenthonorar
Byggesagshonorar
-Fast takst
Boligadministration
-Forundersøgelser
Boligadministration
-BSF anmeldelse
Boligadministration
- BSF timetakst
Boligadministration
- øvrige ydelser
Boligadministration
- ny afdeling
Boligadministration
- Fast takst ved tilvalg
Boligadministration
- Beboertilvalg
Boligadministration
- Ændring af lejemål
Renter byggelån
Renter mellemregning
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3
Revision
Stiftelsesprovision
Låneomk. (eks. stiftelsesprov.)
1-års eftersyn
5-års eftersyn

-

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

Rejsegilde.:

BH til byggeøkonomi

22

25.000

25.000

1

176.625

177.000

6

25.000

25.000

1

612.300

613.000

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
753.000
0
373.000
0
0
33.000
50.000
545.000
106.000
0

0
26
0
13
0
0
1
2
19
4
0

3.614.000

124

BUDGET
kr.
334.340
0
0
0
660
0
0
0
0

kr./m2
11
0
0
0
0
0
0
0
0

335.000

11

(beregning fremgår nederst)

Anslået timeforbrug
-

188

(Indtil foreløbigt skema A)

Byggeskadefondssag
-

ja

(Ja/nej)

Anslået timeforbrug
-

650

(hele byggesagen periode)

Nybyggeri
-

nej

(Ja/nej)

Beboertilvalg
-

nej

(Ja/nej)

-

Antal
lejemålsændringer
36 mdr. byggeperiode
1,50% rentesats
0 mdr. byggeperiode
1,00% rentesats
Moms allokeret BH

373.000

(5% af byggesagshonorar, dog mindst 5.000)
(beregning fremgår nederst)
(beregning fremgår nederst)
0,5% % af entreprise
OBS kan ikke medtages i Københavns kommune

Gebyr til off. myndigheder
Bidrag til byggeskadefonden
Statens promillegebyr
Støttesagsgebyr kommune
Bygge- og ibrugtagningstilladelseAndre gebyrer (inkl. afrunding af BSF -til hele kr. 1.000)
Vurdering (BSF)
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3
-

Indtægter / Tilskud
Lejeindtægter
Eksterne tilskud
Tilskud 3B
Betaling for tilvalg
Andre indtægter 1
Andre indtægter 2
Andre indtægter 3

Indtast
1,01% alle udgift ekskl. gebyr
0,00% alle udgift ekskl. gebyr
0,00% alle udgift ekskl. gebyr

Indtast

kr.

Kun nybyggeri!!!!

Indtast
-

kr.

BUDGET

Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran

Indtægter / Tilskud i alt
Dim
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960

Dimensioner til særlige sager
Valgfri 1
Valgfri 2
Valgfri 3
Valgfri 4
Valgfri 5
Valgfri 6
Valgfri 7
Valgfri 8
Valgfri 9
Valgfri 10

1.143

652.000

50.000

-

2

kr./m

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gebyr til off. myndigheder i alt
Dim
701
702
703
704
791
792
793

29.260 m²
271
kr.
33.438.000
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Omkostninger i alt
Dim
601
602
603
604
605
606
691
692
693

nej

Indtast
-

kr.

BUDGET

kr.
0
0
0
0
0
0
0

kr./m2
0
0
0
0
0
0
0

0

0

kr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

kr./m2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Udarbejdet dato:
Navn på projektleder:
Navn på økonomimedarb.:
Sagsnummer

18.03.2019
CHLB
ERER
3040007

Dimensioner til særlige sager

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

nej
29.260 m²
271
kr.
33.438.000

0

2

kr./m

1.143

0
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Udarbejdet dato:
Navn på projektleder:
Navn på økonomimedarb.:
Sagsnummer

18.03.2019
CHLB
ERER
3040007

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

Samlet anskaffelsessum
Finansiering
Egen trækningsret (Ca. 15 %)
Tilskud 3B
Egne midler
Støttede lån
Ustøttede lån
Kapitaltilførsel
Fællespuljetilskud

-

Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn

Uafklaret finansiering

I alt
Afvigelse mellem anskaffelsessum og finansiering
Huslejeberegning
Ydelse på støttede lån
Ydelse på ustøttede lån
.

3,50% af lånebeløb
6,00% af lånebeløb
100 m2 lejlighed pr. år.
100 m2 lejlighed pr. mdr.

Ydelse pr. m²
Ydelse på støttede lån pr. år/m²
Ydelse på ustøttede lån pr. år/m²

0
26.422.300
5.418
452

29.260 m²
271
kr.
33.438.000

2

kr./m

1.143

33.438.000

1.143

BUDGET
kr.
5.015.700

0

0
171
0
68
0
903
0
0
0
0

33.438.000

1.143

2.000.000
26.422.300

0

0
1.585.400

0
54

0
54

Ydelse pr. bolig
Ydelse på støttede lån pr. bolig
Ydelse på ustøttede lån pr. bolig pr. måned
Beregning stiftelse og låneomkostninger
Stiftelsesprovision - fremgår særskilt
Lånesagsgebyr
Kurtage
Tinglysningsgebyr af realkreditlån
Stempel af realkreditlån

0
488

0,25%

1,00%
15.000
0,20%
1.660
1,8%

Støttet
0
0
0
0
0

Byggesagshonorar jf. priskatalog 2018
Samlet anskaffelsessum
2,50%
2,00%
1,50%
1,30%

5.000.000
20.000.000
55.000.000
0

I alt
Øvrige takster jf. priskatalog 2018
Byggesagshonorar fast takst
25.000
Timepris
942
Byggeskadefond - anmeldelse
25.000
Beboertilvalg fast takst
25.000
Beboertilvalg takst pr. lejemål
2.000
Ny afdeling fast takst
50.000
Ny afdeling pr. lejemål
3.000
Ændring af lejemål pr. lejemål
3.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Permanent genhusning
Midlertidig genhusning
Huslejekompensation
Forsyningsaftale

5.000
7.500
1.000
10.000

Størrelse
44,1 m²
65,1 m²
68,4 m²

Nuværende leje pr. mdr
kr. 4.665
kr. 6.708
kr. 7.048

Ændring
199,1232057
293,9437799
308,8441558

Ustøttet
50.000
15.000
52.845
1.660
474.800

50.000

545.000

Grundlag
33.438.000

Byggesagshonorar

Nedsat BH
20%

5.000.000
20.000.000
8.438.000
0

125.000
400.000
126.570
0
652.000

25.000
80.000
25.314
0
130.314

kr. /pr. genhusning
kr. /pr. genhusning
kr. /pr. kompensation
kr. /pr. aftale

Eksempel for månedlig husleje
1-rums ældreboliger
2-rums ældreboliger
2-rums ældreboliger

nej

Ny leje pr. mdr.
4.864
7.002
7.357
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Matilde Agner Pedersen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anne Mette K. Jensen <akj@lbf.dk>
19. november 2018 13:29
Christian Lagrange Bustrup
SV: Urbanplanen

Kære Christian Lagrange Bustrup
Tak for din mail.
I forlængelse heraf kan jeg hermed oplyse, at der kan gives tilsagn til trækningsret (2/3 del) i forbindelse med
separation af kloaker.
Skulle du have yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på ny.
Med venlig hilsen
Anne Mette K. Jensen
Kontorfunktionær
Administrationscenteret
Landsbyggefonden
Studiestræde 50
1554 København V
Telefon: 3376 2000
Telefax: 3376 2005
Direkte telefon: 3376 2102
Email: akj@lbf.dk

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er oprettet ved lov. Læs mere på www.lbf.dk

Fra: Christian Lagrange Bustrup <chlb@3b.dk>
Sendt: 6. november 2018 11:12
Til: Landsbyggefonden <lbf@lbf.dk>
Cc: Anne Mette K. Jensen <akj@lbf.dk>
Emne: Urbanplanen
Kære Landsbyggefonden, jf. behagelig samtale med Anne Mette K. Jensen fremsender jeg hermed, på vegne af
vores ejendommen i Urbanplanen,
Remisevænget Nord, Øst, Vest samt Hørgården 1+2, en forespørgelse vedrørende Trækningsret.
De overnævnte ejendomme, er blevet pålagt via Påkrav fra Københavns Kommune, til at skulle separere deres
kloakrør, så hvidt og sort vand kører separat. (Se venligst eksempel – PDF Bilag 101 Påkrav.)
På vegne af vores ejendomme, ønsker 3B en tilkendegivelse om at hvorvidt der kan opnås Trækningsret på disse
sager.(alle sager er ens, da der er tale om afkobling og kloakrør – alle skal fornyes – der er ikke tale om renovering.)
(Se venligst eksempel – Bilag 13 Miniudbudsbrev.)
På vegne af vores ejendomme, ønsker 3B en tilkendegivelse om, så vidt der kan opnås Trækningsret på disse sager,
om der er tale om 2/3 af Samtlige omkostninger. (3B kører kun 1/3 på sagerne)
Såfremt der er spørgsmål til overnævnte, er I/Du velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
1
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Christian L. Bustrup
Bygherre
3B Byggeafdeling
Renovering & Udvikling.
Direkte +45 73 76 28 10
Mail chlb@3b.dk

boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V
Telefon 70 20 76 00
3b@3b.dk / www.3b.dk

https://www.linkedin.com/company/boligforeningen-3b

 Tænk på miljøet... overvej om du behøver at printe denne mail
Har du modtaget denne mail ved en fejl, beder vi dig hurtigst muligt give os besked. Samtidig beder vi dig slette
mailen uden at videresende eller kopiere indholdet.
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Punkt 27: Indstilling – Remisevænget Nord – Trækningsret afkobling kloak (B)

Remisevænget Nord - Trækningsretsmidler til
etablering af afkobling af kloak (B)
Til
Behandlet af
ml
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- Forretningsudvalget den 5. september 2019
- 23. september 2019 / Christian L. Bustrup

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til afdeling Remisevænget Nords ansøgning om trækningsretsmidler i forbindelse med etablering af afkobling af kloak m.m.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der kan ydes tilsagn om trækningsretsmidler til afdeling Remisevænget Nord på
8.849.550 kr. til etablering af afkobling af kloak m.m.

Problemstilling
Afdeling Remisevænget Nord er blevet pålagt, efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven, af København Kommune, jf. tillæg nr. 6 til Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008 (bilag 1), at afkoble (separere) deres regn og overfladevand fra eksisterende kloaknet. Påkravet fra Københavns
Kommune ses i bilag 2.
Årsagen til at matriklen skal adskille regnvandet fra husspildevandet er, at det over de næste 100
år kommer til at regne 30% mere, og at vi hyppigere vil opleve skybrud over Storkøbenhavn. Det
eksisterende kloaksystem i kommunen kan ikke håndtere dette.

Løsning
Eksisterende tagnedløb, overfladevand m.m. frakobles kloaknettet, og viderebringes til HOFORs
stikledning i Remiseparken, jf. aftale med Københavns Kommune & HOFOR.
Det er ikke muligt at lede eget vand til egen matrikel grundet jordforholdene, hvilket er grunden til,
at man ikke kan søge tilsagn om refusion til tilslutningsbidrag.
Afdelingen ønsker at søge om trækningsretsmidler til projektet.
Da projektet er et direkte påkrav fra Københavns Kommune, er sagen ikke vedtaget på et afdelingsmøde. KAB’s byggeafdeling, driftschefen samt afdelingsbestyrelsen har orienteret beboerne
om sagen.

1

Økonomi
Følgende budget er vedtaget af afdelingsbestyrelsen for etablering af afkobling af kloak m.m. (inkl.
moms):
Budget
Entrepriseudgifter
Rådgiverhonorar
Øvrige omkostninger
(KAB byggesagshonorar, Willis forsikring mm.)
Uforudsete udgifter
Samlet anskaffelsessum

36.000.000 kr.
4.800.000 kr.
12.197.000 kr.
6.000.000 kr.
58.997.000 kr.

Se detaljeret budget i bilag 3.
Finansiering
Arbejdet finansieres med henlagte midler samt ustøttet lån på den del af projektet, der ikke finansieres af trækningsretsmidler.
Ifølge 3B’s ’Politik for anvendelse af 3B’s egenkapital’, som blev vedtaget af 3B’s repræsentantskab den 7. juni 2018, kan der normalt bevilges trækningsretstilskud på 15.000 kr. pr. bolig eller en
1/3 af de samlede udgifter.
Administrationen anbefaler, at der gives tilskud på 15% af de samlede udgifter, når det omhandler
påkravssager/afkobling.
Henlagte midler
Ustøttet lån
Trækningsret
Samlet anlægsbudget (inkl. moms)

4.800.000 kr.
45.347.450 kr.
8.849.550 kr.
58.997.000 kr.

Huslejestigning vedrørende etablering af afkobling af kloak m.m. vil være 75 kr. pr. år/m2.
Trækningsret
Saldoen for trækningsret er på 76 mio. kr. pr. 30. juni 2019.

Videre proces
Hvis indstillingen godkendes af organisationsbestyrelsen, igangsættes arbejdet snarest muligt herefter. Landsbyggefonden har allerede givet tilsagn til trækningsret (bilag 4).

Bilag
1. Frakobling af regnvand.
2. Påkrav.
2

3. Budget Afkobling Remisevænget Nord.
4. Tilsagn til trækningsret fra Landsbyggefonden (mail).

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

3
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KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling

07-02-2017
Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V

Sagsnr.
2017-0088079
Dokumentnr.
2017-0088079-5

Regnvandet fra din grund skal afkobles fælleskloakken
Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har, den 19.1.2017,
vedtaget at sende ’Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008’ i offentlig
høring. Vi skriver til dig, da der blandt projekterne i tillægget indgår
separatkloakering af matr. nr. 1349B, Sundbyvester, København, som
du er ejer af.
En separatkloakering indebærer, at regnvandet fra matriklen skal
adskilles fra matriklens husspildevand inde på grunden og herefter - i
separate rør - ledes til en eller flere stikbrønde. HOFOR håndterer
begge vandstrømme herfra. Husspildevandet ledes til renseanlægget,
mens regnvandet ledes til skybrudssystemet.
Forslaget til tillæg nr. 6 kan ses på Københavns Kommunes
høringsportal, http://www.blivhoert.kk.dk/. På høringsportalen er det
muligt at komme med kommentarer til planen og kommentere på de
konsekvenser, som tillægget har for dig som grundejer. Høringen er
åben fra den 7. februar til og med den 4. april 2017.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte mig på tlf. 40 48 37 76 eller
bc01@tmf.kk.dk. Hvis det derudover har interesse, vil vi gerne mødes
og give dig mulighed til at stille spørgsmål til projektet og processen
omkring afkoblingen fra fælleskloakken.

60200397

Du kan nedenfor læse mere om baggrunden for separatkloakeringen
og betydningen for dig som grundejer.
30 % mere regn de næste 100 år
Årsagen til, at matriklen skal adskille regnvandet fra husspildevandet
er, at det over de næste 100 år kommer til at regne 30 % mere, og at vi
hyppigere vil opleve skybrud over København. Det vil sætte
kloaksystemet og byen under et gevaldigt pres.
Københavns Kommune har sammen med HOFOR kortlagt vandets vej
igennem København og på den baggrund udarbejdet en skybrudsplan.
Den skal blandt andet sikre, at vi hen over de næste 20 år kan
gennemføre ca. 300 skybrudsprojekter i byen, der skaber en
infrastruktur, som mindsker evt. oversvømmelser, og som muliggør, at
regnvandet kan afkobles kloaknettet. Det forventes, at op mod 9.000

Klimatilpasning
Njalsgade 13, 4.sal
Postboks 348
2300 København S
Telefon
4048 3776
E-mail
BC01@tmf.kk.dk
EAN nummer
5798009809452
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matrikler skal have afkoblet deres regnvand og tilkoblet det
skybrudsløsningerne.
Klimatilpasningen af København er et fælles ansvar
Københavns Kommune, HOFOR og byens borgere står overfor en stor
udfordring, når byens kloak og skybrudssystem skal tilpasses
fremtidens ekstreme vejr. Implementeringen af Københavns
Skybrudsplan vil i fremtiden reducere oversvømmelser i forbindelse
med skybrud, men presset på kloakken vil stadig være stort. I den
forbindelse er det vigtigt, at de enkelte grundejere sørger for at
regnvand ikke kommer i kloakken, men bliver ledt hen til den
nærmeste skybrudsløsning.
Afkoblingen skal ske i 2022
I henhold til gældende lovgivning har en grundejer pligt til at tilslutte
spildevand til kloakken, og det er kommunen, som afgør om
spildevand og regnvand skal være adskilt.
Ved dette tillæg har kommunen besluttet, at kloakken i jeres område
ændres fra et fælles til et separatkloaksystem, og at dette skal ske ved
udgangen af 2022. Dette betyder, at HOFOR etablerer nye stik inden
udgangen af 2021. Herefter vil I have et år til at foretage selve
separeringen og tilslutningen til de nye stik. Såfremt tilslutningen ikke
er sket på frivillig basis inden udgangen af 2022, vil der blive meddelt
påbud herom efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Med venlig hilsen
Sølvi Dam Joensen
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Udarbejdet dato:
Navn på projektleder:
Navn på økonomimedarb.:
Sagsnummer

18.03.2019
CHLB
ERER
3041008

Dim
120
421
422
423
424
425
Sum
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Sum
111
191
192
193

Afkobling af spildevand + kloak

Supplerende tekst
Forundersøgelser og grund
Grundkøb
Handelsværdi (egen grund)
Grundudgiftslignende udgifter
Advokatomkostninger
Købsomkostninger
Stempel, skøde
Grundkøbesum
Forurening
Landmåler
Fundering og Pilotering
Nedrivning
Tilslutningsafgifter kloak
Tilslutningsafgifter vand
Tilslutningsafgifter el
Tilslutningsafgifter varme/gas
Tilslutningsafgifter antenne/tlf.
Andre tilslutningsafgifter
Tilslutningsafgifter
Anlæg af vej, fortov m.v.
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

Indtast

-

Indtast

kr.

nej
36.202 m²
522
kr.
58.997.000
BUDGET

0 kr. pr. m²

0
0
0
0
0
0

0

0

BUDGET
kr.
36.000.000
800.000
1.200.000
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000.000
0
6.000.000
0
0
0
0
0
0

kr./m2
994
22
33
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.105
0
166
0
0
0
0
0
0

46.000.000

1.271

BUDGET
kr.
4.800.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
160.000
20.000
600.000
0
0
0
40.000
0
0
400.000
1.000.000
0
0

kr./m2
133
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
17
0
0
0
1
0
0
11
28
0
0

7.060.000

195

kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig
kr. pr. bolig

-

Entrepriseudgifter
Totalentreprise
Entrepriseomkostninger.:
Tilvalg totalentreprenør
Omlægning af asfalt.
Entreprise 1
Forurenet jord klasse 4
Tilvalg entreprenør 1
Landskab / Haver
Entreprise 2
Tilvalg entreprenør 2
Entreprise 3
Tilvalg entreprenør 3
Entreprise 4
Tilvalg entreprenør 4
Entreprise 5
Tilvalg entreprenør 5
Entreprise 6
Tilvalg entreprenør 6
Entrepriser i alt
Indeksering (Entreprisesum ud over fastprisperiode)
Uforudsete udgifter
Uforudsete udgifter
Udtørring
Indgår i DIM 200
Særlige vinterforanstaltninger
Indgår i DIM 200
Byggeplads/byggestrøm
Indgår i DIM 201
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3
-

Indtast
0
2,0%
3,0%
5,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

kr. pr. m²
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²
kr. pr. m²

Indtast
kr.
36.000.000

15,0% % af entreprise

Entrepriseudgifter i alt
Dim
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
391
392
393

Rådgivning
Totalrådgiver
Arkitekt , projektering
Arkitekt, fagtilsyn
Arkitekt, andre ydelser
Ingeniør, projektering
Ingeniør, fagtilsyn
Ingeniør, andre ydelser
Landskabsarkitekt
Byggeledelse
Anden teknisk rådgivning
Ibinder
Kørsel
Teknisk / juridisk rådg.
Anden rådgivning
Procesrådgiver
Bygherrerådgiver
Beboerrådgiver
Konkurrencevederlag
Udbudsomkostninger
Landmåler
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3

-

Rådgiver.:
Ekstern Rådgiver.

Tryk af tegninger m.v.
Transport
Advokat.:

Beboerkoordinator.:

Låndmåler.:
Forundersøgelser.

Indtast
12,0% % af entreprise
0,1% % af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
0,4% % af entreprise
0,1% % af entreprise
1,5% % af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
0,1% % af entreprise
% af entreprise
% af entreprise
1,0% % af entreprise
2,5% % af entreprise
% af entreprise
% af entreprise

Indtast

kr.

Rådgivning i alt
Dim
501
502
503
504

Omkostninger
Førsynsrapport
Forsikringer
Ejendomsskat
Andre afgifter

Indtast
-

Forsikringer.:

1,0% % af entreprise

Indtast

kr.

2

kr./m

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Forundersøgelser og grund i alt
Dim
200
201
210
211
220
221
230
231
240
241
250
251
260
261
Sum
270
271
272
273
274
291
292
293

1.630

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

af skøde (Grundkøb)

-

kr.

2

kr./m

BUDGET

kr.
0
400.000
0
0

kr./m2
0
11
0
0
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505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
521
522
523
524
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
570
591
592
593
811
812
813
814
815
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Udarbejdet dato:
Navn på projektleder:
Navn på økonomimedarb.:
Sagsnummer

18.03.2019
CHLB
ERER
3041008

Byggepladsudgifter/byggestrøm
Udlejningsudgifter/salgsomk.
Tomgang
Driftsudgifter i byggeperioden
Ekstraudg. v. konkurs o.l.
1-års eftersyn
Bestyrelsesudgifter
Rejsegilde m.v.
Andre udgifter
Håndværkerudgifter
Bygherreleverancer
Rådgiver forundersøgelse
Bygningseftersyn
Beboerinfo
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4
Byggesagshonorar
- Procenthonorar
Byggesagshonorar
-Fast takst
Boligadministration
-Forundersøgelser
Boligadministration
-BSF anmeldelse
Boligadministration
- BSF timetakst
Boligadministration
- øvrige ydelser
Boligadministration
- ny afdeling
Boligadministration
- Fast takst ved tilvalg
Boligadministration
- Beboertilvalg
Boligadministration
- Ændring af lejemål
Renter byggelån
Renter mellemregning
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3
Revision
Stiftelsesprovision
Låneomk. (eks. stiftelsesprov.)
1-års eftersyn
5-års eftersyn

-

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

Rejsegilde.:

BH til byggeøkonomi

29

25.000

25.000

1

176.625

177.000

5

25.000

25.000

1

612.300

613.000

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1.328.000
0
469.000
0
0
52.000
50.000
923.000
200.000
0

0
37
0
13
0
0
1
1
25
6
0

5.347.000

148

BUDGET
kr.
589.911
0
0
0
89
0
0
0
0

kr./m2
16
0
0
0
0
0
0
0
0

590.000

16

(beregning fremgår nederst)

Anslået timeforbrug
-

188

(Indtil foreløbigt skema A)

Byggeskadefondssag
-

ja

(Ja/nej)

Anslået timeforbrug
-

650

(hele byggesagen periode)

Nybyggeri
-

nej

(Ja/nej)

Beboertilvalg
-

nej

(Ja/nej)

-

Antal
lejemålsændringer
36 mdr. byggeperiode
1,50% rentesats
0 mdr. byggeperiode
1,00% rentesats
Moms allokeret BH

468.750

(5% af byggesagshonorar, dog mindst 5.000)
(beregning fremgår nederst)
(beregning fremgår nederst)
0,5% % af entreprise
OBS kan ikke medtages i Københavns kommune

Gebyr til off. myndigheder
Bidrag til byggeskadefonden
Statens promillegebyr
Støttesagsgebyr kommune
Bygge- og ibrugtagningstilladelseAndre gebyrer (inkl. afrunding af BSF -til hele kr. 1.000)
Vurdering (BSF)
Andre udgifter 1
Andre udgifter 2
Andre udgifter 3
-

Indtægter / Tilskud
Lejeindtægter
Eksterne tilskud
Tilskud 3B
Betaling for tilvalg
Andre indtægter 1
Andre indtægter 2
Andre indtægter 3

Indtast
1,01% alle udgift ekskl. gebyr
0,00% alle udgift ekskl. gebyr
0,00% alle udgift ekskl. gebyr

Indtast

kr.

Kun nybyggeri!!!!

Indtast
-

kr.

BUDGET

Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran
Husk minus foran

Indtægter / Tilskud i alt
Dim
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960

Dimensioner til særlige sager
Valgfri 1
Valgfri 2
Valgfri 3
Valgfri 4
Valgfri 5
Valgfri 6
Valgfri 7
Valgfri 8
Valgfri 9
Valgfri 10

1.630

1.035.000

50.000

-

2

kr./m

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gebyr til off. myndigheder i alt
Dim
701
702
703
704
791
792
793

36.202 m²
522
kr.
58.997.000
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Omkostninger i alt
Dim
601
602
603
604
605
606
691
692
693

nej

Indtast
-

kr.

BUDGET

kr.
0
0
0
0
0
0
0

kr./m2
0
0
0
0
0
0
0

0

0

kr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

kr./m2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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3041 Remisevænget Nord.

Afkobling af spildevand + kloak

Forslag nr.

2

Udarbejdet dato:
Navn på projektleder:
Navn på økonomimedarb.:
Sagsnummer

18.03.2019
CHLB
ERER
3041008

Dimensioner til særlige sager

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

nej
36.202 m²
522
kr.
58.997.000

0

2

kr./m

1.630

0
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Boligforeningen 3B

Renovering

3041 Remisevænget Nord.

Afkobling af spildevand + kloak

Forslag nr.

2

Udarbejdet dato:
Navn på projektleder:
Navn på økonomimedarb.:
Sagsnummer

18.03.2019
CHLB
ERER
3041008

Skema
Etageareal m² :
Boligantal:
Samlet
anskaffelsessum

Samlet anskaffelsessum
Finansiering
Egen trækningsret (15 %)
Tilskud 3B
Egne midler
Støttede lån
Ustøttede lån
Kapitaltilførsel
Fællespuljetilskud

-

Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn
Skrives uden fortegn

Uafklaret finansiering

I alt
Afvigelse mellem anskaffelsessum og finansiering
Huslejeberegning
Ydelse på støttede lån
Ydelse på ustøttede lån
.

3,50% af lånebeløb
6,00% af lånebeløb
100 m2 lejlighed pr. år.
100 m2 lejlighed pr. mdr.

Ydelse pr. m²
Ydelse på støttede lån pr. år/m²
Ydelse på ustøttede lån pr. år/m²

0
45.347.450
7.516
626

36.202 m²
522
kr.
58.997.000

2

kr./m

1.630

58.997.000

1.630

BUDGET
kr.
8.849.550

0

0
244
0
133
0
1.253
0
0
0
0

58.997.000

1.630

4.800.000
45.347.450

0

0
2.720.900

0
75

0
75

Ydelse pr. bolig
Ydelse på støttede lån pr. bolig
Ydelse på ustøttede lån pr. bolig pr. måned
Beregning stiftelse og låneomkostninger
Stiftelsesprovision - fremgår særskilt
Lånesagsgebyr
Kurtage
Tinglysningsgebyr af realkreditlån
Stempel af realkreditlån

0
434

0,25%

1,00%
15.000
0,20%
1.660
1,8%

Støttet
0
0
0
0
0

Byggesagshonorar jf. priskatalog 2018
Samlet anskaffelsessum
2,50%
2,00%
1,50%
1,30%

5.000.000
20.000.000
55.000.000
0

I alt
Øvrige takster jf. priskatalog 2018
Byggesagshonorar fast takst
25.000
Timepris
942
Byggeskadefond - anmeldelse
25.000
Beboertilvalg fast takst
25.000
Beboertilvalg takst pr. lejemål
2.000
Ny afdeling fast takst
50.000
Ny afdeling pr. lejemål
3.000
Ændring af lejemål pr. lejemål
3.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Permanent genhusning
Midlertidig genhusning
Huslejekompensation
Forsyningsaftale

5.000
7.500
1.000
10.000

Størrelse
44,1 m²
65,1 m²
68,4 m²

Nuværende leje pr. mdr
kr. 4.665
kr. 6.708
kr. 7.048

Ændring
276,2087039
407,7366582
428,4053367

Ustøttet
50.000
15.000
90.695
1.660
814.900

50.000

923.000

Grundlag
58.997.000

Byggesagshonorar

Nedsat BH
20%

5.000.000
20.000.000
33.997.000
0

125.000
400.000
509.955
0
1.035.000

25.000
80.000
101.991
0
206.991

kr. /pr. genhusning
kr. /pr. genhusning
kr. /pr. kompensation
kr. /pr. aftale

Eksempel for månedlig husleje
1-rums ældreboliger
2-rums ældreboliger
2-rums ældreboliger

nej

Ny leje pr. mdr.
4.941
7.116
7.476
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Matilde Agner Pedersen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anne Mette K. Jensen <akj@lbf.dk>
19. november 2018 13:29
Christian Lagrange Bustrup
SV: Urbanplanen

Kære Christian Lagrange Bustrup
Tak for din mail.
I forlængelse heraf kan jeg hermed oplyse, at der kan gives tilsagn til trækningsret (2/3 del) i forbindelse med
separation af kloaker.
Skulle du have yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på ny.
Med venlig hilsen
Anne Mette K. Jensen
Kontorfunktionær
Administrationscenteret
Landsbyggefonden
Studiestræde 50
1554 København V
Telefon: 3376 2000
Telefax: 3376 2005
Direkte telefon: 3376 2102
Email: akj@lbf.dk

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er oprettet ved lov. Læs mere på www.lbf.dk

Fra: Christian Lagrange Bustrup <chlb@3b.dk>
Sendt: 6. november 2018 11:12
Til: Landsbyggefonden <lbf@lbf.dk>
Cc: Anne Mette K. Jensen <akj@lbf.dk>
Emne: Urbanplanen
Kære Landsbyggefonden, jf. behagelig samtale med Anne Mette K. Jensen fremsender jeg hermed, på vegne af
vores ejendommen i Urbanplanen,
Remisevænget Nord, Øst, Vest samt Hørgården 1+2, en forespørgelse vedrørende Trækningsret.
De overnævnte ejendomme, er blevet pålagt via Påkrav fra Københavns Kommune, til at skulle separere deres
kloakrør, så hvidt og sort vand kører separat. (Se venligst eksempel – PDF Bilag 101 Påkrav.)
På vegne af vores ejendomme, ønsker 3B en tilkendegivelse om at hvorvidt der kan opnås Trækningsret på disse
sager.(alle sager er ens, da der er tale om afkobling og kloakrør – alle skal fornyes – der er ikke tale om renovering.)
(Se venligst eksempel – Bilag 13 Miniudbudsbrev.)
På vegne af vores ejendomme, ønsker 3B en tilkendegivelse om, så vidt der kan opnås Trækningsret på disse sager,
om der er tale om 2/3 af Samtlige omkostninger. (3B kører kun 1/3 på sagerne)
Såfremt der er spørgsmål til overnævnte, er I/Du velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
1
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Christian L. Bustrup
Bygherre
3B Byggeafdeling
Renovering & Udvikling.
Direkte +45 73 76 28 10
Mail chlb@3b.dk

boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V
Telefon 70 20 76 00
3b@3b.dk / www.3b.dk

https://www.linkedin.com/company/boligforeningen-3b

 Tænk på miljøet... overvej om du behøver at printe denne mail
Har du modtaget denne mail ved en fejl, beder vi dig hurtigst muligt give os besked. Samtidig beder vi dig slette
mailen uden at videresende eller kopiere indholdet.

2

Punkt 27, Bilag 5: Indstilling - Remisevænget Nord - Trækningsretsmidler afkobling kloak.docx

Remisevænget Nord - Trækningsretsmidler til
etablering af afkobling af kloak (B)
Til
Behandlet af
ml
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
- Forretningsudvalget den 5. september 2019
- 23. september 2019 / Christian L. Bustrup

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til afdeling Remisevænget Nords ansøgning om trækningsretsmidler i forbindelse med etablering af afkobling af kloak m.m.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der kan ydes tilsagn om trækningsretsmidler til afdeling Remisevænget Nord på
8.849.550 kr. til etablering af afkobling af kloak m.m.

Problemstilling
Afdeling Remisevænget Nord er blevet pålagt, efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven, af København Kommune, jf. tillæg nr. 6 til Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008 (bilag 1), at afkoble (separere) deres regn og overfladevand fra eksisterende kloaknet. Påkravet fra Københavns
Kommune ses i bilag 2.
Årsagen til at matriklen skal adskille regnvandet fra husspildevandet er, at det over de næste 100
år kommer til at regne 30% mere, og at vi hyppigere vil opleve skybrud over Storkøbenhavn. Det
eksisterende kloaksystem i kommunen kan ikke håndtere dette.

Løsning
Eksisterende tagnedløb, overfladevand m.m. frakobles kloaknettet, og viderebringes til HOFORs
stikledning i Remiseparken, jf. aftale med Københavns Kommune & HOFOR.
Det er ikke muligt at lede eget vand til egen matrikel grundet jordforholdene, hvilket er grunden til,
at man ikke kan søge tilsagn om refusion til tilslutningsbidrag.
Afdelingen ønsker at søge om trækningsretsmidler til projektet.
Da projektet er et direkte påkrav fra Københavns Kommune, er sagen ikke vedtaget på et afdelingsmøde. KAB’s byggeafdeling, driftschefen samt afdelingsbestyrelsen har orienteret beboerne
om sagen.

1
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Økonomi
Følgende budget er vedtaget af afdelingsbestyrelsen for etablering af afkobling af kloak m.m. (inkl.
moms):
Budget
Entrepriseudgifter
Rådgiverhonorar
Øvrige omkostninger
(KAB byggesagshonorar, Willis forsikring mm.)
Uforudsete udgifter
Samlet anskaffelsessum

36.000.000 kr.
4.800.000 kr.
12.197.000 kr.
6.000.000 kr.
58.997.000 kr.

Se detaljeret budget i bilag 3.
Finansiering
Arbejdet finansieres med henlagte midler samt ustøttet lån på den del af projektet, der ikke finansieres af trækningsretsmidler.
Ifølge 3B’s ’Politik for anvendelse af 3B’s egenkapital’, som blev vedtaget af 3B’s repræsentantskab den 7. juni 2018, kan der normalt bevilges trækningsretstilskud på 15.000 kr. pr. bolig eller en
1/3 af de samlede udgifter.
Administrationen anbefaler, at der gives tilskud på 15% af de samlede udgifter, når det omhandler
påkravssager/afkobling.
Henlagte midler
Ustøttet lån
Trækningsret
Samlet anlægsbudget (inkl. moms)

4.800.000 kr.
45.347.450 kr.
8.849.550 kr.
58.997.000 kr.

Huslejestigning vedrørende etablering af afkobling af kloak m.m. vil være 75 kr. pr. år/m2.
Saldoen på trækningsret vil blive tilføjet indstillingen, når den forelægges organisationsbestyrelsen
den 30. september 2019.

Videre proces
Hvis indstillingen godkendes af organisationsbestyrelsen, igangsættes arbejdet snarest muligt herefter. Landsbyggefonden har allerede givet tilsagn til trækningsret (bilag 4).

Bilag
1. Frakobling af regnvand.
2. Påkrav.
3. Budget Afkobling Remisevænget Nord.
2
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4. Tilsagn til trækningsret fra Landsbyggefonden (mail).

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

3

Punkt 28: Indstilling - Lønstrupgård – Finansiering af udgifter til forundersøgelser til LAR-projek

Lønstrupgård – Finansiering af udgifter til forundersøgelser til LAR-projekt der sættes i bero (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
Byggeudvalget den 4. september 2019
16. september 2019 / Michael Nielsen-Elgaard
Christian L. Bustrup

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af afholdte udgifter til forundersøgelser og
projektering af LAR-projekt i afdeling Lønstrupgård, som nu sættes i bero.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
A.

at selskabet dækker udgifter til rådgiverhonorar og interne KAB/3B-timer i forbindelse med
forundersøgelser og projektering af LAR-projekt i afdeling Lønstrupgård, som nu sættes i
bero. Udgifterne på 331.000 kr. afholdes af dispositionsfonden.
eller

B.

at afdeling Lønstrupgård selv finansierer udgifter til rådgiverhonorar og interne KAB/3B- timer på ca. 331.000 kr. i forbindelse med forundersøgelser og projektering af LAR-projekt i
afdelingen, som nu sættes i bero.

Problemstilling
I forbindelse med den kommende fysiske helhedsplan i afdeling Lønstrupgård, blev der i 2013 sideløbende med helhedsplanen igangsat undersøgelser omkring etablering af et LAR-projekt i afdelingen. Projektet tog udgangspunkt i Københavns Kommunes målsætning om, at regnvand skal
håndteres så lokalt som muligt. Derfor blev det undersøgt, om der var mulighed for at koble regnvand fra den offentlige kloak med formål om nedsivning på egen grund.
I den forbindelse ansøgte projektets daværende rådgiver i 2013 HOFOR om tilsagn til nedsivning.
Afdelingen modtog samme år tilsagn fra HOFOR på 7,251 mio. kr. til at dække alle omkostninger til
etablering af et LAR-projekt. På baggrund af tilsagnet, blev der igangsat geotekniske undersøgelser i 2014, der var et krav som dokumentation til HOFOR. Med udgangspunkt i de geotekniske undersøgelser anbefalede den daværende rådgiver, at afdelingen arbejdede videre med LAR-projektet sideløbende med opstarten af helhedsplanen, da undersøgelserne viste, at det var aktuelt med
et LAR-projekt i afdelingen. Efterfølgende er det oprindelige tilsagn løbende blevet fornyet og bekræftet af HOFOR, da tilsagnet kun er gyldigt i et halvt år ad gangen.
I 2015 blev det besluttet af administrationen i 3B, at udarbejdelsen af den fysiske helhedsplan og
LAR-projektet begge skulle håndteres af den nye rådgiver på helhedsplanen. På grund af helheds1

planens byggepladsindretning, ville det dog først være muligt at etablere LAR-projektet efter helhedsplanens afslutning, som forventes færdig i ca. 2022.
Organisationsbestyrelsen godkendte helhedsplanens finansieringsskitse den 8. februar 2018, hvori
LAR-projektet dog ikke fremgik, da denne skulle finansieres fuldstændigt af tilsagnet fra HOFOR.
Efter foretagelse af yderligere undersøgelser af jordarten og grundvandsstanden i området i februar 2019, kom projektets nye rådgiver til den konklusion, at grundvandet i Vanløse er steget siden
2014. Rådgiver vurderer, at LAR-anlægget dermed ikke længere er en mulighed, da det ikke er
muligt at nedsive regnvand lokalt på området. På den baggrund har HOFOR i juni 2019 trukket tilsagnet på 7,251 mio. kr. tilbage, hvilket de er juridisk berettiget til.

Løsning
Som resultat af, at HOFOR har trukket tilsagnet tilbage, da LAR-projektet ikke kan realiseres, udestår der nu udgifter til eksternt rådgiverhonorar til forundersøgelser og projektering samt interne
KAB/3B timer på i alt ca. 331.000 kr. Afdelingsbestyrelsen ser sagen som værende opfordret af administrationen, hvorpå de mener at omkostningerne skal dækkes heraf.
I forbindelse med helhedsplaner er praksis normalt, at organisationsbestyrelsen godkender projektet med en bemærkning om, at udgifter til forundersøgelser afholdes af dispositionsfonden, såfremt
byggesagen ikke realiseres. LAR-projektet i afdeling Lønstrupgård er dog ikke blevet behandlet af
organisationsbestyrelsen, da man i 2014 igangsatte arbejdet.
Derfor skal der nu tages stilling til, hvordan udgifterne til forundersøgelserne og projekteringen skal
finansieres og om de skal afholdes af dispositionsfonden, trods den manglende indstilling, eller om
udgifterne skal afholdes af afdelingen selv.

Økonomi
I forbindelse med forundersøgelser og projektering af LAR-projektet i afdeling Lønstrupgård, er der
samlet brugt følgende udgifter til eksterne rådgiverhonorar samt interne timer (3B/KAB) inkl. moms:
Eksterne rådgiverhonorar
Interne timer (KAB/3B)
I alt (ca.):

261.000 kr.
70.000 kr.
331.000 kr.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil KAB afslutte byggesagen jf. den besluttede løsning.

Bilag
1. HOFOR, Tilsagn om refusion af tilslutningsbidrag fra 2013

2

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen og anbefaler løsning A, da det er normal procedure ved forundersøgelser af lignende sager.
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Punkt 29: Indstilling - Toftegård – Finansiering udgifter frem til skema A (B)

Toftegård – Finansiering af udgifter frem til skema
A (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen den 30. september 2019
Byggeudvalget den 4. september 2019
16. september 2019 Michael Nielsen-Elgaard
Barbara Holm Jørgensen / Mette Skouenborg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af indledende projektafklaring frem til skema A for første etape af renovering af fokusafdeling Toftegård som en ustøttet byggesag.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at udgifterne til projektafklaring frem til skema A for første etape af renoveringen af fokusafdeling Toftegård, dækkes af de allerede afsatte midler på i alt 800.000 til forundersøgelser i
forbindelse med afklaring af helhedsplan, hvoraf der resterer 247.000 kr. Såfremt byggesagen realiseres vil omkostningerne blive dækket af byggesagen.

Problemstilling
Afdeling Toftegård blev af organisationsbestyrelsen den 19. februar 2015 udpeget som én af 3B’s
særlige fokusafdelinger. I den forbindelse blev der udarbejdet en handleplan for afdelingen, hvorefter der på organisationsbestyrelsesmødet den 16. september 2016 blev afsat 300.000 kr. til igangsætning af forundersøgelser til en fysisk helhedsplan for hele afdelingen, samt på mødet den 5.
april 2018 yderligere 500.000 kr., ligeledes til forundersøgelser.
Administrationen har fået udarbejdet 2 eksterne byggetekniske forundersøgelser (tilstandsrapporter), som peger på et større renoveringsbehov inden for de kommende 15 år, men ingen af arbejderne er støtteberettigede (fysisk helhedsplan), da det alt sammen vedrører almindelig renovering
og vedligehold, som Landsbyggefonden (LBF) ikke støtter. På baggrund af tilstandsrapporterne,
samt dialog med afdelingsbestyrelsen, anbefaler KAB derfor, at de nødvendige renoveringsarbejder opdeles og puljes i ca. tre byggesager, som gennemføres som almindelige, ustøttede byggesager over de kommende ca. 15 år.
Afklaring om ansvarsforhold vedr. formodet grundvandsstigning
Efter 3B’s Byggeudvalgs ønske har administrationen ved ekstern rådgiver fået afdækket, om årsagen til de fugtplagende kulkældre og varmecentraler skyldes forhøjet grundvand i området, herunder lukning af drikkevandsboringer og/eller ophør af afværgepumpning i området, som der har været forlydender om. Rådgiver har i den forbindelse ikke fundet indikationer på, at grundvandsstan1

den i området er steget eller, at ophør af indvinding eller afværgeoppumpning i området er årsag til
en eventuel stigende grundvandsstand. Derimod er det konstateret, at grundvandsspejlet i området
har været stabilt i perioden 1994 frem til i dag.

Løsning
KAB har afholdt møde med afdelingsbestyrelsen den 21. maj 2019, hvor afdelingens renoveringsbehov blev drøftet på baggrund af de, af rådgiver, udarbejde tilstandsrapporter. Det samlede
renoveringsbehov er estimeret til ca. 350 mio. kr. i anskaffelsessum. Hertil kommer behov for mindre renoverings- og vedligeholdelsesarbejder, som forudsættes håndteret af afdelingens drift.
Ved mødet fremlagde KAB et oplæg til opdeling af afdelingens renoveringsbehov i flere selvstændige byggesager. Det er KAB’s umiddelbare anbefaling, at den første byggesag omfatter følgende
arbejder:
- fugtsikring af varmecentraler og kældre generelt
- nedlæggelse af gamle kulkældre (5 stk. i alt)
- udskiftning af vandinstallationer
- udskiftning af elinstallationer
Efterfølgende vil der skulle gennemføres én eller flere byggesager vedr. tagudskiftning, omfugning
af facader, samt udskiftning af hhv. afløbsinstallationer og varmeinstallationer.
På baggrund af ovenstående foreslog KAB ved mødet, at indhente rådgivning til udarbejdelse af
en plan for det samlede renoveringsbehov som flere almindelige ustøttede byggesager, samt nærmere projektafklaring for første byggesag. Afdelingsbestyrelsen er enig i at igangsætte rådgivning
til dette.
Afdelingen har ikke hensatte midler til at dække udgiften til projektafklaring og som led i, at afdelingen er udpeget som fokusafdeling foreslås det, at udgifterne frem til skema A dækkes af de allerede afsatte midler på i alt 800.000, hvoraf der resterer 247.000 kr. Såfremt at byggesagen ikke kan
gennemføres, skal dispositionsfonden dække de samlede udgifter på op til i alt 800.000 kr.

Økonomi
Omkostningerne inkl. moms til projektafklaring frem til skema A vurderes fordelt som følger:
Supplerende forundersøgelser (miljø, statik, fugt mv)
Rådgiverhonorar frem til skema A
KAB timer
Uforudseelige udgifter
I alt

112.000 kr.
65.000 kr.
50.000 kr.
20.000 kr.
247.000 kr.

2

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil nærmere projektafklaring, herunder supplerende forundersøgelser og udarbejdelse af overslagsbudget for ustøttet byggesag, blive igangsat ved rådgiver.
Når budgetoverslag og beregning af huslejestigning foreligger, som grundlag for skema A tilsagn,
vil dette blive forelagt afdelingen og herefter organisationsbestyrelsen til godkendelse. Forudsat at
afdelingen og organisationsbestyrelsen godkender projektet forventes skema A tilsagn medio
2020.
Herefter forventes totalrådgivningsopgaven for gennemførelse af byggesagen udbudt som miniudbud i rammeaftalen for større renoveringsopgaver.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 30: Indstilling – Forsikringsstatistik fra Willis 2015-2018 (O)

Indstilling – Forsikringsstatistik fra Willis 2015-2018 (O)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 17. september 2019
- 9. september 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage forsikringsstatistik fra Willis 2015-2018 til efterretning.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at forsikringsstatistik fra Willis 2015-2018 tages til efterretning.

Problemstilling/Løsning
Forsikringssager behandles i KAB i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis, der har kontakten til forsikringsselskabet.
3B kan i den 4-årige forsikringsstatistik se boligorganisationens forsikringsskader i relation til bygningsforsikringen.
Statistikken kan bruges både til at give et overblik og som et redskab til at forebygge nye skader.
Statistikkerne for 3B og KAB er vedlagt som bilag 1 og 2.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Såfremt organisationsbestyrelsen tager indstillingen til efterretning, vil de forsikringsansvarlige i
KAB blive orienteret herom.

Bilag
1. Forsikringsstatistik for Boligforeningen 3B 2015-2018
2. KAB-fællesskabets samlede skadestatistik 2019

1
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Skadestatistik - Udgift pr. år

Boligforeningen 3B
2015

Brandskade

2016

2017

2018 i alt

% fordeling

3.080.685

4.320.690

5.451.823

1.813.823

14.667.022

50

Glas & sanitet

8.361

52.624

148.158

23.335

232.479

1

Husejeransvar

93.773

17.950

3.196

55.298

170.217

1

-

11.891

-

11.752

23.643

0
4

Hærværk
Rørskade

456.926

305.385

6.406

490.931

1.259.648

Tyveri

423.256

461.317

350.581

450.362

1.685.515

6

2.080.559

2.184.744

2.176.343

2.773.182

9.214.828

32

181.564

14.118

10.000

-

205.681

1

-

-

-

Vandskade
Stormskade
Svamp & insekt

-

-

0

Anden skade

1.198.343

8.588

300.766

126.375

1.634.072

6

I alt

7.523.467

7.377.307

8.447.274

5.745.057

29.093.105

100,00

Skadestatistik - Antal pr. år
2015

2016

2017

16

23

22

12

73

19

Glas & sanitet

3

6

3

3

15

4

Husejeransvar

3

1

2

4

10

3

1

3

1

Brandskade

Hærværk

-

2

2018 i alt

-

% fordeling

Rørskade

12

6

1

7

26

7

Tyveri

30

20

20

12

82

21

Vandskade

42

36

36

29

143

37

Stormskade

10

1

1

12

3

Svamp & insekt

-

Anden skade
I alt

-

-

-

-

1

9

4

19

5

121

96

94

72

383

100,00

Skadestatistik - Skadeprocenter
År

2015

2016

2017

2018 I alt

Præmie

15.916.297

16.277.860

13.698.897

13.053.025

58.946.079

Skadesudgift

7.523.467

7.377.307

8.447.274

5.745.057

29.093.105

Skadeprocent
KAB - Skadeprocent

0

5

47%
80%

45%
77%

*Anden skade dækker over stormskade, svampe- og insektskader, påkørsel m.v.
**Der er tale om kalenderår fra 1. januar til 31. december
Præmien er dog baseret på præmien pr. 1. oktober samme år og er ikke periodiseret
Dette betyder, at præmien i 2015 er den præmie, som er indbetalt den 1. oktober 2015 osv
Det er bruttopræmier og indeholder honorar til Willis

62%
72%

44%
72%

49%
75%
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Figur 1

Figur 2

Antal skader 2014-2017

Skadeerstatninger 2014-2017
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Antal
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10

Stormskade

5
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Stormskade

1.000.000

Svamp & insekt
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Anden skade

2015

2016

2017

Anden skade

-

2018

2015

Figur 3

2016

2017

2018

Figur 4
Antal skader fordelt på skadetyper 2015-2018

Erstatninger fordelt på skadetyper 2015-2018
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3% 0%
5%
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19%
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6%
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4%
3%
1%

37%

7%

Hærværk

Hærværk

Rørskade

32%
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50%
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Figur 5

Figur 6
Udvikling i skadesudbetalinger 2015-2018

Udvikling i antal skader 2015-2018
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Forsikringsskader for
alle boligorganisationer
2011-2014
Figur 1

Figur 2
Udbetalte erstatninger i kr. pr. skadestype 2015-2018

1.400

62.000.000

1.300

60.000.000

1.200

58.000.000

1.100

56.000.000
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Antal

Antal anmeldte skader pr. skadestype 2015-2018
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Tabel 1 Antal anmeldte skader pr. skadestype 2015-2018
2015

2016

2017

Brandskade

92

94

113

81

380

Glas & sanitet*

244

344

232

184

1.004

Husejeransvar

16

10

16

14

56

Hærværk

2

5

2

9

Rørskade

137

128

92

91

99

14

7

10

2

6

3

2

13

Tyveri

332

210

154

128

824

Vandskade

252

292

258

275

1.077

Svampe- & insekt

Anden Skade
Total

2017

2018

Tabel 2 Udbetalte erstatninger i kr. pr. skadestype 2015-2018

Skadestype

Stormskade

2016

2018 I alt

Skadestype

2015

2016

2017

2018 I alt

27.609.252

20.873.788

17.624.681

19.442.227

85.549.948

Glas & sanitet*

986.176

1.830.193

1.194.657

1.069.298

5.080.324

Husejeransvar

284.541

139.597

276.223

125.578

825.939

Hærværk

17.812

24.540

24.051

66.403

448

Rørskade

9.480.897

7.172.447

7.451.576

12.957.081

37.062.001

130

Stormskade

1.896.011

272.716

106.291

141.465

2.416.483

369.572

966.664

251.325

115.077

1.702.638

2.632.365

2.490.381

2.055.466

1.832.540

9.010.752

13.557.921

20.752.762

20.576.564

18.926.464

73.813.711

107

61

66

54

288

1.283

1.164

941

841

4.229

Brandskade

Svampe- & insekt
Tyveri
Vandskade
Anden skade
Total

-

4.135.914

1.517.175

1.934.847

4.489.419

12.077.355

60.970.461

56.040.263

51.471.630

59.123.200

227.605.554
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Figur 3

Figur 4
Skadeserstatninger 2015-2018

Antal anmeldte skader 2015-2018
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Figur 6
Procentuel fordeling af skader på
skadetyper for 2015-2018
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Figur 7
Totale skadeprocenter for alle boligorganisationer i det nye KAB for årene
2015-2018 (fortsættes)
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Figur 7
Totale skadeprocenter for alle boligorganisationer i det nye KAB for årene
2015-2018 (fortsat)
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N.B. Den gennemsnitlige skadeprocent er 75%
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