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AlmenNet er en forening for udviklingsorienterede 
almene boligorganisationer, hvor formålet er at 
skabe fremtidssikring for almene boliger og bebyg-
gelser med fokus på både fysiske investeringer, 
boligsociale processer og nye organisationsformer.

AlmenNet igangsætter, støtter og koordinerer ud-
viklingsarbejder med henblik på at forbedre den 
almene boligs konkurrenceevne. 

Det sker i praksis ved at udvikle vejledninger, værk-
tøjer og kurser, som kan opkvalificere de almene 
boligadministrationers kompetencer i varetagelse 
af bygherrerollen, samt understøtte et konstruktivt 
samarbejde med beboere, bestyrelser, myndighe-
der og byggeparter.

Alle AlmenNets publikationer tager afsæt i en af 
nedenstående kategorier, der tilsammen udgør 
AlmenNets arbejdsområde og overordnede syste-
matik for foreningens publikationsserie.

Publikationerne er forfattet af foreningens egne og 
meget engagerede medlemmer og baserer sig på 
”best practice” i den almene sektor. Ønsket er at 
give konkrete værktøjer og viden videre, som kan 

anvendes direkte af andre, samt at inspirere og 
udstikke retningslinjer for god praksis. 
   
Publikationerne henvender sig i sær til projektle-
dere, og mere generelt til beslutningstagere og 
samarbejdspartnere, der er involveret i almene 
fremtidssikringsprojekter. 

Publikationerne er tænkt og skrevet ud fra Almen-
Nets fundament: brugerdreven innovation. Dette 
indebærer, at boligorganisationerne selv tager 
ansvar for egen udvikling, læring og fornyelse. 

AlmenNets publikationer udspringer typisk af et af 
foreningens udviklingsprojekter, der gennemføres 
af medlemmerne, og som dermed danner grundlag 
for efterfølgende formidling.

Har du kommentarer eller spørgsmål til Almen-
Nets publikationer, er du velkommen til at kontakte 
foreningens sekretariat på almennet@almennet.dk 
eller tlf. 3376 2000.

Få overblik over AlmenNets udgivelser på         
www.almennet.dk eller download vores App 
på ”App store”. 

God læselyst

publikationer
Om AlmenNets
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Der er omkring 550.000 almene boliger i Danmark, 
hvor ca. 50 % er fordelt på landets 5 største almene 
boligorganisationer, mens administrationen af de 
øvrige 50 % er fordelt mellem ca. 150 større eller 
mindre private eller almene administratorer. Mange 
af de almene boliger er opført i årene 1950-1980 
og for en stor dels vedkommende opført som 
blokbebyggelser. 

Disse ældre boliger er typisk små lejligheder, der 
har svært ved at opretholde konkurrenceevnen. 
Desuden er der gennem årene opstået skader på 
klimaskærmene i form af udviklingsskader. Disse 
problemer medfører et behov for renoveringer, 
forbedringer og fremtidssikring af boligerne, så 
de også fremover vil fremstå som attraktive for den 
moderne beboer. 

Det er store udfordringer, som de almene bolig-
selskaber står over for, og det er nødvendigt at 
professionalisere de almene boligorganisationer, 
så de styrkes i selv at varetage opgaverne, og/
eller styrkes i at stille de rigtige krav til eksternt 
tilknyttede rådgivere.

I mindre boligorganisationer, der ikke har egen 
byggeafdeling eller uddannet personale inden 
for ledelse af renoverings- og byggeprojekter, 
kan denne vejledning give et overordnet indblik i 
de processer, der ligger i en større renovering. I 
store boligselskaber har man professionelle byg-
geafdelinger, der har godt styr på den enorme 
opgave det kan være, at renovere almene boliger. 
Alligevel kan der også her være brug for at løbe 
sine processer og arbejdsmetoder igennem, og 
der kan bestemt være råd og vejledning af hente. 

Vejledningen gennemgår en større renovering 
fra start til slut, fra planlægningen indledes og til 
5-årssynet er gennemført. På den måde opnås det 
fulde overblik over sagens faser, og der suppleres 
undervejs med henvisninger til gældende praksis 
og lovgivning. 

Arbejdsgruppen bag denne vejledning ønsker dig 
god læselyst. 

Forord
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Denne vejledning gennemgår en større renovering 
i almene boligafdelinger fra start til 5-årsgennem-
gang. Undervejs kommer vejledningen ind på alle 
relevante emner som fx udbud, inddragelse og 
samarbejde med eksterne rådgivere, indberetning 
til Landsbyggefond, samarbejde med kommunen 
og den løbende inddragelse af beboerdemokratiet. 

I kapitel 2 gennemgås idefasen og arbejdet med at 
forberede den egentlige renoveringssag, herunder 
en grundig oversigt over arbejdet med tilstands-
rapporter. Kapitel 3 er en gennemgang af de ting, 
man skal være opmærksom på i brugen af eksterne 
rådgivere, mens kapitel 4 giver en kort oversigt over 
beboer- og beboerdemokratiinddragelse. 

Sammenfatning
Kapitel 5 går ind og kommer med konkret gen-
nemgang af skema A og projekteringen i fase 
B. Dernæst dækker kapitel 6, hvordan selve en-
trepriseudbuddet foregår samt alle de ting, man 
som bygherre skal være opmærksom på i denne 
forbindelse. Kapitel 7 handler om fase C, hvor selve 
renoveringsarbejdet igangsættes, mens kapitel 8 
dækker tiden omkring aflevering, skema C samt 
1- og 5-års eftersyn. 

Endelig findes en række bilag, der gennemgår 
emner som Landsbyggefondens rolle, finansie-
ringsmuligheder og generelle regler om udbud 
og klagesager. 
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Sammenfatning

Lejerbo, Gyldenrisparken på Amager. Facaderenovering med fiberbeton. 
Se www.inspirationskatalog.dk. Foto: Arkitektforeningen
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Formål og målgruppe med vejledningen
Målgruppen for denne vejledning er både den 
erfarne, den uerfarne og den udviklende almene 
projektleder og administrator i driften, så de får 
indblik i og viden om de processer, der er nødven-
dige for at gennemføre en større renoveringssag 
eller helhedsplan. Håndbogen kan også anvendes 
som inspiration og støtte i mindre sager.

For den erfarne projektleder/administrator i de større 
boligorganisationer er håndbogen tænkt som en 
god repetition og kan forhåbentlig give anledning 
til, at medarbejderen kommer til at reflektere over 
ting, som måske kan gøres anderledes og bedre 
i fremtiden. Mere uerfarne projektledere/admini-
stratorer kan via denne vejledning sætte sig ind i 
deres nye arbejdsområde og få et grundlæggende 
kendskab til den almene sektor og dens regelsæt. 
Den udviklende projektleder/administrator er såvel 
den uerfarne som den erfarne medarbejder, der 
med baggrund i denne vejledning formår at nytænke 
processer, skabe forbedringer og få nye ideer, så 
vi som administratorer hele tiden bliver bedre til at 
varetage vores job til gavn for beboerne.

Er renoveringsopgaven overladt til et eksternt firma, 
vil vejledningen kunne hjælpe med at få stillet de 
rette krav til de eksterne rådgivere, så det er bolig-
afdelingen med projektlederen som administrator, 
der bestemmer, hvilke behov afdelingen har og 
selv definerer opgaven – ikke den eksterne råd-
giver. Også det politiske system kan drage nytte 
af vejledningen, idet boligadministrationen via 
vejledningen kan forbedre sine ydelser. 

Endelig er målgruppen også bygherrens tek-
niske rådgivere, som bevæger sig ind på det 
almene område med begrænset viden og indsigt 
omkring lovgivningen, de beboerdemokratiske 
processer, samarbejdet med Landsbyggefond 
og kommune mv.

Opbygning, afgrænsning 
og anvendelse af vejledningen
Den almene verden er en helt speciel niche, som 
nok er karakteriseret som privat, men samtidig er 
reguleret gennem en omfattende lovgivning, der 
til tider kan være vanskelig at forstå og arbejde 
med. Med vejledningen bliver du ført gennem en 
renoveringssag, idet den samtidig kan anvendes 
som opslagsværk. 

Håndbogen består af 2 dele:

Kapitel 2-8: Vejledning i projektledelse:
Denne del er en kronologisk gennemgang af en 
større renoveringssag eller helhedsplan. Særligt 
driftsafdelingerne kan have stor nytte af disse kapitler, 
som omfatter forberedelser til en renoveringssag, 
herunder krav til en tilstandsrapport.

Det omfattende arbejde omkring processen ved 
prækvalifikationsmaterialer og helhedsplan til 
Landsbyggefonden (LBF), drøftelser med LBF, 
beboerworkshops, budgetlægning, valg af mulige 
finansieringsmodeller mv. er kun behandlet på et 
overordnet plan i vejledningen. I stedet henvises til 
andre AlmenVejledninger, som er angivet nedenfor.

Den tekniske del er neddroslet, idet de tekniske 
projektledere sædvanligvis har et godt overblik 
over disse emner. 

og anvendelse af vejledningen

1. Formål, 
målgruppe
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Bilag A-G: Basisviden som 
grundlag for vejledning i projektledelse:
Her gives en introduktion til LBF, en beskrivelse af 
de forskellige sagstyper samt en generel indføring i 
finansieringsmuligheder. Finansieringsmulighederne 
er beskrevet af hensyn til den teknisk uddannede 
projektleder og den uerfarne administrator.

Denne del giver også en introduktion til EU-udbud. 
De fleste større renoveringsopgaver og helheds-
planer vil oftest være underlagt EU-direktivets be-
løbsgrænser for udbud både for eksterne tekniske 
rådgivere og entreprenører. 

Umiddelbart før bilagene er vist en liste over litteratur 
og henvisninger anvendt som kilder i vejledningen.

Som nævnt henvises der omkring udarbejdelse 
af prækvalifikationsmaterialet, helhedsplanen og 
beboerprocessen til andre AlmenVejledninger:

og anvendelse af vejledningen

Kapitel 1
Formål, Mål-
gruppe og 
anvendelse 

Figur 1. Oversigt og sammenhæng mellem de primære kapitler i vejledningens kapitel 2-8.

• AlmenVejledning i Fremtidsanalyse, 2. udgave 
2013.

• AlmenVejledning i beboerdemokratisk proces, 
2. udgave 2013.

• Beboerdemokratisk proces 02 – fra skema A til 
Skema C, 1. udgave fra 2007. 

• AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myn-
dighedssamarbejde, 2. udgave 2013.

Til yderligere inspiration i denne type sager hen-
vises til:

• Trinvis fornyelse af almene boliger, 1. udgave 
2009.

• Almen Rapport om Energirenovering og ESCO 
i den almene sektor, 1. udgave 2011. 

• Digital fremtidssikring, 1. udgave 2011.

Alle vejledninger kan læses og downloades på 
www.almennet.dk.

Kapitel 4. Afdelingsmødets godkendelse og beboerinddragelse i fase A-C

Projektleder og bygherreorganisation
Kapitel 2.

Idé og byggepro-
gram Fase A

Kapitel 5. 

Skema A og pro-
jektering Fase B

Kapitel 6.

Udbud og tilbud af 
entrepriser

Kapitel 7.

Udførelse og 
renoveringsar-
bejde Fase C

Kapitel 8.

Aflevering, bygge-
regnskab og 1- og 
5-års eftersyn

Kapitel 3. Anvendelse af eksterne rådgivere i fase A-C
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2.1 Opstart af en renoveringssag

En renoveringssag kan opstå på mange forskellige 
måder, men de er typisk:

• At arbejdet er planlagt og forberedt i afdelingens 
langtidsbudget. 

• At der i afdelingsbestyrelsen opstår ønsker el-
ler ideer; fx at skifte facader ud for at spare på 
varmeregningen.

• At der er opstået udviklingsskader; fx indvendig 
isolering, gipsplader i badeværelser eller kor-
rosion af armering i beton.

• At administrationen tager et forhold op, måske 
fordi vedligeholdelsesudgifterne er blevet så 
økonomisk belastende i afdelingens budget, 
at det ikke længere kan betale sig at reparere 
frem for at skifte ud. 

• At der opstår mulighed for offentligt tilskud; fx fra 
kommunen til etablering af regnvandsafvanding 
på egen grund.

• At man ønsker generelle energioptimeringer.

• At afdelingen ønsker at fremtidssikre boligerne; 
herunder foretage en generel helhedsvurdering 
af ejendommen.

Uanset hvor ideen opstår, er det helt essentielt, at 
beboerdemokratiet respekteres. Det er til enhver 
tid afdelingsmødet, der bestemmer, om en reno-
veringssag skal gennemføres eller skrinlægges. 

I mange af vore attraktive bebyggelser, fx ældre 
rækkehusbebyggelser, er der opstået et skisma 

mellem de ældre beboere, som har vænnet sig til 
det gamle køkken, da de ikke har kendt andet og 
måske alene har folkepensionen at leve for og de 
yngre beboere, bestående af familier med pæne 
indtægter og større krav til komfort, lejlighedens 
indretning, størrelse og kvalitet. I den situation er 
det administrationens og projektlederens opgave at 
fornemme og bearbejde alle parters ønsker på en 
respektfuld og værdig måde og respektere, hvad 
de forskellige beboergrupperinger hver især står 
for og har økonomisk mulighed for.

Sagt med andre ord er det vigtigt, at projektle-
deren er i øjenhøjde med de beboere, der skal 
samarbejdes med. Hvis beboerne ikke mødes med 
interesse, engagement, indlevelse og empati, er det 
næsten på forhånd givet, at sagen næppe bliver 
godkendt på afdelingsmødet. Mødes beboerne 
med indlevelse og respekt for deres liv og hold-
ninger, er chancerne for succes langt større end 
hvis der alene tages udgangspunkt i et økonomisk 
og rationelt synspunkt. 

Mange af de store og omfattende renoveringssager 
har en planlægningsfase på flere år, så der kræves 
tålmodighed fra både administratorer og beboere. 

2.2 Udarbejdelse af tilstandsrapport 
for afdelingens bygninger

Medmindre der er tale om helt almindelige ved-
ligeholdelsesarbejder, som fx maling af vinduer 
eller reparation af fuger, er det nødvendigt at få 
udarbejdet en tilstandsrapport, så I får et overblik 
over afdelingens bygningsmæssige tilstand. 

Som regel er det afdelingsmødet, der bevilger 
pengene til udarbejdelse af tilstandsrapporten. 
Det kan dog tænkes, at organisationsbestyrelsen 

2. Opstart af 
renoveringssag, 

idé og programmering fase A
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afholder udgiften over dispositionsfonden. Specielt 
hvis organisationsbestyrelsen ønsker at få lavet 
tilstandsrapporter over flere eller alle sine afdelin-
ger. Er det afdelingen selv, der betaler, vil udgiften 
gå ind som et udlæg i driften, der senere indgår 
i finansieringen af den samlede renoveringssag. 
Nødvendigt materiale i form af tilstandsrapport 
og byggeteknisk dokumentation med destruktive 
indgreb, evt. termfotografering og kloakinspektion 
kan koste omkring kr. 250.000,- inkl. moms.

Når man får lavet en tilstandsrapport bør afdelingen 
hyre en uvildig, ekstern teknisk rådgiver, typisk 
en ingeniør, evt. med bistand fra en arkitekt. For 
at få skabt den størst mulige uvildighed, skal de 
oprindelige tekniske rådgivere ikke deltage ved 
udarbejdelse af tilstandsrapporten. Når en ekstern 
rådgiver anmodes om teknisk bistand, skal du være 
opmærksom på tilbudslovens annonceringsregler 
og rådgiverhabilitet. 

Det er vigtigt, at projektlederen definerer opgaven 
overfor den eksterne tekniske rådgiver, så det er 
administrationen og ikke den tekniske rådgiver, 
der bestemmer, hvad der skal undersøges og i 
hvilket omfang. Ofte er der en tendens til at se på 
enkelte bygningsdele, hvilket er alt for snævert. 
Det er i stedet nødvendigt at kigge på helheden, 
da der hermed skabes et overblik over afdelingens 
samlede bygningsmæssige tilstand, som vil være 
et redskab i den fremtidige planlægning både 
økonomisk og processuelt.

Får afdelingen ikke det fulde overblik over de 
kommende renoveringsopgaver, men laver små 
renoveringer løbende efter akutte behov, risikerer 
man at fastlåse afdelingens økonomi. For at afde-
lingsbestyrelsen sammen med administrationen 
kan planlægge afdelingens fremtid, er det derfor 

nødvendigt at få skabt et overblik over ejendommens 
samlede bygningsmæssige og tekniske tilstand. 

Tilstandsrapporten bør som minimum indeholde 
en gennemgang af følgende:

• Tag: Tagværk, tagrender/nedløb, isolering af 
loftsrum, trækonstruktioner i tagrum, udluftning 
af tagrum, sammenskæringer og kviste. 

• Facader: Ydervægge (beton/muret og lette 
facader), sokkel, vinduer, sålbænke, døre, fa-
cadeisolering, ydertrapper, kældre, lyskasser, 
udvendige trapper, ventilering, overflader mv..

• Altaner og andre særlige bygningsdele, fx 
karnapper.

• Konstruktioner: Bærende og stabiliserende kon-
struktioner (statisk system), dvs. fundamenter, 
terrændæk, etageadskillelse, vinduesoverliggere.

• Kloak, faskiner og affaldssystem

• Indvendige forhold: Overflader, efterisolering af 
gulv, indvendige hoved- og bitrapper, gange, 
køkkener, toilet/bad.

• VVS- installationer: varmecentral, varmeforsy-
ning, radiatorer, ventiler, teknisk isolering af rør 
og evt. fællesvaskeri.

• Installationer: Elinstallationer (HPFI), ind- og 
udvendig belysning, adgangskontrol, anten-
neanlæg, brandalarmering, internt netværk. 

• Ventilationsforhold, inkl. friskluftstilførsel og 
vurdering af indeklima.

Kapitel 2
Opstart, idé og 
programmering
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• Energimæssig tilstand generelt. Energioptime-
ringer kan ikke støttes af LBF.

• Skimmelforekomster i tagkonstruktion, krybe-
kældre, indvendig i boligerne herunder indvendig 
facadebeklædning.

Hvis det på forhånd står klart, at en bygningsdel 
skal udskiftes, er der ikke nogen grund til at ofre en 
stor sum penge på at gennemgå bygningsdelen 
grundigt. Her vil man kunne nøjes med stikprøver 
for at få bekræftet, at bygningsdelen skal udskiftes. 
Derudover bør der foretages destruktive indgreb, 
hvor det forekommer nødvendigt, fx ved kloakker 
og ydervægge. Desuden kan det være nyttigt at 
dokumentere den bygningsmæssige og energi-
mæssige tilstand med termografiundersøgelser.

Boligforeningen Ringgårdens afdeling 1 i Århus C. Se www.inspirationskatalog.dk. 
Foto leveret af: Boligforeningen Ringgården
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Det er vigtigt, at der i rapporten redegøres for 
det bygningsfysiske samspil mellem materialer, 
konstruktioner og påvirkning mellem disse. Det 
er også relevant at få angivet restlevetider og 
kalkulationer over prisniveau for afhjælpninger i 
tilstandsrapporten.

Den eksterne rådgiver kan senere blive en god og 
nødvendig samarbejdspart ved udarbejdelsen af 
prækvalifikation til LBF, hvor afholdelsen af bebo-
erworkshops kan være meget resursekrævende. 

Særligt om skimmel, pcb, 
radon, asbest og blymaling
Ofte opleves det, at der i boligerne kan være for-
skellige former for sundhedsskadelig forurening. 
Til at gennemføre undersøgelser af forureningens 
omfang og skadelighed for beboernes og håndvær-
kernes helbredstilstand er det vigtigt at konsultere 
specialfirmaer med de rette kompetencer, omend 
det kan være en bekostelig affære.

Et eksempel: I nogle boliger vil man finde skimmel. 
Skimmel kan opstå efter vandskader, kuldebroer, 
manglende udluftning, indvending isolering osv. 
Det kan skyldes en dårlig byggeteknisk kvalitet 
i boligerne og/eller beboernes adfærd, der ikke 
stemmer overens med boligens krav til håndtering. 
Når der er fundet skimmel i vore boliger, entreres 
der med specialfirmaer, som foretager de tekni-
ske prøver og undersøgelser, da det er af stor 
vigtighed at få belyst årsagen til- og omfanget af 
skimmelproblemerne. 

Vurderingen af, om skimmel er sundhedsskadeligt 
eller ej, er ikke en teknisk vurdering, men en læ-
gelig vurdering. Der findes firmaer, der foretager 
skimmelundersøgelser, hvor det lægelige element 
indgår. Når skimmelrapporten foreligger og evt. skal 

præsenteres på et afdelingsmøde kan det være 
en god investering at få rapporten forelagt ud fra 
den lægelige tilgang, for at skabe troværdighed 
og beroligelse af beboerne.

Valg af rådgiver til 
udarbejdelse af tilstandsrapporten
Rådgiveren, der skal udarbejde tilstandsrappor-
ten, vælges oftest med baggrund i et tidligere 
samarbejde, gensidig tillid og en god dialog med 
vedkommende. 

Omkostningerne ved en tilstandsrapport har en 
begrænset økonomisk værdi set i forhold vær-
dien af den samlede renoveringssag, afdelingen 
kan stå over for. Imidlertid er det vigtigt at være 
opmærksom på tilbudslovens økonomiske ramme 
for annoncering af rådgiverydelser, EU-direktivets 
tærskelværdi for udbud af rådgiverydelser og råd-
giverhabilitet generelt.

Hvis afdelingen ønsker at samarbejde med den 
samme tekniske rådgiver gennem hele renove-
ringsforløbet, uanset sagens økonomiske værdi, 
vil det være hensigtsmæssigt at gennemføre et 
rammeudbud iht. EU-direktivet. 

Er der indgået rammeaftaler og sagens tekniske 
rådgiver vælges blandt de tekniske rådgivere, med 
hvem der er indgået rammeaftaler, sikres sagens 
kontinuitet lige fra start, og afdelingen undgår at 
skulle finde ny samarbejdspart, hvilket både ko-
ster tid og penge. Samtidig har valg af en teknisk 
rådgiver fra en rammeaftale den fordel for afde-
lingen, at den tekniske rådgivers engagement og 
kreativitet til at finde løsningsmuligheder allerede 
er til stede fra sagens opstart. Se mere om udbud 
af rådgiverydelser nedenfor. 

Kapitel 2
Opstart, idé og 
programmering
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2.3 Krav til byggeteknisk 
dokumentation overfor LBF

Hvis det forventes, efter dialog med LBF, at en re-
noveringssag kan munde ud i en mere omfattende 
sag med støttede lån fra LBF, er der særlige krav 
til den byggetekniske dokumentation, hvorfor LBF 
har udarbejdet to notater:

• Renoveringsstøtteordningen: Byggeteknisk 
dokumentation og indhold mv. i ansøgninger 
om støttede lån, juli 2011. Udover selve den 
byggetekniske dokumentation omhandler notatet 
også gode råd omkring ansøgningens indhold 
i relation til miljøforbedringer, tilgængelighed, 
sammenlægning og ombygning

• Notat om fugtmålinger mv., juli 2011.

Begge notater kan findes på LBF’s hjemmeside.

Sammenfattende for de to notater er, at den byg-
getekniske dokumentation er et centralt element i 
LBF’s vurdering af behovet for renoveringsstøtte.

LBF henviser til Byggeskadefondens vurderings-
kriterier for støtte, som forudsætter, at der er sket 
et svigt og at dette svigt har ført til en skade:

”Ved svigt forstås, at materialer, konstruktioner eller 
bygningsdele ikke har de egenskaber, som de bør 
have i henhold til indgåede aftaler, offentlige forskrifter 
eller almindelig god byggeskik. Et svigt kan opstå i 
materialer og konstruktioner, - og i projektering og 
udførelse. I denne sammenhæng skal ethvert svigt 
ses i relation til opførelsestidspunktet og de på dette 
tidspunkt gældende regler, normer, god byggeskik mv.

Almindelig ælde og slitage, manglende vedligehol-
delse er ikke et svigt. At en bygningsdel ikke lever op 
til ”dagens standard og byggeteknik eller bygnings-
reglement mv.”, er ikke et svigt, hvis bygningsdelen 
er udført som sædvane på opførelsestidspunktet.

Ved skade forstås, at et svigt har ført til brud, læ-
kage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse 
af en bygningsdel.”

Ifølge LBF kan der ved den byggetekniske doku-
mentation tages udgangspunkt i de ovenfor nævnte 
emner, men det er vigtigt at:

• Både ved svigt og skade: Årsag og omfang 
skal registreres.

• Granske eksisterende projektmateriale og be-
skrive hovedkonstruktioner med fotos og i byg-
getekniske termer. Er materialet bortkommet 
findes det som regel i kommunens arkiv. 

• Redegøre grundigt for det byggefysiske samspil 
mellem materialer, konstruktioner og påvirknin-
gen af disse. Et eksempel kan være vinduer, 
hvor det med fagudtryk skal beskrives, på 
hvilken måde et givent vindue er konstrueret 
inkl. fabrikat og dets manglende egenskaber 
og funktionsevne. Også den konstruktive sam-
menhæng i form af indbygning i facaden samt 
vedligeholdelsestilstand, svigt og skader skal 
inddrages. Der foretages relevante fugtmålinger, 
rådundersøgelser mv.

• Foretage betontekniske undersøgelser af armering 
og betonkvalitet. Omkring murværk i øvrigt fore-
tages undersøgelser af murværkets opbygning, 
fuger, mørtel- og stenkvalitet, modstandsevne 
som regnskærm, isoleringsforhold, bindere, 

 Der er særlige krav til 
 den byggetekniske dokumentation”
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papirindlæg, overliggere, sammenbygning af 
forskellige materialer mm.

• Dokumentere præcist selv ved åbenlyse svigt, 
fx ved vådrum og vvs-installationer. Omfang og 
årsag til fugt og skimmelsvampe i krybekældre, 
hulrum, skakte og tagrum skal ligeledes doku-
menteres.

• Registrere omfanget af skaderne ved indtræn-
gende fugt. Ved alvorlige kuldebroer, fugt i 
konstruktioner foretages termograferinger inde 
og ude. Ved registrering af synlig skimmel fore-
tages mikrobiologiske undersøgelser. 

• Anvende og henvise til BYG-ERFA-bladene

• Omfanget af undersøgelserne skal være repræ-
sentativt og tilfældigt udvalgt og udgøre ca. 10 
% af bygningsdelen, ved badeværelser 20 %. 

• Særlige undersøgelser i form af tætheds- og 
lydmålinger, undersøgelser af træødelæggende 
svampe og særlige materialeundersøgelser af 
vvs-anlæg, radon, asbest, pcb, bly mv. iværk-
sættes konkret ifølge aftale med LBF.

De tekniske rådgiveres afrapportering er meget 
central. Der skal fokuseres på bygningens konstruk-
tioner og virkemåde, samspillet mellem materialer 
og konstruktioner, skadesårsagerne og omfanget 
af svigt og mangler. Rapporten afsluttes med en 
række konklusioner og anbefalinger af, hvordan 
og med hvilke materialer skaderne kan udbedres.

Renoveringsprojektet, der forelægges LBF i form af 
et dispositionsforslag, skal være i god byggeteknisk 
kvalitet og i overensstemmelse med gældende reg-
ler og normer, herunder krav til miljø, indeklima og 
energi. Energikrav, der ligger udover Bygningsreg-
lementet, har fonden ikke mulighed for at støtte p.t.

Foto: Daurehøj Erhvervsbyg A/S
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Boligselskabet Sjælland, Sems Have i Roskilde. Foto: AlmenNets sekretariat
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2.4 Indledende budgetlægning med 
bygningsdeloverslag

Når der er overblik over sagens tekniske omfang, 
skal der skabes et budgetmæssigt overblik, hvor de 
samme tekniske rådgivere med sin afrapportering 
skal give et budgetoverslag på bygningsdelsniveau 
over, hvad de økonomiske omkostninger løber op i.

Som nævnt tidligere bør byggeafdelingen inddrages 
tidligt i planlægningsfasen, herunder budgetlæg-
ningen. På den måde får man lagt det bedst mulige 
budget på baggrund af erfaringstal på trods af det 
tidlige tidspunkt. Den indledende budgetlægning 
bør ske i et samarbejde mellem drifts- og byg-
geafdelingen. 

2.5 Entrepriseretlige overvejelser 
om inddragelse af rådgivere 

Organiseringen af rådgivnings- og projekterings-
ydelsen ved gennemførelsen af en renoveringssag 
eller helhedsplan afhænger i høj grad af bygher-
rens valg af entrepriseform. Her gennemgår vi de 
forskellige former.

Hovedentreprise 
Hovedentreprise med hovedprojekt er vel den mest 
anvendelige entrepriseform ved renoveringsopga-
ver og er kendetegnet ved, at alle håndværksfag 
samles hos én enkelt entreprenør, der har koordi-
neringspligten mellem de forskellige fag. Bygherren 
skriver kontrakt med hovedentreprenøren, som 
overfor bygherren har det fulde ansvar for hele 
entreprisen (pris, tid og kvalitet) uanset at en enkelt 
underentreprenør fejler eller går konkurs. 

I hovedentreprise afgiver entreprenøren tilbud på 
baggrund af et forprojekt, et udvidet forprojekt el-
ler et hovedprojekt med detailprojektering. Oftest 
vælges det sidste. Fordelen ved at udbyde på 
forprojektniveau kan være at få inddraget entrepre-
nørens viden og sparring i projekteringsfasen, så 
projektet allerede på et tidligt tidspunkt optimeres.
Oftest foregår den tekniske rådgivning i totalråd-
givning med arkitekten eller ingeniøren som projek-
teringsleder. Byggeledelsen varetages også ofte 
af enten den projekterende arkitekt eller ingeniør. 
Det kan overvejes at lade byggeledelsen blive 
varetaget af et eksternt firma, idet byggeledelsen 
ofte kommer til at stå i en dobbeltrolle, når der fore-
ligger projektmangler og fejl. Fagtilsynet anbefales 
bibeholdt hos den projekterende.

Fagentreprise 
Fagentreprise er mest anvendelig i mindre reno-
veringsopgaver eller ved projekter med få fag in-
volveret. Ofte anvendes entrepriseformen i mindre 
provinsbyer, hvor der kan være en selvregulerende 
adfærd omkring mangelafhjælpning: afhjælper 
entreprenøren ikke manglerne er der ingen nye 
opgaver. En fagentreprise er oftest den økonomisk 
mest konkurrencedygtige entrepriseform specielt 
uden for hovedstadsområdet. Til gengæld stil-
les der store krav til den tekniske rådgiver og for 
bygherren er entrepriseformen mere risikofyldt 
end hoved- og totalentreprise, idet bygherren 
har koordineringspligten mellem de forskellige 
entreprenører samt en stor økonomisk risiko ved 
en entreprenørs evt. konkurs.

Fagentreprise, som også omfatter storentreprise er 
kendetegnet ved opdeling på de enkelte fag: murer, 
tømrer, vvs osv. (fagentreprise) eller klumper af 
fag fx jord- og elemententreprise, lukningsarbejder 
osv. (storentreprise).

Kapitel 2
Opstart, idé og 
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Ved fagentreprise er det bygherren, der har koor-
dineringspligten mellem de forskellige fag. Typisk 
gives denne dog videre til bygherrens tekniske 
rådgiver. Bygherren skriver kontrakt med hver 
enkelt fagentreprenør og hver enkelt entreprenør 
har ansvar for sit eget område. 

I fagentreprise afgiver entreprenørerne oftest 
tilbud på baggrund af et hovedprojekt med de-
tailprojektering. Den tekniske rådgivning foregår 
i totalrådgivning med arkitekten eller ingeniøren 
som projekteringsleder. Byggeledelsen varetages 
af enten den projekterende arkitekt eller ingeniør. 
Det kan også her overvejes at lade byggeledelsen 
blive varetaget af et andet eksternt firma, idet byg-
geledelsen ofte kommer til at stå i en dobbeltrolle, 
når man opdager projektmangler og fejl. Fagtilsynet 
anbefales bibeholdt hos den projekterende.

Totalentreprise 
Totalentreprise er bedst egnet til nybyggeri og ikke 
umiddelbart anvendelig i renoveringsopgaver, da 
der i renoveringsopgaver ofte opstår uforudsete 
forhold, når de gamle bygningsdele brydes ned og 
sagen dermed kan være svær at styre økonomisk. 
Totalentreprise er velegnet, når budgetøkonomien 
er lav. Ofte foretages en omvendt licitation, hvor 
budgetøkonomien oplyses i udbudsmaterialet. Der 
konkurreres dermed på at få mest muligt bygværk 
for den oplyste budgetøkonomi.

Totalentreprise er kendetegnet ved, at der skrives 
kontrakt med én enkelt entreprenør, som har det 
fulde ansvar både for projekteringen og udførel-
sen. Hvis der er fejl i projekteringen, er det også 
totalentreprenørens ansvar.

Ved totalentreprise antager bygherren sædvanligvis 
et eksternt rådgiverfirma som bygherrerådgiver. 

Bygherrerådgiveren har til opgave at kontrollere, 
at totalentreprenøren leverer et byggeri i den 
påkrævede kvalitet. Både hvad angår projektering, 
materialer og den håndværksmæssige udførelse.

Ved totalentreprise er det vigtigt, at bygherrens 
udbudsmateriale indeholder et udførligt bygge-
program, hvor bygherrens kvalitetskrav fremgår 
klart og entydigt. 

Partnering 
Umiddelbart forekommer partnering ikke egnet 
som udbudsform i en renoveringssag. Forsøget er 
dog gjort af Boligforeningen 3B i sin renovering af 
Urbanplanen på Amager. 

Partnering er en samarbejdsform i et byggeprojekt, 
der baseres på dialog, tillid, åbenhed og med ind-
dragelse af alle parter (bygherre, teknisk rådgiver 
og entreprenør) meget tidligt i forløbet. Hensigten 
er at optimere byggeprocessen og produktet under 
en fælles målsætning baseret på fælles aktiviteter 
som kick-off seminarer, workshops mv., og baseret 
på fælles økonomiske interesser. Der opereres 
med bonus- og incitamentsaftaler, ligesom tvister 
søges løst i mindelighed.

Mange almene bygherrer er forbeholdne overfor 
partnering, mest fordi alment byggeri er underlagt 
en meget stram økonomistyring, men også fordi 
der er en tendens til at falde tilbage på AB 92-re-
gelsættet ved uenigheder, herunder bygherrens 
forpligtelse til at betale. 

Blandt almene bygherrer er partnering også blev 
kaldet ”totalentreprise i regning”, som nok er en 
overdrivelse, idet der er mange gode elementer i 
udbudsformen, fx kick-off arrangementer, mens 
den økonomiske åbenhed forekommer urealistisk. 

 Bygherrens valg af 
entrepriseform er meget vigtigt for projektet”
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Entreprenøren sikrer gerne, at eget regnskab ikke 
viser et underskud. 

ESCO-modeller og deres 
anvendelse i den almene sektor
ESCO betyder Energy Service Company – på dansk 
energitjenesteselskab. Betegnelsen dækker over et 
forretningskoncept, hvor en virksomhed – et ESCO 
– tjener penge på at gennemføre energitjenester 
for en kunde.

En ESCO-aftale omhandler sædvanligvis:

• At ESCO-selskabet afgiver en garanti for en 
given energibesparelse. En garanti betyder, at 
opnås den estimerede energibesparelse ikke, 
er det ESCO-selskabets risiko.

• At ESCO-selskabets indtjening afhænger af de 
realiserede energibesparelser.

• At ESCO-selskabet pga. selskabets indtjening 
har et økonomisk incitament for at opretholde 
energibesparelsen i hele aftaleperioden.

• At ESCO-selskabet overtager driftsovervågnin-
gen og vedligeholdelsesansvaret for at sikre 
indtjeningen.

• At ESCO-selskabet tilbyder at finansiere inve-
steringen.

AlmenNet udgav i 2001 vejledningen: Energirenove-
ring og ESCO i den almene sektor, som kan hentes 
på AlmenNets hjemmeside www.almennet.dk.

I vejledningen konkluderer arbejdsgruppen:

• at ESCO har mange gode elementer

• at de almene boligselskaber sædvanligvis har 
de finansielle instrumenter, kapaciteten og er-
faringen til at gennemføre sagen

• at boligselskaberne utvivlsomt vil være bedre 
til at gennemføre sagen

• at det ikke er synligt, hvad boligselskabet skal 
betale for garantien.

En ESCO-løsning minder om udbudsformen total-
entreprise, med garanti for en energibesparelse, 
forudsat selvfølgelig, at de opstillede forudsæt-
ninger holder. 

Kapitel 2
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3.1 Inddragelse af eksterne rådgivere

Annoncering eller EU-udbud
Som nævnt vil en større renoveringssag ofte starte 
med, at en ekstern rådgiver udarbejder en tilstands-
rapport over ejendommen. Rådgiveren kan være en 
ingeniør eller arkitekt. Ofte er det nødvendigt med 
begge typer rådgivere for at få den fornødne gen-
nemgang og mulige løsningsforslag til afhjælpning.

I tiden før EU-direktiverne kunne bygherren blot 
kontakte den rådgiver, han gerne ville samarbejde 
med. I dag et det knapt så enkelt, idet lovgivning 
og EU-direktiver betyder, at det er de økonomiske 
rammer, der definerer, hvem den almene bygherre 
må entrere med. 

I sager med et honorar på kr. 500.000,- ekskl. moms 
eller derunder kan bygherren frit vælge sin rådgi-
ver. Værdien af opgaven ansættes på baggrund 
af et kvalificeret skøn. Ved opgaver på mellem kr. 
500.000,- ekskl. moms og tærskelværdien i EU’s 
udbudsdirektiv på 1.489.820 kr. (2012 og 2013) 
ekskl. moms, skal der gennemføres en annoncering 
i overensstemmelse med Tilbudslovens afsnit 2. 
Også her skal værdien på rådgiverydelsen sættes 
på baggrund af et kvalificeret skøn. Vær opmærk-Vær opmærk-
som på, at tærskelværdierne løbende reguleres, 
så kontroller altid de gældende værdier forinden.

For opgaver, som ligger over EU direktivets tær-
skelværdi på 1.489.820kr. ekskl. moms, skal der 
gennemføres et EU-udbud enten til den konkrete 
rådgivningsopgave eller bygherren kan vælge at 
gennemføre rammeudbud.

Annoncering af rådgiverydelser
Med virkning fra 1. juli 2007 blev der i Tilbudsloven 
indføjet et afsnit 2, §§ 15a – 15d, hvor varekøb og 
tjenesteydelser, dvs. rådgivningsydelser over en 
værdi på kr. 500.000,- ekskl. moms, skal annonceres 
offentligt i pressen eller et elektronisk medie. Det 
betyder, at bygherren kun frit kan købe varer og 
indgå aftaler om rådgiverydelser, hvis opgavens 
økonomiske grænse ligger under kr. 500.000,- 
ekskl. moms. 

Varekøb omfatter fx køb af hårde hvidevarer, pc’er, 
fejemaskiner, plæneklippere, lejeredskaber, møb-
ler, lamper, brevkasser mv., mens tjenesteydelser 
omfatter bl.a. arkitekt- og ingeniørydelser. 

De samlede rådgiveromkostninger kan let beløbe 
sig til mere end kr. 500.000 ekskl. moms, hvilket 
medfører krav om annoncering eller EU-udbud. Vær 
opmærksom på, at ydelserne ikke kan opdeles med 
499.000 kr. ekskl. moms til arkitekt og tilsvarende 
til ingeniøren. Det er det samlede honorar i sagen, 
der ikke må beløbe sig til mere end 500.000,- kr. 
ekskl. moms.

Skematisk opstillet ser kravene således ud:

Kr. 0,00 - 499.000: Bygherre vælger frit sin 
rådgiver
Kr. 499.000-1.489.820 (2012 og 2013): Annon-
cering iht. Tilbudslovens afsnit 2.
Kr. 1.489.820 og derudover: Udbud iht. EU-
direktivet.

Alle beløb er ekskl. moms

3. Anvendelse af eksterne 
     rådgivere i fase A-C
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Opfyldelse af annonceringspligten
Den mest enkle måde at opfylde annonceringspligten 
på, er ved at udforme en annonce, der indeholder:

• En kort beskrivelse af opgaven: Hvad handler 
sagen om, hvornår skal den udføres osv.

• Bygherrens kontaktperson: Typisk projektlederen 
med angivelse af e-mail adresse.

• Ansøgningsfrist: Hvornår skal bygherren være i 
besiddelse af tilbuddet (dato og evt. tidspunkt 
på dagen). Hvor lang fristen skal være afhænger 
af arbejdets omfang og kompleksitet. 1-3 uger 
bør være rimelig tid. 

• Adresse: Den adresse, hvor tilbuddet skal 
sendes til.

• Kriterier: Hvordan tildeles kontrakten? Det kan 
enten være laveste pris eller det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud. Det er ikke nødven-
digt at opstille underkriterier eller vægte disse 
i modsætning til traditionelle udbud. 

En anden, men mere besværlig fremgangsmåde, 
er, hvor bygherren beder om en anmodning om 
deltagelse, kaldet prækvalifikation. Efterfølgende skal 
der udsendes udbudsmateriale og gennemføres et 
udbud i lighed med ovenstående. Prækvalifikation 
vil blot være et mere besværligt og forsinkende led.

Annonceringen offentliggøres i dagspressen eller 
på boligorganisationens hjemmeside. Pr. 1. april 
2012 er der pligt til, at al annoncering også sker 
på udbudsportalen www.udbud.dk. Overholder 
du ikke reglerne for annoncering kan det medføre 
bøde eller annullering af udbuddet. Husk også at 

tro og love-erklæringen om gæld til det offentlige 
også gælder i disse sager.

Der kan frit forhandles, men det er vigtigt, at byg-
herrens sagsbehandling og udvælgelse sker på 
grundlag af objektive og saglige kriterier og der 
ingen forskelsbehandling finder sted. Det er tilladt 
at give et skriftligt afslag i almindelige vendinger, 
dvs. der er stor metodefrihed. Selvom der kan 
klages til Klagenævnet for udbud over bygherrens 
afgørelse om valg af rådgiver, er du som bygherre 
meget friere stillet i bedømmelsen af tilbuddene 
end ved et sædvanligt EU-udbud.

Rådgiverinhabilitet
Når en renoveringssag opstartes med en tilstands-
rapport udarbejdet af den ingeniør eller arkitekt 
afdelingen normalt samarbejder med, er det de 
færreste, der tænker på, at sagen kan udvikle 
sig til en større sag underlagt EU-direktivet. Når 
sagen efterfølgende udvikler sig og underlægges 
EU-direktivet, kan den rådgiver, som afdelingen 
kender og har tillid til, være afskåret fra at byde 
på opgaven pga. inhabilitet.

Klagenævnets praksis på området har de seneste 
år varieret meget. Som praksis foreligger p.t. fore-
kommer der ikke at være inhabilitet når:

• Rådgiveren alene har medvirket ved forunder-
søgelser

• Al materialet fremlægges for de øvrige bydende

• Der er tilstrækkelig tid til tilbudsafgivelsen

• Det firma, der har medvirket ved forundersøgel-
sen, ikke medvirker ved udarbejdelsen af selve 
udbuddet/udbudsmaterialet.

3. Anvendelse af eksterne 
     rådgivere 
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A.B. Holmegaarden, afd. 7 Vognmandsvej. Foto: AlmenNets sekretariat



23

Uanset boligafdelingens saglige og korrekte vur-
dering af, om der foreligger inhabilitet eller ej, kan 
afdelingen risikere en klagesag, enten fra den afviste 
rådgiver eller fra de øvrige rådgivere, der mener, 
at det pågældende firma burde have været afvist. 
Situationen kan undgås ved, at du ved udarbejdelse 
af tilstandsrapporten aftaler med rådgiveren, at 
han ikke senere kan byde på opgaven, hvis den 
kommer i udbud.

Bygherrerådgivning 
som bistand til projektlederen
I mange større sager vælger mange almene bolig-
organisationer at antage en bygherrerådgiver, som 
skal aflaste projektlederen i byggeafdelingen, og 
som samtidig er bygherrens mand i kontrollen af 
de projekterende rådgivere og entreprenør. 

Bygherrerådgiverens ydelser fremgår af PAR og 
FRIs ydelsesbeskrivelser ”Bygherrerådgivning” af 
december 2003. Mange bygherrer er af den op-
fattelse, at bygherren ikke får leveret tilstrækkeligt 
med ydelser i forhold til den pris, der skal betales, 
hvorfor bygherrerådgivning fravælges i hoved- og 
fagentreprise. I totalentreprise er bygherrerådgive-
ren til gengæld en nødvendighed, fordi bygherren 
har brug for en teknisk rådgiver, der kan kontrollere 
totalentreprenøren og dennes tekniske rådgivere.

Byggeledelse – Bygherrens mand på pladsen
Byggelederen er bygherrens mand på byggeplad-
sen. Byggelederen forestår byggemøder, forhol-
der sig til entreprenørens forsinkelser, herunder 
godkender vejrligsdage, varetager byggesagens 
økonomistyring og godkender aftalesedler til byg-
herrens godkendelse. 

Ofte varetages byggeledelsen af en person fra to-
talrådgiverteamet. Fra sag til sag kan man overveje, 
om byggeledelsen ikke burde placeres hos et andet 
firma for at undgå, at byggeledelsen kommer til at 
stå i en dobbeltrolle, når der opstår projektmangler 
eller fejl begået af kolleger. Fagtilsynet anbefales 
bibeholdt hos de projekterende.

Muligheder ved 
rammeaftaler om rådgiverydelser
Lovligheden af rammeaftaler har tidligere været 
meget omdiskuteret, fordi rådgivernes faglige 
organisationer var meget imod aftalerne, som 
de mente var i strid med konkurrenceelementet, 
var honorarforvridende og i øvrigt til ugunst for 
rådgiverne. Imidlertid sluttede denne debat efter 
der i EU-direktivet fra 2004 er indføjet et særligt 
kapitel om rammeaftaler.

Udbud af rammeaftaler omkring rådgiverydelser 
vil ikke blive gennemgået i denne håndbog. Men 
vi kan godt anbefale udbud og indgåelse af ram-
meaftaler, idet de almene boligorganisationer med 
et samlet rådgiverudbud iht. EU-direktivet, både 
har opfyldt annonceringspligt iht. Tilbudsloven og 
EU-udbudspligten. Også risikoen for rådgiverinha-
bilitet vil være elimineret. Rammeaftaler indebærer 
samtidig den fordel, at boligafdelingen ikke er 
forpligtet til at anvende de rådgivere, med hvem 
der er indgået aftaler. Betragt rammeaftalerne som 
en option, der altid kan afløses af en annoncering 
eller EU-udbud i den konkrete sag. 

Vores anbefaling er dog, at I får professionel bistand 
omkring udbud og indgåelse af rammeaftaler, da 
det er forbundet med omfattende arbejde, risiko 
og ansvar.
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3.2 Rådgiverens ydelser

Sædvanlige rådgiverydelser
F.R.I., PLR og Danske Arks ydelsesbeskrivelser af 
december 2009 danner grundlag for rådgiverens 
ydelser. Ydelsesbeskrivelsen bør dog gennem-
gås, så beskrivelsen suppleres med tilføjelser og 
fravigelser tilpasset den konkrete renoveringssag 
eller helhedsplan.

Rådgiverens ydelser vil typisk bestå af at:

• Udarbejde tilstandsrapport, afhjælpningsforslag 
og dispositionsforslag.

• Udarbejde budgetøkonomi.
• Udarbejde forprojekt.
• Udarbejde betingelser for entrepriseudbud.
• Udarbejde hovedprojekt.
• Foretage statiske beregninger.
• Udarbejde udkast til udbudsbrev til projektle-

derens gennemgang.

• Forestå prækvalifikation, herunder indstilling til 
byggeudvalg.

• Forestå udbud overfor entreprenører, herunder 
at indstille valg af entreprenør til byggeudvalg.

• Medvirke ved kontraktudfærdigelse med ho-
vedentreprenøren.

• Forestå fagtilsyn og evt. byggeledelse under 
udførelsen.

• Udarbejde og/eller kvalitetssikre beboervarslinger. 
• Forestå mangelgennemgang inden afleveringen.
• Forestå afleveringen.
• Forestå mangelafhjælpning.
• Forestå 1-års gennemgang og efterfølgende 

mangelafhjælpning.

Særlige rådgiverydelser
Med virkning fra 1. januar 2009 blev der fastlagt 
nye krav til bygherrens rolle i byggeprocessen. 
Udover de gængse rådgivningsydelser er der 
ydelser, som kræver særskilt opmærksomhed, 
herunder bygherrens ansvar for koordinering af 

Avedøre Boligselskab v/KAB. Solfangere på taget af Store Hus i Avedøre.
Se inspirationskatalog.dk. Foto: KAB, Gaia Solar
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Krav til arbejdsmiljøkoordinatoren – jo større 
byggeplads jo større uddannelseskrav

Ifølge bekendtgørelsen har bygherren følgende 
overordnede pligter:

• At udpege en koordinator for sikkerhed og 
sundhed under projektering med ansvar for 
koordinering af sikkerhedsarbejder. 

Byggeplads med mere 
end 1 Arbejdsgiver

Lille byggeplads
(under 5 personer samtidig)

Mellemstor byggeplads
( 5 – 10 personer samtidig)

Stor byggeplads
(over 10 personer samtidig)

Der skal udpeges en 
arbejdsmiljøkoordinator 
under projekteringen inden 
projekteringen går i gang. 

Krav: Praktisk erfaring med 
projektering, hvor arbejds-
miljøhensyn indarbejdes og 
anvendes under udførel-
sen.

Arbejdsmiljøkoordinator 
skal udpeges inden byg-
gepladsen etableres. 

Krav: Praktisk erfaring i 
ledelse af en byggeopgave.

De to roller kan tildeles 
samme person.

Krav:
Sagkyndig viden om byg-
geri

Kendskab til byggeriets 
aktører

Krav:
Sagkyndig viden om byg-
geri

Kendskab til byggeriets 
aktører

Viden om byggeriets ar-
bejdsmiljø

Krav:
Sagkyndig viden om byg-
geri

Kendskab til byggeriets 
aktører

Viden om byggeriets ar-
bejdsmiljø

Praktisk ledererfaring i 
byggeri.

Gennemført godkendt koor-
dinatoruddannelse

Figur 2. Krav til arbejdsmiljøkoordinatoren.

arbejdsmiljøet i byggesager. Og med virkning fra 
1. april 2013 har bygherren ansvar for koordinering 
af den samlede IKT anvendelse i hele byggesagen.

Arbejdsmiljø
Som udgangspunkt har entreprenøren ansvaret 
for sine folk på byggepladsen, og bygherren har 
kun de pligter, der specifikt er pålagt bygherren i 
de særlige arbejdsmiljøregler vedrørende bygge- 
og anlægsprojekter, herunder især pligterne iht. 
bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008.
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• At forholde sig til, hvilket arbejdsmiljø han gerne vil 
sikre sig, så kravene kan indarbejdes i bygherrens 
byggeprogram og være et krav i projekterings-
ydelsen. Den ydelse, der skal leveres, kan virke 
abstrakt, men beskrives bedst ved at koordinatoren 
skal kunne identificere og planlægge arbejderne, 
så de kan udføres på byggepladsen. En grundig 
projektgranskning, evt. med ekstern bistand, kan 
givetvis forbedre bygherrens projekt på dette 
område. Stiller bygherren ikke de fornødne krav 
til de projekterende, vil udbudsmaterialet være 
mangelfuldt, og han kan risikere at blive mødt 
med økonomiske krav fra entreprenøren efter 
byggesagens opstart på byggepladsen. 

• At udpege en koordinator for sikkerhed og 
sundhed under udførelse med ansvar for koor-
dinering af sikkerhedsarbejder under udførelsen. 
Koordinatorens hovedopgave er at gøre byg-
gepladsen sikker. Ingen håndværkere må gå 
i gang før de er instrueret i ’Plan for sikkerhed 
og sundhed’ (PSS), og der udarbejdes sikker-
hedsinstrukser for arbejder i højde og dybde, 
personlige værnemidler, adgang til byggepladsen 
og håndtering af kemiske stoffer og materialer.

• At sikre, at PSS løbende ajourføres i byggepe-
rioden.

• At koordinere sikkerhedsarbejdet overordnet i 
fællesområder, herunder at afgrænse sikkerheds-
foranstaltninger i fællesområder. Fællesområder 
er områder, hvor flere fag har gennemgang, fx 
trappeopgange – groft sagt alle områder inden 
for hegnet.

• At lade den udpegede koordinator forestå ud-
arbejdelse og vedligeholdelse af PSS, herunder 
oversigtstegning samt tids- og bemandingsplan.

• At anmelde pladsen til Arbejdstilsynet.

• At medvirke til, at arbejdet udføres sikkerheds- 
og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Ved manglende overholdelse af bygherrens for-
pligtelser, kan bygherren straffes med bøde.

I øvrigt henvises til Danske Arks ’Ydelsesbeskrivelse 
for Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen’ 
af maj 2009, som giver en god indføring i dette lidt 
vanskelige område. Se mere på www.danskeark.dk

Hvem skal bygherren antage til 
at forestå sikkerhedskoordineringen?
Selvom reglerne for bygherrens ansvar blev skær-
pet pr. 1. januar 2009, har de ikke haft den store 
bevågenhed hos bygherrerne. Alle bygherrer, ikke 
mindst de store bygherrer, bør have en generel 
arbejdsmiljøpolitik, som sætter den overordnede 
norm for, hvordan bygherren kræver, at dennes 
byggepladser fungerer. 

Som et led i diskussionen er det nærliggende at 
drøfte, om bygherrens sikkerhedskoordinering både 
under projektering og udførelse skal være indeholdt 
i totalrådgiverteamets ydelser eller overlades til et 
eksternt firma. Her fra anbefaler vi, at sikkerkoordina-
toropgaven bliver placeret hos totalrådgiverteamet. 
Vælger man at lade sikkerhedskoordineringen i 
projekteringsfasen overgå til et andet eksternt firma, 
kan der nemlig opstå et skisma, hvor den projek-
terende og sikkerhedskoordinatoren er uenige og 
ikke har fælles interesse. Så bliver bygherren nødt 
til at træffe en afgørelse og påtager sig dermed et 
projekteringsansvar, han ikke skal have.
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Til gengæld anbefaler vi, at totalrådgiveren hyrer 
en underrådgiver med sikkerhedskoordinering 
som fagområde. Dermed ligger ansvaret ét sted, 
nemlig hos totalrådgiveren. Desuden bør bygher-
ren allerede ved prækvalifikation stille krav om, 
at rådgiverfirmaet har de fornødne kompetencer 
både i projekterings- og byggefasen.

Tilskud til energibesparelser
I Bekendtgørelse nr. 1105 af 9. november 2006 om 
energibesparelser i net- og distributionsvirksomhe-
der dvs. energiselskaber som Dong, HNG m.fl. er 
der krav om, at disse selskaber skal give generel 
information om energiforbrug og energibesparelser til 
deres forbrugere. Samtidig skal virksomhederne sikre 
realisering af energibesparelser. Energistyrelsen har 
fordelt sparemålene på de enkelte energiselskaber 
og meddelt selskaberne, hvilket mål de hver især 
skal nå. Sanktionen for ikke at nå sit mål er bøder. 

Det vil i praksis sige, at et energiselskab kan være 
interesseret i at ”købe” retten til at registrere de 
energibesparelser (CO2), som et boligselskab 
opnår gennem et forbedringsprojekt. Tilsagn om 
selskabets køb af energibesparelser skal dog være 
indgået inden projektet bliver gennemført – i praksis 
skal aftalen være indgået inden entreprenørudbud.

Der er stor forskel på, hvad de forskellige ener-
giselskaber vil betale, og det er et stort arbejde 
at finde ud af, hvem der vil betale mest. I 2010 er 
der dannet et firma NRGX, som formidler og køber 
energibesparelser. Læs mere på www.nrgx.dk. 

Projekter der kan give energibesparelser er fx: 
Inddækning af facader, udskiftning af tag, vinduer, 
køleskabe, vaskemaskiner mv., udskiftning af 
dele af eller hele energiforsyningsanlæg (kedler, 
varmevekslere etc.), indregulering af varmeanlæg 
og ændring af belysning. Det vil være naturligt, at 
ydelser omkring energibesparelser indgår som en 
del af den eksterne rådgivers ydelse.

3.3 Rådgiverens 
ansvar og forsikringsforhold

I henhold til ABR 89 (Almindelige bestemmelser for 
teknisk rådgivning og bistand) pkt. 6.2 er rådgiveren 
ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatnings-
regler. Det betyder, at rådgiveren skal have handlet 
culpøst for at kunne stå med et rådgivningsansvar, 
medmindre rådgiveren har givet garantier. An-
svaret løber i 5 år regnet fra afleveringen, og som 
udgangspunkt er ansvaret ikke begrænset, dvs. 
ansvaret omfatter hele rådgiverens formue. Som 
regel begrænses ansvaret til forsikringssummerne 
iht. en tegnet forsikring. I de fleste større sager er 
det praksis, at bygherren kræver, at rådgiveren har 
en objektansvarsforsikring for det enkelte projekt. 

Fordele og krav ved tegning af en objektansvars-
forsikring:

• Der tegnes en forsikring til den konkrete sag 
uafhængig af den løbende forsikring.

• Rådgiveren skal inden projekteringsstart doku-
mentere, at forsikringen kan tegnes. Typisk er 
det et spørgsmål om præmiens størrelse.

 Almene boligafdelinger er ikke 
momsregistrerede, og kan ikke trække moms fra”
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• Vær opmærksom på, at rådgiveren får rabat 
på den løbende forsikring ved tegning af en 
objektansvarsforsikring. Rabatten bør komme 
bygherren til gode, hvilket sjældent sker.

• Det skal aftales, hvornår objektansvarsforsikrin-
gen træder i kraft, men forsikringen skal dække 
fra projekteringsstart.

• Forsikringen dækker ansvarsperioden på 5 år 
regnet fra byggeriets aflevering og forsikringen 
skal være uopsigelig.

• Præmien skal kræves betalt ved forsikringens 
etablering. Husk at få en kopi af præmiebe-
taling. Dermed er rådgiverens evt. konkurs af 
underordnet betydning

• Forsikringssummen bør afpasses den konkrete 
sag – typisk 10 mio. kr. ved personskader og 15 
% af sagens håndværkerudgifter ekskl. moms 
for tingsskade. 

• Selvrisiko bør være så lav som mulig. Den er er 
typisk min. 75.000 -100.000 kr.

• Tag stilling til om rådgiverens ansvar skal be-
grænses til forsikringssummen eller der også 
skal være et personligt ansvar.

• Forsikringen skal dække alle rådgivningsområ-
der, herunder tilsyn, idet tilsynsansvar iht. ABR 
89 pkt. 6.2.6.1 er begrænset til 2,5 mio. kr., hvis 
andet ikke er aftalt. 

Hvis bygherren accepterer en forsikringsdækning 
iht. rådgiverens løbende ansvarsforsikring, kan der 
ved en skade være risiko for, at forsikringssum-
men er opbrugt af skader i andre sager. Er sagen 
dækket af den løbende forsikring og rådgiveren 
går konkurs eksempelvis 2 år efter afleveringen, er 
der ingen forsikringsdækning i de resterende 3 år 
ansvarsperioden løber. Forsikringen vil her være 
faldet bort med rådgiverens konkurs. Hvis din sag 
er omfattet af den løbende forsikring, kan et krav 
være, at forsikringssummen hele tiden ’fyldes op’ 
ved skader.

Forsikring, skader og moms af rådgiverydelser
Da almene boligafdelinger ikke er momsregistrerede, 
og dermed ikke kan fradrage moms, er praksis 
ved skader, at forsikringsselskabet afregner forsik-
ringssummen ekskl. moms, mens det ansvarlige 
rådgiverfirma betaler momsen til boligselskabet. 
Hvis rådgiveren fx er ansvarlig for en skade på 
100.000 kr. inkl. moms, som afhjælpes, vil forsik-
ringsselskabet afregne 80.000 kr. til skadelidte, dvs. 
bygherren. Da skadelidte er en almen bygherre og 
dermed ikke er momsregistreret, skal momsen be-
tales af rådgiveren til boligselskabet. Da rådgiveren 
er momsregistreret kan han efterfølgende afløfte 
momsen. Hvis sagen afgøres i Voldgiftsretten ved 
dom og ikke afhjælpes, skal forsikringsselskabet 
afregne sagen til den almene bygherre inkl. moms.
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3.4 Særligt om 
honorar for rådgiverydelser

Honorartyper
I ABR 89 pkt. 3 behandles rådgiverens honorar, 
herunder forskellige honorarformer. De typiske 
afregningsformer er:

Fast honorar: 
Der er tale om en defineret ydelse, som der betales 
fast honorar for gennemførelsen af.

Honorar efter regning: 
Anvendes oftest i mindre sager, hvor ydelsens 
omfang ikke er klarlagt. Sædvanligvis sættes et 
estimeret timeforbrug, så bygherren bevarer 
styringen.

Honorar efter byggeudgift: 
Denne afregningsform er den mest almindelige 
inden for alment byggeri. Honoraret beregnes som 
en procentdel af byggeudgiften, dvs. af håndvær-
kerudgifterne ekskl. moms. Honoraret ligger typisk 
fast efter licitationen og godkendt skema B. Hvis 
bygherren tilkøber yderligere entreprenørydelser, 
beregnes der typisk også honorar af disse ydelser. 
Der beregnes dog ikke honorar af tilslutningsafgif-
ter, renter, forsikringer, gebyr for byggetilladelse, 
bygherreleverancer samt omkostninger som følge 
af projektfejl. Ofte beregnes honoraret efter en 
degressiv skala, så honorarsatsen falder samtidig 
med håndværkerudgiften stiger.

Rådgiverhonorarer er meget konjunkturfølsomme 
og til tider opleves honorarer på så lavt et niveau 
(3-4 %), at det forekommer useriøst, at opgaven 
kan løses indenfor disse rammer. I en fagentreprise 
oppebærer rådgiver typisk et mindre tillæg for at 
koordinere entreprenørerne. Tillægget bør svare 
til ca. 5-8 % af honoraret, men aftales konkret i 
hver sag.

Udbetaling af honorar
Sædvanligvis udbetales honorarer i henhold til en 
betalingsplan. Selvom almene bygherrer sjældent 
anvender dagbodsanktioner overfor sine rådgivere, 
bør en evt. dagbod være angivet i udbetalingsplanen.

Udgangspunktet for udbetalingsplanen for projek-
tering og udførelse er:

Hvis tidsplanen forskydes, justeres honorarbetalin-
gen tilsvarende. Ofte kræves der i den forbindelse 
ekstrahonorar.

Honorar 
til og med 
projekt-
forslag, 
maksimalt 
op til: 

20 %

Øvrige 
projekte-
ringsfaser, 
maksimalt 
op til:

40 %

Honorar 
i udførel-
sesfasen, 
minimum:

35 %

Udbeta-
ling efter 
1-års- 
gennem-
gangens 
afslutning:

5 %
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4.1 Beboerinddragelse og -samarbejde

I forbindelse med en helhedsplan er det vigtigt, at 
beboerne får indflydelse og er med til at præge 
processen gennem netværk og workshops, for her 
igennem at få ejerskab til projektet og være gode 
ambassadører i afdelingen.

Se mere om beboersamarbejdet i AlmenNet-
vejledningerne:

• AlmenVejledning i beboerdemokratisk proces, 
2. udgave 2013.

• Beboerdemokratisk proces 02 – fra skema A 
til Skema C, 1. udgave fra 2007. 

• AlmenVejledning i helhedsplanlægning og 
myndighedssamerbejde, 2. udgave 2013.

4.2 Beboervejledninger 
og afdelingsmødets godkendelse

Den indledende fase i en større renoveringssag 
kan tage flere år, og her er det vigtigt løbende at 
orientere beboerne. Orienteringen kan ske på de 
ordinære afdelingsmøder, hvor byggeudvalget/
administrationen bemyndiges til at arbejde videre 
med sagen. Desuden bør beboerne løbende få 
information. Ikke kun når aktivitetsniveauet er stort, 
men også når der ikke sker så meget for på den 
måde at holde interessen fanget.

Inden fremsendelse af skema A skal hele sagen og 
evt. konsekvenser for huslejen fremlægges på et af-
delingsmøde. Når der bliver sendt indkaldelse ud til 
afdelingsmødet, bør der som bilag være en temaavis, 
hvor projektet er beskrevet i ord og billeder. Desuden 
skal der i temaavisen være en liste over forslag til 

finansiering og de huslejemæssige konsekvenser, 
som er af væsentlig interesse for beboerne. 

På selve afdelingsmødet er det meget vigtigt at 
fortælle om planen for det arbejde, der skal udføres 
og give beboerne lejlighed til at stille spørgsmål 
og debattere inden afstemningen. Formålet er i høj 
grad at få skabt ejerskab til projektet hos beboerne. 
Erfaringen viser desuden, at jo mere beboerne har 
været inddraget i processen og er blevet hørt og 
orienteret, jo større er chancen for, at afdelingsmødet 
stemmer ja til gennemførelsen af renoveringssagen. 
Oplægsholdere på afdelingsmødet kan både være 
afdelingsformanden, administrator, den tekniske 
rådgiver eller en variation.

Beslutningerne på afdelingsmødet skal føres til 
referat, idet referatet er dokumentationen for af-
delingsmødets stillingtagen til gennemførelsen 
af sagen. Det er i øvrigt vigtigt, at referatet fra et 
afdelingsmøde af denne karakter er fyldestgørende 
og utvetydigt. Referatet fra afdelingsmødet skal 
underskrives af afdelingsmødets dirigent.

Når sagen har været forelagt og godkendt på 
afdelingsmødet og i organisationsbestyrelsen, er 
næste skridt at taste prækvalifikationsmateriale ind 
på LBF’s hjemmeside jfr. nedenfor.

4.3 Call-in-bestemmelsen

Med virkning fra 1. januar 2010 blev der i almen-
boligloven (§ 37 stk. 4-6) skabt mulighed for at 
iværksætte nødvendige foranstaltninger, hvis af-
delingsmødets godkendelse ikke kan opnås, eller 
hvis forslaget forkastes ved urafstemning. Denne 
tilføjelse kaldes call-in-bestemmelsen.

4.  Afdelings-
  mødets godkendelse og 

beboerinddragelse i fase A-C
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Nødvendige foranstaltninger er begrænset til sær-
lige situationer ved gennemførelse af:

• Større renoveringsopgaver
• Større energibesparende foranstaltninger
• Boligsociale helhedsplaner 
• Fremtidssikring af bebyggelser.

Det er boligorganisationens øverste myndighed 
(repræsentantskabet), der skal beslutte, om call-
in-bestemmelsen skal bruges i en given situation. 
Denne beslutning kan ikke gives videre til sel-
skabsbestyrelsen. Hvis bestemmelsen benyttes, 
skal det indberettes til Socialministeriet via den 
stedlige hjemkommune. 

Da bestemmelsen blev vedtaget og muliggjorde en 
gennemførelse af sager på trods af afdelingsmødets 

afslag, havde mange i både administrationsselska-
berne og på det politiske niveau den forestilling, at 
bestemmelsen formentlig kun ville blive anvendt i 
ganske få tilfælde, fordi alene truslen om bestem-
melsen var nok til, at de beboerdemokratiske 
processer kunne fungere. 

Imidlertid må vi konstatere, at call-in-bestemmelsen 
to år efter sin ikrafttræden ikke har haft nogen effekt. 
I de tilfælde, hvor bestemmelsen har været forsøgt 
bragt i anvendelse, har ministeriet afvist, at bestem-
melsen kunne anvendes for ikke at tilsidesætte de 
grundlæggende beboerdemokratiske principper. 
Derfor er rådet at gennemføre sagsbehandlingen 
i overensstemmelse med de beboerdemokratiske 
grundregler og undlade at forsøge at gøre brug 
af call-in-bestemmelsen – hjemlen er der, men 
udmøntningen er uklar.

Det er vigtigt at få inddraget beboerne, når der skal laves en helhedsplan.
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5.1 Indberetning af 
prækvalifikationsmateriale til LBF 

LBF digitaliseret pr. 1. januar 2012
Med virkning fra 1. januar 2012 foregår indberetning 
af materiale til prækvalifikation på LBF’s hjemmeside 
www.lbf.dk, under Driftsstøtte, Fysiske arbejder.

LBF har en række krav til de oplysninger og den 
dokumentation, der skal indberettes til brug for 
ansøgning om prækvalifikation:

• Afdelingens data: Beliggenhed, antal boliger, 
lejlighedsstørrelser mv.

• Udlejningssituationen (her kan KÅS-nøgletal 
være en hjælp).

• Beboersammensætningen, herunder vurdering 
af evt. sociale problemer.

• Afdelingens regnskaber fra de seneste 3 år, 
budgetter for de seneste 2 år og sammendrag 
af balancetal.

• Byggeteknisk dokumentation, typisk en tilstands-
rapport med dokumentationer.

• Oversigt over socialpædagogiske og kriminali-
tetsforebyggende aktiviteter samt fritidstilbud.

• Oplysninger om tilsagn til offentlig støtte i forbin-
delsen med opførelsen eller ved konvertering af 
lån, indestående prioriteter og eventuelle forfaldne, 
ikke-betalte terminsydelser.

• Oplysninger om, hvad der er gjort for at finde årsa-
ger og ansvarsplacering for evt. bygningsskader, 
herunder erstatning, forsikringsdækning eller lign. 

• Oplysninger om bygningsværdien ved fremsen-
delse til kommunen.

Budgetlægning af udbedrings-
 og ombygningsudgifterne 
Som en del af ansøgningen indberettes LBF’s 
budgetskema. Skemaet ligger på www.lbf.dk, hvor 
der også er en vejledning i at udfylde skemaet.
 
Skemaet er opdelt på bygningsdele fordelt på for-
skellige emner: Opretning, miljø, sammenlægning, 
tilgængelighed, vedligeholdelse og modernisering. 
Med baggrund i prisbøger udfyldes skemaet og 
bliver derfor et vigtigt arbejdsredskab i samarbejdet 
med LBF. Bemærk at LBF skelner skarpt mellem 
almindelig vedligehold / genopretning og den eks-
traordinære opretning. Når du taster oplysningerne 
ind, får du ikke en bekræftelse på, at indberetningen 
er lykkedes. Men når alle nødvendige oplysninger 
foreligger, skifter sagen status på indberetnings-, skifter sagen status på indberetnings-
siden og LBF’s sagsbehandling begynder.

LBF’s besigtigelse af afdelingen
Når alle relevante oplysninger er indberettet, afventer 
sagen herefter besigtigelse, som første del af LBF’s 
sagsbehandling. Inden da gennemgår LBF det ind-
sendte materiale på sagen. Normalt går der ca. ½ år fra 
indberetning til LBF meddeler en dato for besigtigelse. 

Ved besigtigelsen deltager repræsentanter fra 
LBF, byggeudvalg, projektleder og evt. økonomi-
funktion i boligorganisationen, teknikerne der har 
udarbejdet tilstandsrapporten m.fl. Sagen gennem-
gås og på baggrund af besigtigelsen fordres der 
evt. yderligere teknisk dokumentation, tilpasning 
i budgetskema mv. Alt i alt en gennemgang, hvor 
sagen afstemmes og skæres til, både teknisk og 
økonomisk. Det er LBF, der giver tilsagn om støtte, 
ikke kommunen.

5.  Godkendelse 
af skema A og projektering i fase B



34

FSB og SAB/KAB Tingbjerg i København. Udendørs belysning. 
Se www.inspirationskatalog.dk. Foto: GHB Landskabsarkitekter.
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5.2 Fremsendelse af skema A 
til BOSSINF, kommunen og LBF 

Indberetning af skema A i BOSSINF
Skema A indberettes i BOSSINF (www.bossinf.dk) 
med digital signatur, hvor den kommunale sagsbe-
handling gennemføres med anbefaling overfor LBF.

Fremsendelsesbrev til kommunen og LBF
Uanset indberetning af skema A i BOSSINF, sen-
ders indtil videre fortsat et fremsendelsesbrev til 
den stedlige hjemkommune, hvor sagen forelæg-
ges for byråd/kommunalbestyrelse, som herefter 
videresender sagen med sin anbefaling til LBF. 
Samtidig med fremsendelsen til kommunen, skal 
der sendes en kopi til LBF til orientering.

Det er en god regel at udarbejde en fyldestgørende 
fremsendelsesskrivelse til kommunen, så kommunen 
bistås i sin sagsbehandling, og man på den måde 
letter arbejdet omkring udarbejdelsen af dagsor-
denteksten til økonomiudvalgs- og byrådsmødet.

Fremsendelsesskrivelsen kan/skal indeholde:

• En angivelse af de punkter, der skal tages stil-
ling til og ansøges om.

• I enkle ord og vendinger beskrives, hvad sagen 
omfatter og hvorfor sagen agtes gennemført.

• En overskuelig økonomioversigt fordelt på ho-
vedposter og den endelige anskaffelsessum.

 
• En angivelse af, hvordan finansieringen er sam-

mensat fordelt på de af LBF støttede arbejder 
og forbedringsarbejder.

• En angivelse af, om der søges om kapitaltilførsel 
og med hvilket beløb.

• En angivelse af huslejekonsekvens for så vidt 
angår de af LBF støttede arbejder og forbed-
ringsarbejder.

• En særskilt ansøgning om kommunal tilladelse 
til en huslejestigning, hvis huslejen stiger mere 
end 5 % af den nugældende leje (driftsbekendt-
gørelsen § 76 stk. 4).

• En særskilt ansøgning om kommunal tilladelse 
til at optage lån for så vidt angår forbedrings-
arbejder (almenboligloven § 29 stk. 1).

• En ansøgning om kommunal garantistillelse 
overfor realkreditinstitut for realkreditlån på 
formentlig 100 % for så vidt angår lån til for-
bedringsarbejder. 

• Oplysninger om evt. hjemfaldsforpligtelser.

• Oplysninger om kommunal garanti, herunder 
garantiberegning for den del af det støttede 
lån, som ligger udover 60 % af ejendommens 
værdi. Landsbyggefonden yder 50 % regaranti. 

• Oplysninger om resultatet på afdelingsmødet, 
hvor projektet blev godkendt. Vedlæg referatet.

• En ansøgning om, at sagen sendes videre til LBF 
med kommunens anbefaling for så vidt angår 
de støttede arbejder samt godkende sagen for 
så vidt angår øvrige forbedringsarbejder.

  Kapitel 5
Godkendelse 
af skema A og 
projektering i      
      fase B
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Supplerende 
dokumentationer og proceskrav fra LBF 
Ansøgningen skal indeholde en helhedsplan for 
indsatsen i den enkelte boligafdeling og det på-
gældende boligområde som helhed, for at få en 
samlet helhedsbetonet løsning af afdelingens kon-
kurrencemæssige og bygningsmæssige problemer.

Desuden medsendes et dispositionsforslag, som 
er en angivelse af projektets forudsætninger, den 
arkitektoniske idé, funktioner og miljø, herunder 
forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- 
og installationsprincipper, samt overvejelser om 
drift og vedligehold. Dispositionsforslaget danner 
grundlag for det senere projektforslag, som udar-
bejdes efter godkendt skema A. Vær opmærksom 
på, at LBF lægger stor vægt på forslagets arkitektur 
fra et både teknisk og æstetisk synspunkt.

Finansieringsforslag af 
udbedrings- og ombygningsudgifterne 
Det er en klar forudsætning, at en renovering i 
størst muligt omfang dækkes af huslejestigninger. 
Desuden skal boligorganisationen bidrage til sagen 
fra sin egenkapital.

Boligafdelingen bør tidligt i planlægningsfasen 
udarbejde realistiske finansieringsforslag, hvor 
der på forhånd skal ses kritisk på, hvilke arbejder, 
der kan opnå støtte. Som sagt før, så støtter LBF 
ikke almindelig vedligeholdelse, forbedringer og 
moderniseringer.

I Figur 1 på næste side er et eksempel på en fi-
nansieringsplan.

Renoveringer med støtte fra 
LBF er omfattet af Byggeskadefonden
Med virkning fra 1. juli 2011 er alle sager, der opnår 
støtte fra LBF, obligatorisk omfattet af Byggeskade-
fondens regelsæt, og der skal i budgetlægningen ved 
skema A og B afsættes 1 % af anskaffelsessummen 
som bidrag til Byggeskadefonden. Byggeska- Byggeska-
defonden opkræver afsætningsbeløbet baseret 
på skema B 3-4 uger før afleveringstidspunktet. 
Det endelige bidrag fastsættes med baggrund i 
det indberettede skema C, og der sendes en ny 
opkrævning eller modtages penge retur.

De sager, der er omfattet af Byggeskadefonden, 
er: Tilsagn om egen trækningsret, renoverings-
støtteordning og driftsstøtteordning. For øvrige 
renoveringssager kan Byggeskadefonden ansøges 
om frivillig byggeskadeforsikring. Ansøgning sker 
via www.bsf.dk. 

Sagsbehandling af skema A i kommunen
Kommunen foretager et dispositionsforlag og en 
juridisk/økonomisk vurdering på baggrund af de 
indleverede oplysninger i skema A. Ofte har der 
allerede inden været en dialog med kommunen 
om afdelingens særlige udfordringer og behov, 
herunder byggetekniske forhold. Dialogen kan være 
ført særskilt med kommunens embedsmænd eller 
på styringsdialogmøder, hvor det vil være naturligt 
at foretage disse drøftelser, så der er konsensus 
omkring boligorganisationens og kommunens 
holdninger til afdelingens problemstillinger.

Sagen forelægges økonomiudvalg og kommunal-
bestyrelse under hensyn til kommunalbestyrelsens 
tilsynsforpligtelse og de økonomiske konsekvenser, 
der er forbundet med sagen. Efter behandling i 
kommunen sender kommunen sagen til LBF med 
sin indstilling. 
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Afdeling xxx

Xxx almennyttige Boligselskab Finansiering: 5 % Realkredit obligationer

Antal lejemål 636 Byggesum i alt 156.278.758

Antal m² 48.248

Årlige lejebudget 2005 26.119.000

Vedrørende Byggesum Finansiering i alt Årlige omk.

Byggeskade og Miljøforbedringer 102.325.000 102.325.000 3.684.000

Forbedrings- og opretning, LBF-sag 53.953.758 53.953.758 3.875.000

Forbedrings- og opretning, Køkken & Bad 75.533.000

- Dækket af henlæggelser -13.000.000

- Tilskud egen trækningsret -17.000.000

- Dækket af kapitaltilførsel -1.000.000

- Fællespuljetilskud - Landsdispositionsfonden
( 636 lejemål a kr. 20.000 ) -12.720.000 31.813.000 2.285.000

I alt 188.091.758 9.844.000

Årlige omkostninger Stigning i % Stigning pr. m²

Låneydelse jf. ovenstående 37,7 % 204 9.844.000

- Fritagelse for indbetaling af G-indskud -7,0 % -38 -1.831.000

- Fritagelse for betaling af udamortiserede lån -3,1 % -17 -800.000

- Besparelser i afdelingens nuværende budget -11,5 % -62 -3.000.000

- Besparelse ved lånetidsforlængelse -6,7 % -36 -1.761.000

9,4 % 51 2.452.000

Nuværende gennemsnitlig leje 513

Gennemsnit pr. lejemålsenhed pr. måned 336 564

Figur 1. Eksempel på finansieringsplan.
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5.3 Projektforslag og 
forprojekt til myndighedsgodkendelse 

Projektforslag
Efter godkendt skema A udarbejder sagens tekni-
kere et projektforslag for at sikre, at projektet kan 
holdes inden for den styrende ramme på skema 
A-tidspunktet. Dette sikrer også, at afdelingen får 
en mere sikker økonomisk ramme for sin endelige 
godkendelse.

Projektforslaget er baseret på dispositionsforsla-
get og angiver opgavens æstetiske, funktionelle, 
tekniske, miljømæssige og økonomiske detaljer i 
et sådant omfang, at bygherren kan beslutte, om 
projektet skal gennemføres som foreslået eller om 
det skal ændres. I projektforslaget skal der være 
taget stilling til alle betydende spørgsmål omkring 
renoveringens ydre fremtræden, planudformning, 
konstruktions-, materiale- og installationsvalg samt 
andre forhold, der er afgørende for byggeriets 
funktion og kvalitet. Projektforslaget skal desuden 

indeholde et styrende budget for de fornødne 
bevillingsmæssige dispositioner. Endelig skal 
projektforslaget også indeholde en tidsplan for 
projektering og udførelse samt forslag til entre-
prise- og udbudsform. 

I denne fase er beboere, byggeudvalg og/eller 
afdelingsbestyrelse almindeligvis med.

Projektforslaget forelægges afdelingsmødet til 
godkendelse. Forprojektet udarbejdes herefter 
med henblik på myndighedsgodkendelse.

BR10, renoveringer 
og skærpede energikrav 2015
Med bygningsreglementet BR10 er der sket en 
skærpelse af energikrav og indført en ny energi-
klasse 2015. Med indførelsen er der sket en markant 
forøget interesse for lavenergibyggeri også inden 
for renoveringer.

Vestsjællands Almene Boligselskab afd. 27 i Svinninge. Tegning: VAB, Energigruppen.
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For så vidt angår renoveringer arbejder bygnings-
reglementet med følgende områder:

• Ændret anvendelse: Der sker en anvendelse til 
et andet formål, hvilket indebærer et væsentlig 
større energiforbrug. For eksempel ved ind-
dragelse af en tagetage til beboelse.

• Tilbygning: Der etableres en ny bygningsdel i 
tilknytning til en eksisterende bygning.

Med virkning fra 1. juli 2011 er 25 %-reglen i BR10 
kap. 7.4.3 udgået. 25 %-reglen omfattede, at ved om-
bygninger i eksisterende bebyggelser, der udgjorde 
over 25 % af klimaskærmens areal (tag, ydervægge, 
vinduer, yderdøre, terrændæk og krybekælder), 
eller 25 % af den offentlige ejendomsværdi,skulle 
der udarbejdes rentabilitetsberegninger af, om 
der skulle udføres yderligere energibesparende 
foranstaltninger. Disse beregninger skal nu ikke 
længere foretages. 

Det er dog et krav, at der foretages efterisolering 
ved mindre renoverings-, udskiftnings- og ombyg-
ningsarbejder, hvis efterisoleringsarbejdet i det 
konkrete tilfælde er rentabelt. Læs mere om BR10 
på www.ebst.dk 

Forprojekt til myndighedsgodkendelse
Myndighedsprojektet er en viderebearbejdning af det 
godkendte projektforslag og skal danne grundlag 
for myndighedsgodkendelsen. Myndighedsprojektet 
indgår som en integreret del af hovedprojektet og 
indeholder en redegørelse for projektets endelige 
udformning i relation til myndighedskrav, herunder 
en beskrivelse af projektets arkitektur og valg af 
konstruktioner, materialer og tekniske installationer. 
Projektmaterialet skal opfylde myndighedernes 
krav til dokumentation af de lovmæssige forhold og 

angive udformning, konstruktioner og principper 
for tekniske installationer.

Rådgiveren ajourfører projektforslagets budget 
i forhold til prisudviklingen og eventuelle aftalte 
ændringer i projektet. Rådgiveren ansøger også 
om byggetilladelse og deltager i eventuelle forhand-
linger med myndighederne. Bygherren godkender 
myndighedsprojektet og eventuelle dispensations-
ansøgninger.

Kommunen vil, som bygningsmyndighed i hver 
enkelt sag, vurdere, hvilke oplysninger, der er 
nødvendige for behandling af ansøgning om byg-
getilladelse. Det er derfor altid en god idé at indlede 
en forhåndsdialog med kommunen. Formålet med 
dialogen er først og fremmest at opnå en gensidig 
forståelse for bygningsmyndighedens krav og 
bygherrens ønsker. 

5.4 Hovedprojekt og 
kvalitetssikring af projektmateriale

Minimumskrav til et hovedprojekt
Hovedprojektet fastlægger opgaven entydigt og 
med en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne 
grundlag for en endelig afklaring af byggetilladelsens 
betingelser samt for udbud, aftaler og udførelse. 

Hovedprojektet skal som minimum omfatte:

• Dokumentfortegnelse inklusiv tegningsliste.

• Byggesagsbeskrivelsen: Indeholder de fælles 
betingelser, der gælder for alle entrepriserne i 
en byggesag. Til en byggesag hører således 
kun én byggesagsbeskrivelse. Indeholder ikke 
entreprisearbejder, da disse altid er indeholdt i 
arbejdsbeskrivelser.

  Kapitel 5
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• Arbejdsbeskrivelser: Beskriver de arbejder, 
der er knyttet til entreprisen. De projekterende 
fastsætter omfanget og antallet af arbejdsbe-
skrivelser og hvilke entrepriser, de knytter sig til. 
Arbejdsbeskrivelser anvendes som beskrivelse 
af et afgrænset arbejde, som eventuelt kan in-
volvere flere fag. Arbejdsbeskrivelsen angiver 
et arbejdes omfang, forskrifter for materialer, 
udførelse og kontrol, herunder specifikationer 
for de bygningsdele, der indgår i arbejdet.

• Tegninger: Hovedtegninger, oversigtstegninger, 
bygningsdelstegninger og detailtegninger.

• Tidsplan: Det er utroligt vigtigt, at tidsplanen er 
realistisk og tager højde for leveranceproblemer, 
medtager logistiske forudsætninger omkring 
arbejdernes udførelse og tager højde for ad-
gangsforhold. Tidsplanen har stor relevans for 
arbejdsmiljøet, og det er bl.a. her, arbejdsmil-
jøkoordinatoren har en central rolle.

• Tilbudslister: Skal som udgangspunkt være 
uden produktangivelser. Brug termen ”som” 
eller ”dermed ligestillet” i stedet.

Funktionsudbud
Når der er tale om et hovedprojekt, som udbydes i 
enten hoved- eller fagentreprise, forudsættes det, 
at projektmaterialet (tegninger og beskrivelser) 
har en detaljeringsgrad, der sikrer bygbarheden. 
Imidlertid opleves det ofte – specielt på ingeniør-
projekter – at der sker udbud på funktionalitet, så 
det overlades entreprenøren at detailprojektere. 

Funktionsudbud hører som regel sammen med 
totalentreprise. Gennemføres funktionsudbud 
forudsættes det, at der anvendes tilgængelige 
systemprodukter. Imidlertid har entreprenøren intet 

projekteringsansvar og systemleverandøren har kun 
ansvar for sit system til grænsefladen, hvorfor det 
er vigtigt, at det er den projekterende rådgiver, der 
varetager opgaven omkring ledelse af opgaven, 
herunder sikrer de fornødne sammenhænge ved 
grænseflader. 

Udgangspunktet bør være, at der i rådgiveraftalen 
indføjes et forbud mod funktionsudbud med min-
dre det konkret aftales med bygherren, herunder 
omkring hvilke emner og i hvilket omfang.

Kvalitetssikring tilknyttet 
de enkelte projekteringsfaser
Kvalitetssikring af projektmaterialet hænger nøje 
sammen med de forskellige faser under projekte-
ringen. Generelt kan opstilles følgende krav:

• Organisering: Opstil organisationsplan og fast-
læg mødestruktur

• Byggeprogram: Kontrol af, at projektmaterialet 
er i overensstemmelse med bygherrens byg-
geprogram.

• Beregninger: Statiske og stabilitetsberegninger, 
energi- og varmetabsberegninger mv.

• Granskning: Intern projektgranskning evt. sup-
pleret med ekstern granskning efter bygherrens 
beslutning. Ved risikofyldte konstruktioner fore-
tages der altid ekstern granskning.

• Risikobehæftede forhold: Rådgiverne skal mindst 
to gange underskrive en erklæring om risikobe-
hæftede forhold; dels ved projektforslaget dels 
ved hovedprojekt. Erklæringen er rådgivernes 
oplysning til bygherren om særlige forhold, der 
skal have bygherrens bevågenhed. 

 Kvalitetssikring af projektmaterialet hænger   
 sammen med faserne under projekteringen”
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• Tilsynsplaner og kontrolplaner: Har til formål at 
specificere og systematisere tilsynskontrollen.

• KS-materiale: Sikring af, at entreprenørens KS-
materiale er tilstede løbende. 

• Aflevering og 1 års-gennemgang: Sikre at 
rådgiverne gennemfører afleveringen og 1 
års-gennemgangen i overensstemmelse med 
bygherrens krav.

• Kvalitetssikring og totaløkonomi iht. bekendt-
gørelse om kvalitetssikring: Med virkning fra 

1. juli 2011 trådte en ny bekendtgørelse om 
kvalitetssikring af byggearbejder i kraft (Bek. nr. 
773 af 27. juni 2011 om kvalitetssikring af byg-
gearbejder i alment byggeri). Bekendtgørelsen 
omhandler både kvalitetssikring i byggeriet og 
totaløkonomi. Med hensyn til totaløkonomi hen-
vises til Byggeskadefonden (www.bsk.dk) , hvor 
der er mulighed for at simulere totaløkonomiske 
beregninger over forskellige bygningsdele. 
Derudover omhandler bekendtgørelsen indsats-
områder og risikobehæftede forhold. Særligt 
§ 6 omkring indsatsområder, er vigtig at være 
opmærksom på.

  Kapitel 5
Godkendelse 
af skema A og 
projektering i      
      fase B

Sønderborg Andelsboligforening/Salus afd. 22, Kløver- og Hvedemarken. Skalmuring. 
Se www.inspirationskatalog.dk. Foto: Gl Bedre Boliger, SALUS
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6.1 Entrepriseudbud 
efter tilbudslov eller EU-direktiv
Efter godkendelse af hovedprojekt i byggeudvalg 
samt evt. forelæggelse på et afdelingsmøde, er tiden 
kommet til at foretage udbud af entreprenørydelser. 
Afhængig af størrelsen på de skønnede håndvær-
kerudgifter, gennemføres entrepriseudbuddet iht. 
tilbudsloven eller EU’s udbudsdirektiv. Hvis hånd-
værkerudgifterne ligger over tærskelværdien (pr. 
1. januar 2012-31. december 2013 på 37.245.500 
kr. ekskl. moms), skal udbud ske iht. EU’s udbuds-
direktiv.

Uanset om der gennemføres udbud efter tilbudslo-
ven eller EU-direktivet er de sædvanlige udbuds-
former: offentlig licitation, begrænset licitation med 
prækvalifikation eller begrænset licitation uden 
prækvalifikation (indbudt licitation).

Offentlig licitation
Gennem offentlig annoncering inviteres en ubestemt 
kreds til at afgive tilbud på opgaven. Offentlig lici-
tation bruges ikke særlig tit ved entreprenørudbud 
fordi det kan være meget ressourcekrævende, men 
kan til gengæld anvendes både ved EU-udbud og 
udbud iht. tilbudsloven. 

Udbudsformen egner sig ikke til renoveringsopgaver, 
idet du mister styringen med, hvem der kommer til 
at afgive bud på opgaven.

Begrænset licitation med prækvalifikation
Gennem en udbudsbekendtgørelse i EU-tidende 
inviteres mulige tilbudsgivere til at tilkendegive 
deres interesse i at blive prækvalificeret til at 
byde på opgaven. Denne licitationsform an-
vendes ved EU-udbud, som du kan læse mere 
om i bilag E.

Ved udbud iht. tilbudsloven kan du også anvende 
en prækvalifikationsrunde, men oftest anvendes 
begrænset licitation uden prækvalifikation. 

Begrænset licitation uden 
prækvalifikation (indbudt licitation)
Indbudt licitation er alene mulig iht. Tilbudsloven, 
ikke ved EU-udbud. Her indbydes firmaer, som 
boligorganisationen kender og har gode erfaringer 
med, til at give tilbud på opgaven. De mulige fir-
maer forelægges byggeudvalget til godkendelse. 

I udbudsbrevet angives, hvor mange firmaer 
der vil blive bedt om at afgive tilbud. Der er intet 
maksimum for antal bydende, men hold dig til 5-7 
tilbudsgivere af hensyn til firmaernes vurdering af 
chancen for at få opgaven.

For en ordens skyld skal nævnes, at der både i 
tilbudsloven og EU-direktivet er øvrige udbudsfor-
mer, fx rammeudbud, og udbud efter forhandling 
mv. (EU).

Som det fremgår af Figur 3 på næste side, er der 
ikke de store forskelle, dog er det vigtigt at skelne 
mellem de 2 lovgivninger.

Underhåndsbud i henhold til tilbudsloven
Underhåndsbud er muligt ved ustøttede arbejder, og 
det er en særlig udbudsform, der kun er mulig ved 
udbud iht. tilbudsloven. Underhåndsudbud er lige-
værdig med indbudt licitation, men underhåndsbud 
er en lidt mere enkel og uformel fremgangsmåde 
og kan kun anvendes i sager uden offentlig støtte 
op til en værdi svarende til EU-direktivets beløbs-
grænse på 37.245.500 kr. ekskl. moms.

6. Udbud af 
     entrepriser 

mellem fase B og C
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Sager uden offentlig støtte er:
Når et arbejde finansieres ved egne midler på én 
af følgende måder:

• Over boligafdelingens drift
• Ved udnyttelse af egen trækningsret i LBF.
• Ved lån eller tilskud fra boligorganisationens 

arbejdskapital eller dispositionsfond.
• Ved optagelse af realkreditlån, der afdrages 

over afdelingens drift.

Sager med offentlig støtte er:
Når et arbejde finansieres ved støtte med finan-
siering på én af følgende måder:

• Ved tilskud eller støttede lån fra LBF
• Ved tilskud fra Byggeskadefonden
• Ved kommunal støtte i form af tilskud eller garanti 

på realkreditlån
• Ved kapitaltilførselssager (se mere under finan-

sieringsmuligheder).

Husk tildelingskriterium, som typisk er laveste 
pris eller økonomisk mest fordelagtige bud med 
vægtede underkriterier.

Se figur 4 på næste side.

Kapitel 6
Udbud af 
enterpriser 
mellem fase 
    B og C

Figur 3. Krav til EU-udbud og udbud i henhold til tilbudslov

EU-udbud Udbud iht. tilbudslov

Udbudsannonce (prækvalifi-
kation) Ja, ubetinget krav Nej, kun hvis det vælges

Oplyse max. antal i udbuds-
brev Ja Ja

Angive tildelingskriterium Ja Ja

Entreprenør må være 
til stede under licitationen Ja Ja

Antal bydende Ingen maks. antal Ingen regler om maks. antal, 
men anbefaler 5-7.

Begrundelsespligt Ja, skærpede krav Ja

Mulighed for at forhandle Nej Ja, under visse betingelser
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Udbudstidsplan og udbudsregler
Almene bygherrer er underlagt de samme udbuds-
regler som de offentlige bygherrer. Det betyder 
bl.a., at en almen bygherre har pligt til at kassere 
et tilbud som ukonditionsmæssigt, hvis entrepre-
nøren tager forbehold for udbudstidsplanen, se fx 
Kendelse af 26. november 2004 Pihl & Søn A/S. 

Da et forbehold til tidsplanen har den alvorlige 
konsekvens for entreprenøren, at tilbuddet allerede 
på grund af forbeholdet erklæres ukonditions-
mæssig, undlader entreprenøren at forholde sig 

6.2 Udbudsmaterialet til entrepriseudbud

Uanset hvilken udbudsform du vælger, skal der ud-
arbejdes et fyldestgørende materiale til brug for de 
bydende. Udbudsmaterialet skal være klart og enty-
digt. Det er de eksterne rådgivere, evt. i samarbejde 
med bygherrerådgiveren, som udarbejder udbuds-
materialet. Udbudsmaterialet består af tegninger og 
beskrivelser for de forskellige fag, typisk baseret på 
bips’ basisbeskrivelse, som er en basisbeskrivelse 
med en samling af bestemmelser, der fungerer som 
et fælles referencegrundlag. Se mere på www.bips.dk. 

Figur 4. Krav ved underhåndsbud og begrænset licitation.

Underhåndsbud Begrænset licitation

Antal bydende 3, måske 4 hvis forbehold 
i udbudsbrev

Skabe konkurrence, ingen maks. 
antal (maks. 5-7)

Oplyse max. antal i udbudsbrev Ja Ja

Angive tildelingskriterium Ja Ja

Entreprenør må være tilstede 
under licitationen Nej Ja

Anvendes i sager uden offentlig 
støtte

 Ja, op til EU direktivets krav på 
36.110.270 kr. ekskl. moms Ja

Anvendes i sager med offentlig 
støtte

Ja, under visse betingelser. Se tilbuds-
loven § 12, stk.3, nr. 1-5. Husk evt. kom-

munal accept som tilsynsmyndighed 
ved fx byggeskadesager jf. lab § 100

Ja, uden begrænsninger

Begrundelse Ja Ja



45

til eller stille spørgsmål til tidsplanen. Hvis entre-
prenøren tildeles opgaven og indgår kontrakt med 
bygherren, kommer entreprenørens indsigelser 
mod tidsplanen, og han kræver allerede inden 
byggestart tidsfristforlængelse. Det er en uheldig 
situation for både entreprenør og bygherre, så 
det er bygherrens opgave at gøre tidsplanen så 
realistisk som muligt. Der skal fx tages højde for 
kendte leveranceproblemer og til de krav, bygher-
ren har til sikkerhed og sundhed i fællesområder. 
Der skal også være en kvalificeret stillingtagen til 
bygbarhed og selvfølgelig bygherrens realistiske 
ønsker til kvaliteten af det færdige byggeri.

Tidsplan som styringsredskab 
- sanktionsbærende datoer i tidsplanen
Et andet vigtigt element i tidsplanlægningen er 
sanktionsbærende datoer enten i form af dagbod 
(1-2 % af entreprisesummen) eller ifølge dansk rets 
almindelige erstatningsregler jf. AB 92 § 25. Typisk 
anvendes dagbod ved hoved- og totalentreprise, 
mens dansk rets almindelige erstatningsregler bør 
anvendes ved fagentreprise, da en dagbod ikke 
vil dække bygherrens tab, hvis det ansvarspådra-
gende forhold sker tidligt i byggefasen.

Sanktionsbærende datoer i en tidsplan er et godt 
styringsredskab for bygherren, og som minimum 
er de angivet i forbindelse med ibrugtagning af 
dele af arbejdet fx ved renovering af en blok eller 
ved den samlede aflevering. Ofte kan det være 
relevant at have sanktionsbærende datoer ved 
mellemterminer, men ifølge praksis, er det kun til-
ladt at angive mellemterminer, hvis det er konkret 
begrundet. 

Kontrakttidsplan
Når der i forbindelse med entrepriseaftalen indgås 
en tidsplan, kaldes den kontrakttidsplanen. Kon-
trakttidsplanen indeholder typisk udbudstidsplanen 
med bygherrens start- og slutdato samt evt. mel-
lemterminer og en oversigt over entreprenørens 
aktiviteter. Det sikrer, at der for begge parter er en 
sammenhæng mellem tekniske arbejder, tidsmæs-
sig udførelse og betaling.

Referenceprodukter 
– ’som’ eller ’dermed ligestillet’
De tekniske rådgivere vil i udbudsmaterialet gerne 
henvise til referenceprodukter, som de kender til i 
pris og kvalitet. Dog er der krav om, at så vidt det 
er muligt, skal de tekniske specifikationer defineres, 
så alle tilbudsgivere stilles lige, hvilket reelt bety-lles lige, hvilket reelt bety-
der, at produktnavne/fabrikater ikke må angives. 
Dette gælder uanset om der er tale om et udbud 
iht. EU-direktivet eller tilbudsloven. 

Klagenævnet for Udbud har i en række tilfælde 
truffet afgørelse om angivelse af referencepro-
dukter, og på den baggrund har der dannet sig 
en fast praksis. De tekniske specifikationer må 
hverken angive eller henvise til et bestemt fabri-
kat, oprindelse eller fremstillingsproces, sådan at 
nogle produkter favoriseres og andre elimineres. 
En henvisning er dog undtagelsesvis tilladt, hvis 
en tilstrækkelig nøjagtig beskrivelse ikke kan lade 
sig gøre og angivelsen skal efterfølges af ”eller 
tilsvarende.” 

Dog synes praksis at være lidt mere lempelig ved 
renoveringssager, idet der kan være forhold der 
af hensyn til den fremtidige drift gør, at der må 
angives produktnavne. 

Kapitel 6
Udbud af 
enterpriser 
mellem fase 
    B og C
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 Den eksterne rådgiver laver et udkast til et 
udbudsbrev, som bygherren skal godkende.”

PAB, afd. 4, Kragshusene i København. Foto: Domus arkitekter
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Der er ingen tvivl om, at det er meget besværligt 
for de tekniske rådgivere at udarbejde funktions-
beskrivelser, men de er rent faktisk godt hjulpet 
af fabrikanterne. 

Eksempel:
I Ifö’s neutrale udbudsbeskrivelse for Ifö Sign 
høj model toilet 6861, står følgende:
• Type: Gulvmonteret toilet til skruemontering 

med lukket S-lås.
• Høj model. Heldækkende porcelænscister-

nekappe og plastinderci-sterne. Hygiejnisk 
doseringsløsning i skylleknappen.

• Materiale: Porcelæn med rengøringsvenlig 
glasur som standard.

• Farve: Hvid
• Skylleknap: Forkromet
• Højde, overkant skål: 460 mm
• Skyl (stort/lille): 4/2 liter

Nogle rådgivere mener at have fundet løsningen 
ved at vise fotos af forskellige produkter uden an-
givelse af en tekst. Imidlertid er denne fremgangs-
måde ikke anvendelig i særlig mange situationer, 
da det er usikkert, hvor meget fotoet skal følges i 
virkeligheden. Må man fx levere en rund lampe, 
hvis fotoet viser en firkantet? 

Løsningen på denne problematik bør være, at de 
tekniske rådgivere udarbejder en funktionsbeskri-
velse, og at der som en del af udbudsmaterialet 
udarbejdes en produktliste, som de bydende 
skal udfylde. Ved tilbudsafgivelsen skal man så 
vurdere de forskellige priser i forhold til hinanden 
og udføre en kapitalisering for at gøre priserne 
sammenlignelige.

Fordelen ved denne fremgangsmåde er desuden, 
at bygherren allerede på tilbudstidspunktet får 
overblik over byggeriets kvalitet. Samtidig undgår 
man uenigheder i byggeperioden over produktvalg.

Beboernes muligheder 
for selv at vælge materialer
I fremtidens bolig vil beboerne gerne være med til 
at bestemme boligens indretning og indhold, fx valg 
af inventar, gulve, skabe og hvidevarer. Spørgsmål 
om tilvalg er ofte til debat på beboerworkshop og 
imødekommes, hvis det er muligt. De forskellige 
administrationsselskaber har forskellige tilgange 
til tilvalg, herunder at tilvalg er resursekrævende 
at håndtere.

Tilvalg kan gennemføres på to måder:

• Inden for sagens økonomi: Denne løsning for-
udsætter, at tilvalgene bliver begrænset til fx 
valg mellem forskellige fliser/klinker i bad eller 
forskellige køkkenskabslåger.

• Beboertilvalg som tilkøb: Det kan fx være ba-
deværelsesskabe, ekstra skabe, altaner mv. 
Denne form for tilvalg kan gennemføres ved 
kontant betaling eller råderet. Eventuelle tilvalg 
medtages som særpriser i entreprenørens udbud.

6.3 Udbudsbrev til 
entreprenørerne med minimumskrav

Uanset udbudsform skal der udarbejdes et udbuds-
brev. Den eksterne rådgiver laver udkastet, mens 
det er bygherrens ansvar at godkende indholdet.
 
Udbudsbrevet er bygherrens henvendelse til tilbuds-
giverne. Minimumskrav til et udbudsbrev er følgende:

Kapitel 6
Udbud af 
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ved udbud iht. tilbudsloven, da Klagenævnet 
for Udbud i sine afgørelser tager udgangspunkt 
i EU-udbudskravene, uanset der er tale om et 
udbud iht. tilbudsloven. 

• Email: Angiv mailadresse, hvor spørgsmål til 
udbudsmaterialet kan sendes til. Oplys ikke et 
telefonnummer, da projektlederen og/eller den 
tekniske rådgiver nemt kommer til at fungere 
som sekretær.

• Licitationen: Angiv, hvor og hvornår licitationen 
finder sted.

• Angiv hvorvidt elektroniske tilbud modtages.

• Bilagsliste: Oplysning om, hvilket materiale der 
er vedlagt udbudsbrevet.

Husk at entreprenøren skal udarbejde logistikplan 
til brug for skema B 

Angiv evt. særlige forhold, fx sideordnede tilbud, 
samt hvordan man skal forholde sig ved vurdering 
af sådanne bud. 

6.4 Afvigelser fra AB, tro- og loveer-
klæring og tilbudsgiverkontakter

Afvigelser fra AB 92 og ABT 93 
AB 92 og ABT 93 er Almene Bestemmelser (AB) med 
aftalegrundlag mellem bygherre og entreprenør. Det 
er ikke en lov, men et såkaldt ’agreed document,‘ 
der er forhandlet mellem bl.a. bygherre-, rådgiver- 
og entreprenørorganisationernes repræsentanter. 
AB 92 er det mest betydelige standardvilkår, som 
regulerer de juridiske forhold ved udførelse af fag- 
og hovedentreprise. Tilsvarende gælder for ABT 
93, der dækker totalentreprise.

• Kort beskrivelse af selskabet og opgavens karakter.

• Udbudsform: Begrænset udbud med eller uden 
prækvalifikation

• Angiv entrepriseform: Total-, fag- (stor) eller 
hovedentreprise.

• Ved begrænset udbud angiv maks. antal, der 
er bedt om at afgive tilbud. Nævn aldrig med 
firmanavn hvem, der er opfordret til at give tilbud.

• Tidsfrist: Angiv en passende frist for at afgive 
tilbud. Des mere kompliceret opgaven er, des 
længere frist. Vær opmærksom på forud fastsatte 
frister ved EU-udbud.

• Sted: Hvor skal tilbuddet afleveres eller sendes til.

• Kriterium: Angiv om det er laveste pris eller 
økonomisk mest fordelagtige tilbud, der tildeles 
efter. I sidstnævnte tilfælde husk vægtning af 
underkriterier eller en prioriteret rækkefølge.

• Vedståelsesfrist: Bør være mindst 3 måneder for 
de to firmaer, der bliver udvalgt som udbuddets 
nr. et og to af hensyn til politisk og evt. kommunal 
og LBF’s godkendelse.

• Angiv om alternative tilbud modtages. Husk i 
givet fald mindstekrav. Kan kun anvendes, hvis 
kriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

• Angiv tidsfrist for at tilbudsgiverne kan stille 
spørgsmål. Alle spørgsmål og svar skal udsen-
des til de bydende i anonymiseret form og sid-
ste udsendelse skal ske 6 kalenderdage inden 
licitationen. Dette er et ufravigeligt krav ved EU-
udbud art. 40, stk. 4, men skal også anvendes 
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Mange administrationsselskaber har formuleret 
tilføjelser og fravigelser til både AB 92 og ABT 93 
med baggrund i års erfaringer. Imidlertid henviser 
LBF’s regulativ til, at støttesagen følger de til enhver 
tid gældende regler om offentligt støttet alment byg-
geri (pt. bekendtgørelse nr. 1288 af 11. december 
2009 om støtte til almene boliger, dvs. nybyggeri), 
dog undtaget nøgletal. 

Her fremgår det af§ 31 stk. 2, at ABR 89, AB 
92 og ABT 93 skal lægges til grund uden 
fravigelser. Fravigelser skal godkendes af den 
stedlige kommune, som behandler skema A. 
Derfor er det nærliggende at fremsende sine 
evt. fravigelser/tilføjelser sammen med skema A.  

Erfa-gruppen af byggechefer under BL har gen-
tagne gange drøftet, i hvilket omfang tilføjelser 
og fravigelser bør finde sted. Resultatet af dette 
arbejde kan anvendes som inspiration.

Tro- og loveerklæring og krav hertil
Erklæringen skal foreligge i udfyldt og underskrevet 
stand senest i forbindelse med tilbudsafgivelsen, 
idet der ikke må antages tilbud fra virksomheder, 
der har en gæld på mere end 100.000 kr. til det 
offentlige.

Kontakt med tilbudsgiverne i tilbudsfasen
I tilbudsfasen er det let for en tilbudsgiver at kontakte 
bygherren telefonisk for at stille spørgsmål. Telefo-
nisk og mundtlig kontakt bør dog undgås, fordi der 
er meget vanskeligt at bevise, at den tilbudsgiver, 
der ringer, ikke har fået supplerende oplysninger, 
udover hvad de øvrige tilbudsgivere har fået. 

Tips til håndtering af kontakt i tilbudsfasen:
• Undlad telefonnummer i udbudsbekendtgørelsen 

eller udbudsbrevet.

• Overvej et fælles orienteringsmøde med mu-
lighed for at stille spørgsmål og efterfølgende 
udsendelse af referat som et rettelsesblad.

• Hvis der alligevel kommer telefoniske henven-
delser, så afvis spørgsmålene og henvis til at 
stille skriftlige spørgsmål. 

6.5 Licitation og bedømmelse af tilbud

Licitation – åbning af tilbud
På dagen for licitationens afholdelse åbnes tilbud-
dene af projektlederen eller den eksterne rådgiver 
på det i udbudsbrevet forud fastsatte sted og tids-
punkt. De bydende har krav på at være til stede 
og få oplyst tilbudssummer og evt. forbehold. Byg-
geudvalget er orienteret om licitationens afholdelse 
og deltager ofte.

Hvis en tilbudsgiver ikke har fremsendt sit tilbud 
og i øvrigt kommer for sent til licitationen, er ved-
kommende afskåret fra at afgive sit tilbud, med 
mindre alle de øvrige tilbudsgivere accepterer, at 
tilbuddet tages i betragtning. 

Bedømmelse af tilbud
Udgangspunktet er, at udbudsmaterialet er så klart 
og præcist, at det ikke er vanskeligt at afgøre, hvem 
der skal tildeles opgaven ud fra tilbuddene. Dog 
er virkeligheden ofte anderledes, idet en vurdering 
kan være særdeles kompliceret pga. særpriser, 
sideordnede bud, forbehold mv.

Undgå kontakt med 
tilbudsgiver i bedømmelsesfasen
Bygherren eller bygherrerådgiveren har ofte en 
tendens til at tage telefonisk kontakt til den billigst 
bydende eller den, der har det mest økonomisk 
fordelagtige tilbud afhængig af tilbudskriterier, for 

Kapitel 6
Udbud af 
enterpriser 
mellem fase 
    B og C



50

Tilbudsforbehold
Tilbudsforbehold er givetvis et af de emner, der i 
udbudsretten volder bygherrerne flest problemer. 
Mange bygherrer har i deres udbudsbreve forsøgt 
sig med forskellige mere eller mindre bombastiske 
forbud mod forbehold. Det kan give det resultat, at 
det kan skade bygherren selv, fordi han kan blive 
nødt til at afvise et i øvrigt attraktivt tilbud pga. 
ukonditionsmæssighed. Forbud mod forbehold 
må derfor som udgangspunkt frarådes.

Men hvad er tilbudsforbehold? Tilbudsforbehold 
er tilbudsgivers udtrykkelige tekniske, økonomiske 
eller juridiske vilkår for afgivelse og vedståelse af sit 
tilbud. Det kan fx være forbehold mod bygherrens 
tidsplan eller forslag til en anden teknisk udførelse. 
Tilbudsforbehold bør være angivet på tilbuddets 
forside og oplæses under en licitation. Problemet 
er, at tilbudsforbehold ofte ikke bliver benævnt som 
sådan, men står som tilfældige bemærkninger. 

Det er suverænt bygherren, der vurderer, om der er 
tale om et tilbudsforbehold eller ej. Det er altså ikke 
en mulighed at ringe til tilbudsgiveren og spørge, 
om det er et forbehold.  En sådan kontakt er i strid 
med forhandlingsforbuddet og er at invitere til en 
klagesag. 

Klagenævnet har i mange tilfælde udtalt sig om 
tilbudsforbehold, men en af de første og meget 
lærerige afgørelser er Kendelse af 8. august 2000 - 
Visma Logistics. Afgørelsen giver nogle principielle 
betragtninger om tilbudsforbehold: Hvis en afvigelse 
angår et eller flere grundlæggende elementer i et 
udbud følger det af EU’s ligebehandlingsprincip, 
at udbyderen har pligt til ikke at tage tilbuddet i 
betragtning. Hvis en afvigelse vedrører et ikke-
grundlæggende element har udbyderen ret, men 
ikke pligt til ikke at tage tilbuddet i betragtning. Dvs. 

lige at drøfte dette og hint i tilbuddet. Men det skal 
du ikke gøre. Har tilbudsgiverne et forbehold, der 
forhandles væk, hvis du kontakter dem, kan der 
være betydelig risiko for at blive inddraget i en 
klagesag, idet de andre bydende måske skulle 
have været tildelt kontrakten i stedet for. 

Forhandlinger med de bydende
Er det i udbudsbrevet angivet, at opgaven skal 
tildeles efter kriteriet laveste pris, må der kun for-
handles med den, der har tilbudt den laveste pris. 
Dette gælder ved udbud i henhold til tilbudsloven, 
mens der ved udbud i henhold til EU-direktivet 
gælder, at der et forhandlingsforbud, som anbe-
fales respekteret.

Er det i udbudsbrevet angivet, at opgaven skal 
tildeles efter kriteriet økonomisk mest fordel-omisk mest fordel-
agtige tilbud, er der forskel på om udbuddet er 
sket i henhold til tilbudsloven eller EU-direktivet. 
Ved udbud i henhold til tilbudsloven kan der ske 
forhandling med op til 3 tilbudsgivere, der har givet 
de økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra de 
vægtede kriterier, med mindre forhandling er fra-
faldet i udbudsbrevet. Der er dog ikke umiddelbart 
nogen grund til på forhånd at frafalde muligheden 
for forhandling. Dog må der kun forhandles indenfor 
det enkelte tilbuds rammer. Har en entreprenør fået 
en god idé, må bygherre eller bygherrerådgiver 
ikke spørge en anden entreprenør om prisen for 
samme idé. Forhandlingerne må altså ikke føre til, 
at opgaven ændrer karakter, eller at tilbudskrite-
rierne ændres.

Ved udbud i henhold til EU-direktivet er der for-
handlingsforbud, men bygherre og bygherrerådgiver 
har mulighed for at foretage en teknisk afklaring 
ved at invitere de bydende ind og spørge ind til 
tilbuddet uden det har karakter af en forhandling.
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tilbudsgiver har ret til at afvise tilbuddet, men gør 
han det ikke har han pligt til at foretage en saglig 
prissætning af afvigelsen.

For at forstå, hvornår forbeholdene kan give 
problemer, kan det være godt at sætte sig 
ind i følgende kendelser fra klagenævnet:  

Kendelse af 26. november 2004 – Pihl & Søn A/S 
og Kendelse af 19. marts 2007 STB byg A/S: ”For-
behold over for udbyders tidsplan” er et grundlæg-
gende element, som ikke kan prissættes. Tilbuddet 
er ukonditionsmæssigt jf. bl.a. Kendelse af 12. 
august 2003 Skanska Danmark A/S: ”Prissætning 
af forbehold må ikke medføre fordele for den til-
budsgiver, der har taget forbehold, set i forhold 
til den tilbudsgiver, der ikke har taget forbehold.”

Sikkerhedsstillelse og faglige 
organisationers standardforbehold
De fleste almene boligorganisationer skriver i 
deres udbudsmateriale, at bygherren ikke stiller 
sikkerhed, hvilket er en fravigelse af AB 92 og ABT 
§ 7. Hvis tilbudsgiver herefter henviser til Dansk 
Byggeris standardforbehold af maj 2008, er der 
en konflikt mellem bygherrens udbudsbrev og 
standardforbeholdets pkt. 3 efter hvilken bygher-
ren stiller sikkerhed.

Også her har Klagenævnet udtalt sig i Kendelse 
af 30. august 2004 Benny Hansens Tømrer- og 
Snedkerforretning ApS mod Vangsgade 6 ApS 
og Kendelse af 20. juli 2010 Otto P. Nedergaard 
mod Boligforeningen Bispegården. I begge tilfælde 
havde bygherren i sit udbudsmateriale angivet, 
at bygherren ikke stiller sikkerhed, og der var fra 
tilbudsgivers side stillet krav om sikkerhed. 

Fruehøjgaard afd. 582-02, Brændgårgsparken i Herning. Se www.inspirationskatalog.dk. Foto: AlmenNets sekretariat.
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Der bør af entreprisekontrakten fremgå, at indekset 
er ’Boliger i alt’, hvilket er et gennemsnitligt indeks.

Endvidere oplistes i kontrakten alle dokumenter: 
Udbudsbrev, rettelsesblade, tegningsliste, tilbud 
osv. Kontrakten udfærdiges i 2 originaleksempla-
rer, hvor entreprenøren får det ene, og det andet 
tilhører bygherren.

Garantistillelse i henhold til AB 92 og ABT 93
Garantistillelsen står som sikkerhed for entrepre-
nørens korrekte udførelse af arbejdet. Garantien 
kan være stillet af et pengeinstitut eller et kautions-
forsikringsselskab, fx Tryg, Atradius eller Nordic. 
Garantien skal stilles i overensstemmelse med AB 
92 eller ABT 93 eller med udbuddet vedlagt ga-
rantikoncept, som svarer til bestemmelsen i AB 92 
eller ABT 93. Ofte anvender pengeinstitutter deres 
egne garantikoncepter, som stiller pengeinstituttet 
bedre end efter AB 92 § 6. Derfor er det en god 
ide at kontrollere formuleringer i den garanti, der 
returneres i udfyldt stand. 

Mange større entreprenørselskaber anvender til 
tider moderselskabsgarantier. Disse garantier bør 
afvises, fordi det er uvist, hvor mange garantier, der 
er udstedt, ligesom det er ukendt, hvilken værdi 
garantien har, hvis det måtte blive aktuelt at gøre 
garantien gældende.

Ved fag- og hovedentreprise skal garantien i hen-
hold til AB 92 § 6 udgøre 15 % ved byggestart og 
nedskrives til 10 % efter afleveringen og 2 % efter 
1-års gennemgangen. Ved totalentreprise skal 
garantien udgøre 15 % ved byggestart i henhold til 
ABT 93 § 6. Garantien nedskrives ved afleveringen 
til 10 % og 2 % efter 1-års gennemgangen. 

Klagenævnet udtalte i de to tilfælde, at sikkerheds-
stillelse er et grundlæggende element, hvorfor 
bygherren har pligt til at afvise tilbuddet som ukondi-
tionsmæssigt, hvis tilbudsgiveren indfører forbehold 
om sikkerhedsstillelse. Et eksempel er, hvis der i 
udbudsteksten står: ”Forbehold accepteres ikke 
bortset fra standardforbehold for totalentreprise…”. 
Det er en uheldig formulering, idet bygherren 
afskærer sig selv fra at prissætte forbehold og at 
alle tilbud med forbehold er ukonditionsmæssige 
uanset karakteren af forbehold. Se Klagenævnets 
kendelse af 25. januar 2006 – Sjælsø Entreprise A/S.

Når det ligger klart, hvilken entreprenør, der skal 
vælges, indstilles valget af entreprenør(er) overfor 
selskabet/byggeudvalget inden der udarbejdes 
entreprisekontrakt.

6.6 Entreprisekontrakter

Tips til entreprisekontrakter
Når det ligger fast hvilke(n) entreprenør(er) der skal 
have byggeopgaven tildelt, udfærdiges entrepri-
sekontrakt, men den er betinget af godkendelse 
af skema B. Alternativt venter man med at udfær-
dige kontrakten til skema B er godkendt. Vær i 
den forbindelse opmærksom på entreprenørens 
vedståelsesfrist.

De(n) kontrakt(er) der indgås, kan være en eller flere 
fag-, stor-, hovedentreprisekontrakter eller en 
totalentreprisekontrakt afhængig af udbudsform.

Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. 
oktober 1981 om pris og tid på bygge- og anlægsar-
bejder er gældende for aftalen. Det indebærer bl.a., 
at entreprisesummen indekseres efter ét år regnet fra 
tilbudsdagen, hvilket er dagen for afholdt licitation. 



53

I nogle administrationsselskaber er det et ufravigeligt 
krav, at garantien efter nedskrivning ved afleveringen 
skal udgøre 10 % af den resterende ansvarsperiode 
på i alt 5 år, dvs. der ikke sker nedskrivning til 2 %. 
Det skyldes, at risikoen ved totalentreprise er større, 
da totalentreprenørens ansvar tillige omfatter de pro-
jekterendes ansvar, med mindre bygherren særskilt 
har krævet en objektansvarsforsikring.

Det er i øvrigt en god ide at indføre, at entrepre-
nørens første a conto-begæring ikke udbetales før 
bygherren har modtaget sikkerhedsstillelsen i form 
af den ønskede garanti.

6.7 Udbud af byggekredit, endelige 
finansiering og forsikring

Udbud af byggekredit
Hvis sagens økonomiske værdi er så stor, at værdien 
af renterne og omkostninger på byggekreditten for 
en 2-årig periode ligger over annonceringspligten 
iht. Tilbudsloven på 500.000 kr. eller tærskelværdien 
for 2012 og 2013 på 1.1.489.820 kr., skal der ske 
udbud af byggekreditten. 

Udbud gennem annonceringsreglerne
Udbuddet gennemføres i lighed med øvrige an-
nonceringer, hvor penge- eller realkreditinstitut 
forespørges direkte om de vil afgive tilbud.

Udbud gennem et EU-udbud
Udbudsforretningen gennemføres som regel som 
et offentligt udbud. Der udarbejdes en udbudsbe-
kendtgørelse, hvorefter der udsendes udbudsma-
teriale til de, der ønsker det, med angivelse af den 
omtrentlige størrelse af byggekreditten, betalingsplan 
samt størrelsen på den endelige lånefinansiering. 
Da det på forhånd er kendt, hvilken lånetype, der 
bliver tale om, angives dette i udbudsmaterialet. 

Endelig finansiering 
Ofte indhentes tillige tilbud på den endelige finan-
siering, idet det er den endelige, der er den mest 
interessante for pengeinstitutter med realkreditlig-
nende lån og realkreditinstitutter. At den endelige 
finansiering er interessant skyldes, der et tale 
om et maksimalt 35-årigt langt låneforhold, uden 
risiko, idet lånene ydes med kommunal garanti og 
regaranti fra LBF. 

Når den samlede finansiering udbydes, ender ud-
buddet som oftest med særdeles favorable vilkår 
for byggekreditten, idet den reelle konkurrence sker 
på den endelige finansiering. Også her angives 
tildelingskriterium, som oftest er ’laveste pris’. I 
beregningsgrundlaget indgår den kapitaliserede 
værdi af renter, provisioner, gebyrer, kurtage, 
administrationsbidrag, krav om sikkerhedsstillelse 
samt afledte tinglysningsudgifter. Endvidere sættes 
en frist for afgivelse af tilbud. Tilbudsgiverne har 
krav på at være til stede på dagen for licitationen, 
men det sker sjældent, at de møder op. Tilbud-
dene vurderes på sædvanlig vis, og der indgås 
aftale med billigst bydende eller det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud, afhængig af det valgte 
tildelingskriterium. 

Lånetypen på den endelige finansiering er kendt, 
da der i sager med støtte fra LBF henvises til at 
anvende regelsættet for nybyggeri jf. bekendtgø-
relsen for offentligt støttet byggeri – nybyggeri. 
Her er det staten, der bestemmer, hvilken lånetype 
der skal anvendes – typisk F1 lån – idet staten 
(her LBF) bærer ansvaret for kurstab, renter og 
omkostningerne, herunder betaler ydelser over 
en vis procentdel. 
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Tegning af forsikringer

Den almindelige ejendomsforsikring
Ved gennemførelsen af renoveringsopgaver og større 
helhedsplaner, er der allerede en ejendomsbyg-
ningsforsikring med en dækning for, som minimum, 
den lovpligtige brand- og ansvarsforsikring og som 
regel også en stormskadeforsikring. Derudover 
er der mange forskellige varianter af forsikringer: 
Rådskade-, glas og kumme-, udvidet rørskade-, 
løsøre- og motorkøretøjsforsikring osv.

Når byggesagen starter op, skal der gives besked 
til forsikringsselskabet om, at der sker opstart af 
en byggesag, herunder oplysning om byggetid og 
økonomi, så forsikringen tillige omfatter de udførte 
byggearbejder under udførelsen. Desuden skal 
forsikringsselskabet have oplysning om fag-, stor- 
og hovedentreprenører eller totalentreprenør, idet 
entreprenørerne medtages som sikrede i overens-
stemmelse med AB 92 § 8.

All risk-forsikring
I de større renoveringssager tegner bygherren 
ofte en all risk-forsikring, som kendetegnes ved, 
at bygherren er forsikret mod alle fysiske skader, 
der opstår pludseligt og uforudset som fx hærværk, 
brand, tyveri eller vandskade.

Fordelen ved en all risk-forsikring er, at den:

• sikrer den beskyttelse, bygherren ønsker.

• sikrer at bygherren har ’valgt’ det forsikrings-
selskab, bygherren ønsker.

• medfører, at man undgår tvister mellem flere 
forsikringsselskaber, fordi entreprenøren også 
er medsikret.

• sikrer, at en erstatning går til projektet og ikke 
en nødlidende entreprenør.

Forsikringen omfatter:

• Selve arbejdet, bygherren og entreprenørerne.
• Skader på omkringliggende bygninger og den 

ejendom, der bygges på.
• Ansvarsforsikring tilpasset den enkelte entreprise.

Sædvanligvis har entreprenøren en ansvarsforsik-
ring, hvorfor det af all risk-forsikringen kan fremgå, 
at all risk-forsikringen er subsidiær og træder ind, 
hvor/hvis entreprenørens forsikring ikke dækker.

Ejendommens forsikring 
contra beboernes indboforsikring
Inden byggeriets opstart opfordres beboere på 
afdelingsmøder og i beboerorienteringer til at tegne 
en indboforsikring, idet det er beboernes egen 
indboforsikring, der skal dække skader på bebo-
ernes ejendele. De typiske skader er vandskader.

Det kan forekomme urimeligt og uforståeligt for 
beboerne, at det er deres egen forsikring, der skal 
dække, når skaden er sket. Men ejendommens 
forsikring dækker alene skader på bygningerne, 
dvs. i beboerens værelser istandsættes med maling, 
nye gulve og lofter mv. Uanset hvad baggrunden 
er for beboernes manglende forsikring, er det værd 
at overveje at tegne indbosikring som en del af 
en all risk-forsikring. På den måde vil beboernes 
ejendele også være omfattet af en forsikring, hvis 
skaden sker.

Forsikringsperioden
Forsikringer skal gælde fra byggestart til aflevering. 
Hvis der sker en forlængelse af den estimerede 
byggetid, skal forsikringen forlænges tilsvarende.
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Forsikringssamarbejdsaftaler
Mange boligselskaber har indgået aftaler med deres 
forsikringsselskab, hvor det på forhånd er aftalt, 
hvilken type forsikring, der gælder ved de forskel-
lige typer sager. Disse aftaler er oftest indgået efter 
udbud (evt. EU-udbud) med en forsikringsmæglers 
mellemkomst. Aftalerne har den ubetingede fordel, 
at det ikke overlades den enkelte projektleder at 
få tegnet den optimale forsikring, men at det på 
forhånd er fastlagt, hvordan sagen skal forsikres. 

6.8 Fremsendelse og 
godkendelse af skema B

Tidsmæssigt krav mellem skema A og B
Efter godkendt skema A må der som udgangspunkt 
maksimalt gå 9 måneder før skema B sendes til 
kommunen. Det er reglen for nybyggeri, og da LBF 
henviser til støttebekendtgørelse for nybyggeri, er 
reglen som udgangspunkt den samme. 

Bliver der behov for en fristforlængelse, så tag kon-
takt til kommunen og LBF og lav en konkret aftale 
om tidspunkt for fremsendelse af skema B, evt. 
med hensyn til den kommunalpolitiske behandling 
i udvalg og byråd.

Udarbejdelse af skema B
Skema B udarbejdes under projektlederens ansvar, 
idet de eksterne rådgivere skal levere oplysninger 
til skema B. Desuden er det som regel admini-
strationens økonomimedarbejder, der bistår med 
udfyldelsen af skema B.

Skema B indberettes i Bossinf
I lighed med skema A sker indberetning i Bossinf, 
så det alene er et fremsendelsesbrev med samme 

oplysninger som i skema A, men nu med de kor-
rekte økonomioplysninger, finansieringsplan samt 
øvrige relevante oplysninger for sagen, der sendes 
til kommunen med kopi til LBF. 

Ændrede forudsætninger fra skema A til skema B, 
redegøres der for i fremsendelsesbrevet, ligesom 
der særskilt redegøres for finansieringen, herunder 
fremgangsmåden ved tilbudsindhentningen for fi-
nansieringen gennem annoncering eller EU-udbud. 
Desuden redegøres for huslejekonsekvenser.

Er der væsentlige ændringer -  økonomiske eller 
byggetekniske – fra skema A til skema B, bør disse 
forlods drøftes med LBF inden indberetning i Bos-
sinf, hvis det vedrører støttede arbejder.
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7.1 Renoveringsarbejdets igangsætning

Byggearbejdet må ikke sættes i gang før skema 
B er godkendt, alle kontrakter underskrevet, byg-
getilladelse foreligger osv.

Kick off-møde 
Som et led i byggesagen opstart anbefales det at holde 
et kick off-møde med deltagelse af sagens bygherre i 
form af byggeudvalg, projektleder, ejendomsmester, 
de tekniske rådgivere, entreprenør/hovedentreprenører 
og de væsentligste underentreprenører.
 
På kick off-mødet kan parterne se hinanden an og 
få klarlagt forventninger og mål for sagen. Målene 
skrives ned, ikke blot til senere repetition og efterle-
velse, men også for en evaluering, når sagen er slut.  

Målsætningen kan fx omhandle:

• Adfærd i lejlighederne hos beboerne.
• Hvordan der i øvrigt tages hensyn til beboerne 

– tale pænt, varsle og afvarsle mv.
• Anvendelse af produkter til sikring af et godt 

indeklima.
• Håndtering af materialer på pladsen, så de ikke 

bliver våde med risiko for indbygning af fugt.

7.2 Beboersamarbejde under 
renoveringssagens gennemførelse 

Det daglige personales betydning
Beboerhåndteringen i en større renoveringssag er 
af overordentlig stor betydning for, om sagen bliver 
en succes. Derfor skal der allokeres resurser fra den 
daglige drift i afdelingen til byggesagen. Dette kan 
ske ved en omfordeling af resurser eller delvist frikøb 
af en medarbejder, beboerne kender og har tillid til. 

Adgang hos beboerne 
I henhold til love om leje af almene boliger (almen-
lejeloven) § 32 har udlejer ret til at få eller skaffe 
sig adgang til det lejede, når forholdene kræver 
det. Det vil i praksis betyde, at en beboer ikke kan 
nægte håndværkerne adgang, når afdelingsmødet 
har besluttet at gennemføre en renoveringssag.

Varsling af beboerne
Ifølge almenlejeloven § 33 stk. 1 har beboeren 
krav på 6 ugers varsel, hvis udførelsen ikke er til 
væsentlig gene. Gennemførelsen af en større re-
noveringssag er ”til væsentlig gene”, hvorfor der 
i overensstemmelse med § 33 stk. 2 skal gives 3 
måneders varsel.

Et varsel om adgang til en bolig kan ikke gives 
mundtlig på et afdelingsmøde, men skal ske skriftligt 
ved brev. Der bør i brevet stå, hvilke arbejder der 
skal udføres hos beboeren samt hvornår. Det bør 
endvidere nævnes, at der sendes påmindelser ud, 
når tiden nærmer sig – det gælder typisk 14- og 
3-dages varslinger fra entreprenørens side.

Konsekvensen af manglende varslinger
Konsekvensen af manglende varslinger i de 
store sager i henhold til almenboligloven er, at 
beboeren kan nægte entreprenøren adgang 
til boligen. Så det er vigtigt at varsle korrekt.  
 
Heldigvis er det sjældent, at der ikke varsles kor-
rekt og endnu mere sjældent, at beboeren ikke 
giver adgang til boligen, da han/hun typisk har 
både lyst til og interesse i at komme i gang med 
renoveringen.

Entreprenøren har en forpligtelse til at sikre en af-
varsling, hvis håndværkerne alligevel ikke møder 
op som varslet. Det er et gentagende irritations-

7. Udførelse 
 og renoveringsarbejdets gennemførelse i fase C 
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moment, når håndværkerne ikke møder op som 
varslet, da beboeren måske har taget fri fra arbejde 
for at være til stede, når håndværkerne kommer.

Beboeren nægter 
entreprenøren adgang til boligen
Hvis beboeren nægter adgang til boligen er 
der kun ét at gøre, nemlig at få fogedrettens 
bistand til at komme ind i boligen. Situationen 
er heldigvis sjældent forekommende, da ejen-
dommens medarbejdere er gode til at håndtere 
disse situationer. 

Nøglehåndtering
Her er flere muligheder, fx at få beboerne til at afle-
vere nøgler på ejendomskontoret, og så håndtere 
nøglerne herfra eller fra nøglebokse. Det er strengt 
forbudt at arbejde med universalnøgler. 

Genhusning 
Sædvanligvis bor beboerne i lejemålet under gen-
nemførelsen af en renovering, selvom der måske 
renoveres køkken og bad samtidig. Der kan dog være 
renoveringer, fx lejlighedssammenlægninger, hvor det 
er fysisk umuligt at bo i boligen under en renovering.

Almenlejeloven tager ikke stilling til genhusning, 
men alene opsigelse, som ifølge almenlejeloven 
§§ 85 og 86 er mulig under nærmere angivne be-
tingelser. En genhusning er typisk midlertidig, så 
lejeren flytter tilbage, når lejligheden er renoveret.

Praksis er, at beboerne fortsætter med at betale 
husleje for boligen under renovering, mens byg-
gesagen betaler huslejen i den midlertidige bolig 
og flytteomkostningerne.

7.3 Styring og kontrol af 
renoveringsarbejdet under udførelsen

Tidsmæssig styring
Tidsplanen, herunder entreprenørens arbejdstids-
plan, er sædvanligvis et vægtigt styringsredskab 
under byggesagen. Imidlertid kan der ske forskyd-
ninger i tidsplanen. Her må man tage hensyn til 
entreprenørens krav på tidsfristforlængelser iht. AB 
92 § 24 samt erstatning eller godtgørelse for den 
forlængede byggetid iht. AB 92 § 27. Desuden er 
sanktionen om dagbod eller erstatning i henhold 
til dansk rets almindelige erstatningsregler et godt 
tidsmæssigt styringsredskab.

Kvalitetsmæssig styring
Bygherren har selvsagt en forventning om, at de 
udførte bygningsarbejder lever op til den kvalitet, 
der er beskrevet i projektmaterialet. Derfor er det 
vigtigt for alle parter, at der aftales prøveopsæt-
ninger. Disse kan omfatte dele af byggeriet eller 
færdige produkter, fx hele rum eller enkelte detaljer 
omkring finish ved et vindue. Ved at lave prøveop-
sætninger kan bygherre og entreprenør blive enige 
om udfaldskrav og finish, og der kan efterfølgende 
henvises til referenceprøven

Kontrol af entreprenørens arbejde
Entreprenøren skal foretage kontrol af egne arbej-
der og i udbudsmaterialet ligger der kontrolplaner 
til entreprenørens brug. Udover entreprenørens 
egenkontrol foretager de tekniske rådgivere kontrol 
med entreprenørens arbejde i form af fagtilsyn.

Tilsynsnotater indgår som en del af KS-materialet. 
Tilsynsnotater skal udarbejdes af de tekniske råd-
givere, både når det er udført håndværksmæssigt 
ukorrekt og korrekt. Er arbejdet udført korrekt, er det 
lige så vigtigt at få dokumenteret, som når arbejdet 
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er fejlagtigt udført, da tilsynsnotatet måske angiver 
korrektheden ved en vanskelig detalje.

Mulige emner for kontrol af entreprenøren 
• Sikkerhed for, at de statiske beregninger fore-

ligger og at udførelsen sker i henhold til disse 
projektforudsætninger.

• Kontrol af isolering inden lukning af bygningsdele.

• Kontrol af gulve: Er det en kvalitetsmæssigt korrekt 
leverance og lægges gulvene håndværksmæssigt 
korrekt?

• Kontrol af vådrumsudførelse, herunder kontrol 
af fald mod afløb.

• Kontrol af opsætning af fliser i bad (ingen mu-
lighed for vandindtrængning ved overkant).

• Kontrol af inddækninger ved vinduer, tagfod, 
og rørgennemføringer i tag og loft.

• Kontrol af tætning af dampspærre, stopning af 
fuger og false samt fugningsarbejder.

• Generel kontrol af materialeleverancer: tagsten, 
ud- og indvendige døre, vinduer mv.

• Kontrol af, at terrænreguleringer ikke giver mu-
lighed for skader/opfugtning på lette facader, 
døre og vinduer.

• Kontrol af udfaldskrav på malerarbejder.

• Kontrol af, at byggepladsen fremstår i god og 
ryddelig stand med afdækkede materialer.

Økonomisk styring
I tilknytning til en tidsplan ligger der sædvanligvis 
en betalingsplan. Betalinger sker iht. til AB 92 § 22 
med mindre andet fremgår af udbudsmaterialet.
Entreprenørens krav på a conto-betalinger sendes 
til byggeledelsen, som attesterer og sender videre 
til bygherren.

Selvom betalingsplanen angiver eksakte betalinger, 
har entreprenøren aldrig krav på mere, end der er 
udført arbejder for.

Er der tale om støttede arbejder, skal eventuelle 
væsentlige ekstraarbejder forlods afklares med LBF.

Byggemøder 
Det er byggelederen, der indkalder og styrer byg-
gemøderne. På møderne opgøres bemanding 
på pladsen, registrering af vejrligsdage samt 
registrering af, hvor langt arbejdet er kommet. På 
baggrund af dette kan entreprenøren sende sin a 
conto-begæring. På byggemøderne kan der også 
tales økonomi, kvalitet af arbejdet samt ændring 
af arbejdet, herunder nye arbejder.

Bygherrens repræsentation på byggemøderne
Bygherren er sædvanligvis repræsenteret på byg-
gemøderne ved byggeledelsen, projektlederen 
og ejendomsmesteren. Nogle politiske bygherrer 
vil gerne deltage og det kan være fint at vise sin 
interesse. Imidlertid bør de politiske bygherrer 
indtage en lyttende rolle.

Beboerorienteringer
Under hele byggeforløbet er det vigtigt at orien-
tere beboerne om byggesagens status; hvad og 
hvornår, der sker noget hos den enkelte beboer. 
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AL2Bolig afd. 111, Langkærparken i Tilst. Se www.inspirationskatalog.dk. Foto: AL2Bolig.
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Beboerorienteringer kan gennemføres ved en eller 
flere af følgende kanaler:

• Brev til beboerne
• Opslag i opgangen
• Interne tv-kanaler 
• Byggeweb
• Blok- og opgangsmøder
• Individuelle besøg, specielt ved gamle og svage.
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8.1 Afleveringsforretningen

Afleveringsforretningen 
efter AB 92 og ABT 93 § 28
I henhold til AB 92 og ABT 93, § 28 stk. 1 skal der 
ske en formel afleveringsforretning. Afleveringsfor-
retningen indledes ved, at entreprenøren giver en 
færdigmelding, hvorefter byggeledelsen indkalder 
til afleveringsforretningen med 10 dages varsel. 

Formålet med afleveringsforretningen er bl.a.:

• At afklare risikoen, når byggeriet overgår fra 
entreprenør til bygherre.

• At fra afleveringsdatoen løber entreprenørens 
ret og pligt til afhjælpning.

• At den 5-årige ansvarsperiode regnes fra afle-
veringsdatoen

Desværre er mange byggerier præget af mangler 
i et uacceptabelt omfang, hvilket er til stor irritation 
for bygherren og beboere.

Teknisk mangelgennemgang 
og ny afleveringsproces
Mange administrationsselskaber har udviklet pro-
cedurer, hvor entreprenøren skal færdigmelde 
sine arbejder op til 3 uger før planlagt aflevering. 
I de 3 uger foregår der så diverse gennemgange 
og afhjælpninger. Faren ved sådanne procedurer 
er, at entreprenøren færdigmelder på skrømt for at 
undgå en dagbod, og bygherrens tekniske rådgivere 
bruger tid og resurser på disse gennemgange.

En arbejdsgruppe under Bygherreforeningen 
udarbejdede i 2007 ’Introduktion af ny afleverings-
proces’, som netop tager udgangspunkt i forsøget 
på at minimere antallet af fejl og mangler. Se mere 
på www.bygherreforeningen.dk 

Beboerne som fejlfindere
I forbindelse med afleveringen modtager beboerne 
mangellister, som de skal udfylde. Langt hoved-
parten af de påberåbte mangler afhjælpes, men 
der vil altid være mangler af underordnet karakter, 
som ikke afhjælpes, hvor uacceptabelt det end er. 
Disse mangler skal beboerne til gengæld ikke hæfte 
for ved deres fraflytning, hvorfor det er vigtigt, at 
manglerne registreres i beboernes lejemapper. 
Beboerne skal tillige orienteres om, at de ikke 
hæfter for mangler ved fraflytning. På denne enkle 
måde kan man undgå meget beboerutilfredshed.

Tilbagehold i restentreprisesummen 
Da økonomi er et virksomt styringsredskab for 
bygherren, er det vigtigt, at bygherren ved afle-
veringsforretningen kapitaliserer mangler til et 
passende stort beløb. Beløbet tilbageholdes i rest-
entreprisesummen, og den frigives, når manglerne 
er udbedret. 

Ved fastlæggelse af størrelsen af tilbageholdet er 
der selvsagt modsatrettede interesser mellem byg-
herren og entreprenøren. Da bygherren her har den 
suveræne styring, ved at have restentreprisesum-
men i sin besiddelse, er det vigtigt, at bygherren 
beholder styringen, så den tilbageholdte sum fuldt 
ud dækker manglernes afhjælpning. 

Forlængelse af entreprenørens 
ansvarsperiode – AB 92 og ABT 93 § 36
Hvis kvalitetssikringen ikke er i overensstemmelse 
med aftalegrundlaget eller der er udført arbejder, 
der kvalitetsmæssigt skal holdes under observation, 
er der i overensstemmelse med AB 92 § 36 stk. 2 
mulighed for, at entreprenørens ansvarsperiode 
forlænges ud over 5 år. Forholdet skal påtales se-
nest i forbindelse med afleveringen og nedskrives 
i afleveringsprotokollen.

8.Afleveringsforretning, 

 lukning af sag
1- og 5-års eftersyn og
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8.2 Byggeregnskab, aflevering 
og godkendelse af skema C

Udarbejdelse af skema C
Efter afleveringen udarbejdes endelig oversigt over 
sagens økonomi. Byggeregnskab og skema C udar-
bejdes efterfølgende og indberettes i Bossinf senest 
6 måneder efter afleveringen. I byggeregnskabet kan 
der afsættes midler til udskudte arbejder eller afsatte 
poster herunder afholdelse af 1- og 5-års eftersynet. 

Kommunens behandling af skema C
Den anskaffelsessum, der er godkendt på grundlag 
af skema B, skal i princippet være overholdt ved 
færdiggørelsen, men nedennævnte merudgifter 
kan typisk godkendes:

• Uforudsete udgifter med indtil 2 % af den senest 
godkendte anskaffelsessum (skema B) eller 
en efterfølgende anskaffelsessum, hvis den er 
steget med LBF’s accept.

• Udgifter forbundet med vinterforanstaltninger 
og udtørring i helt ekstraordinære situationer.

• Eventuelle merudgifter til byggelånsrenter, som 
er forårsaget af at byggelånsrenten siden byg-
gelånets etablering i gennemsnit er steget med 
mere end 1 procentpoint.

• Eventuelle merudgifter ved fastprisregulering 
udover 12 måneder fra tilbudsdagen.

• Eventuelle merudgifter til skatte- og afgiftsfor-
højelser, herunder energiafgifter, der ikke var 
kendte ved på skema B-tidspunktet.

• Udgifter i forbindelse med entreprenørens kon-
kurs, betalingsstandsning eller lign.

Med i skema C skal også være oplysninger om husleje.

Skema C behandles først i kommunen og bagefter 
hos LBF efter anbefaling af kommunen.

8.3 Evaluering af sagen 
og formål med evaluering

Der er i LBF’s regulativ ikke krav om, at boligorganisa-
tionerne evaluerer effekten af en større helhedsplan. 
Men boligorganisationen bør have en selvstændig 
interesse i, at sagen evalueres. Man kan fx se på: 

• Er der sket ændringer i beboersammensæt-
ningen?

• Er ventelisten vokset?
• Er antallet af fraflytninger faldet?
• Er beboerne mere stolte, glade og tilfredse med 

at bo i afdelingen?
• Har renommeet i området ændret sig?
• Er beboerne mere trygge ved at færdes i området?

8.4 1-års eftersyn ved BSF og 
gennemgang efter AB 92 og ABT 93

Byggeskadefondens eftersyn
På samme måde som ved nybyggeri, foranstalter 
Byggeskadefonden 1-års (svigt)eftersyn på reno-
veringssager. Det betyder, at ca. 4 måneder efter 
afleveringen iværksættes 1-års eftersyn ved et 
teknisk rådgiverfirma antaget af Byggeskadefon-
den. Eftersynsfirmaet vil stikprøvevis gennemgå 
renoveringsarbejderne og beskrive svigt og skader.

I god tid inden det sædvanlige 1-års eftersyn efter 
AB 92 eller ABT 93 sender Byggeskadefonden sin 
rapport, så deres konklusioner kan gives videre til 
de ansvarlige rådgivere og entreprenører.
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Bygherrens 1-års-gennemgang 
efter AB 92 og ABT 93
Udover Byggeskadefondens eftersyn skal byg-
herren foretage eftersyn efter AB 92 og ABT 93 § 
37. Denne gennemgang gennemføres af sagens 
tekniske rådgivere, og ved indvendige arbejder 
bliver beboerne bedt om at udfylde mangellister.

Entreprenøren har ret og pligt til at gennemføre 
mangelafhjælpningen og ved vægring adviseres 
garantistiller. Imidlertid skal bygherren næppe 
forvente at få udbetalt beløb under garantien, med 
mindre der føres dokumentation for manglernes 
tilstedeværelse, som kan ske ved gennemførsel 
af et syn og skøn.

8.5 5-års eftersyn ved BSF og 
gennemgang efter AB 92 og ABT 93

Byggeskadefondens eftersyn
Omkring 4 år og 4 måneder efter afleveringen 
iværksættes 5-års eftersynet, hvor de væsentlig-
ste svigt, der blev registreret ved 1-års eftersynet 
kontrolleres, og hvor andre svigt og skader, som er 
påpeget som led i driften, registreres. Rapporten 
og Byggeskadefondens konklusioner modtages af 
bygherren i god tid inden bygherrens 5-års eftersyn 
efter AB 92 eller ABT 93. 

Bygherrens 5-års-gennemgang 
efter AB 92 og ABT 93
I lighed med 1-års-gennemgangen, skal bygherren 
udover Byggeskadefondens eftersyn foretage et 
5-års eftersyn efter AB 92 § 38. Da sagens tekni-
kere er ude af billedet gennemføres sagen typisk 
af driftsafdelingen evt. med bistand af en ekstern 
teknisk rådgiver. Også her bliver beboerne bedt 
om at udfylde mangellister omkring indvendige 
arbejder.

Entreprenøren har fortsat ret og pligt til at gennemføre 
mangelafhjælpningen, og ved vægring adviseres 
garantistiller. Som ved 1-års-gennemgangen skal 
bygherren næppe forvente at få udbetalt beløb 
under garantien, med mindre der føres dokumen-
tation for manglernes tilstedeværelse, som kan ske 
ved gennemførsel af et syn og skøn.

8.6 Ophør af entreprenørens 
og de tekniske rådgiveres ansvar

Ophør af entreprenørens ansvar
Udgangspunktet er, at entreprenørens ansvar ef-
ter AB 92 § 36 ophører med udløbet af 5-året for 
afleveringen med mindre det er aftalt eller følger 
af § 36 stk. 2 og 3.

Ophør af de tekniske rådgiveres ansvar
Udgangspunktet er, at de tekniske rådgiveres ansvar 
udløber med 5-året for afleveringen efter ABR 89 
pkt. 6.2.3.1, som omfatter skjulte fejl, idet synlige 
fejl er omfattet af reklamationsreglen i pkt. 6.2.3.2.
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Himmerland Boligforening afd. 14, Golfparken i Aalborg. Foto: Himmerland Boligforening.
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På AlmenNets hjemmeside www.almennet.dk kan 
følgende vedledninger hentes:

• Helhedsplanlægning og myndighedernes ar-
bejde. 2. udg. 2013

• Beboerdemokratisk proces. 2. udg. 2013

Entreprise, 6. udgave med kommentarer af Erik 
Hørlyck, Jurist- og Økonomforbundets forlag.

ABR 89, Almindelige betingelser for teknisk Råd-
givning og bistand, Gadjura, Kbhh. 1994.

Entreprenørens tidsfrister, v/ J. Grønkjær, Nyt Tek-
nisk Forlag, 1. udg. 2009.

Tilbudsloven. Med kommentarer af Erik Hørlyck, 
Jurist- og Økonomforbundets forlag 2002.

Tilbudsindhentning i Bygge- og anlægssektoren, v/ 
Michael Steinicke, nyt juridisk forlag, 2. udgave 2003.

Entrepriseforsikring, Jørgen Jacobsen, Bjarne Johanne-
sen, Pernille Sølling, Forsikringshøjskolens Forlag 1994.

Valg af tilbud, v/ Mogens Høgsted. Ingeniøren 
bøger, 1. udgave 2003.

Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirek-
tiverne, 30. juni 2006.

Lovoversigt:

• EU direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 
om samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, 
offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter.

• Konkurrencestyrelsens vejledning til Udbuds-
direktiverne, 30. juni 2006

• Lov nr. 1410 af 12. juli 2007 om indhentning af tilbud 
på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.

• Konkurrencestyrelsens m.fl. Vejledning til il-
budsloven m.v.

• Bekendtgørelse nr. 1288 af 11. december 2009 
om støtte til almene boliger m.v.

• Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. marts 1997 
om begrænsning af skyldneres mulighed for at 
deltage i offentlige udbudsforretninger.

• Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 
10. oktober 1981 om pris og tid på bygge- og 
anlægsarbejder.

• IKT bekendtgørelsen. BEK nr. 119 af 7. februar 2013 

Nyttige hjemmesider:

Litteratur
og andre henvisninger

www.lbf.dk 
www.at.dk
www.bsf.dk
www.retsinfo.dk
www.bips.dk
www.sbi.dk
www.danskeark.dk
www.ebst.dk
www.byggeproces.dk

www.klfu.dk
www.kfe.dk
www.ted.europa.eu
www.kfst.dk
www.udbud.dk

www.udbudsportalen.dk
www.bygherreforeningen.dk
www.vinterkonsulenterne.dk
www.inspirationskatalog.dk
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A.1 Intern organisering 
på det administrative plan
I administrationsselskaberne er der forskellige 
tilgange til gennemførelsen af renoveringssager. 
Sagerne opstår tit i driften, og hvor der er særskilte 
byggeafdelinger flyttes sagerne til byggeafdelin-
gerne, dog på forskellige tidspunkter alt afhængig 
af, hvilket boligselskab der er tale om. 

Andre gange opstår sager i forbindelse med en 
gennemgang  af afdelingens fremtidsmuligheder/
genopretningsbehov, ofte kaldet en såkaldt frem-
tidssikringsrapport.

De tre mest almindelige fremgangsmåder er:

• Alle renoveringssager, store som små, gen-
nemføres i byggeafdelingen. 

• Mindre renoveringssager kører i driftsafdelin-
gerne, mens de større sager gennemføres i 
byggeafdelingen.

• Mindre sager køres af en inspektør i driftsaf-
delingen med bistand fra en ekstern rådgiver, 
mens de større sager gennemføres med såvel 
administrativ som teknisk ekstern bistand. Dette 
er mest brugt i mindre boligselskaber.

Uanset hvilken fremgangsmåde der anvendes 
blandt de to første modeller er det vigtigt, at der 
er et tværgående samarbejde mellem drifts- og 
byggeafdelingen. I den indledende fase skal sam-
arbejdet bl.a. bestå i at finde det korrekte tidspunkt 
for, hvornår ansvaret for sagen overgår fra drifts- til 
byggeafdelingen. 

Der er store fordele ved at involvere byggeafdelin-
gen allerede når der tages initiativ til udarbejdelse 

af tilstandsrapporten, idet medarbejderne i byg-
geafdelingen:

• Udelukkende arbejder med byggesager og 
har opbygget erfaring indenfor teknik, jura, evt. 
økonomi med baggrund i tilsvarende sager. 

• Kan foretage annoncering iht. tilbudsloven, 
gennemføre et EU-udbud eller finde en egnet 
rådgiver på baggrund af en rammeaftale.

• Har erfaring i udarbejdelse af LBFs særlige 
økonomiskemaer, udarbejdelse af skema A, B 
og C samt indberetning i Bossinf.

• Kan definere kravene til indholdet i en tilstands-
rapport.

• Kan foretage en budgetlægning med baggrund i 
erfaringstal, så budgettet er et kvalificeret skøn fra 
opstarten af sagen og ikke stiger betragteligt ved 
sagens overgang fra drifts- til byggeafdelingen.

Det er også vigtigt at holde et godt samarbejde 
mellem byggeafdelingen og driftsafdelingen, idet 
driftsafdelingen skal sikre, at projektet tilgodeser 
de driftsmæssige krav og ønsker, ligesom drifts-
afdelingen skal overtage den fortsatte drift, når 
byggeafdelingen har gennemført renoveringen. 
Derfor bør der jævnligt afholdes statusmøder 
mellem byggeafdelingen og driftsafdelingen. De 
kan fx være:

• Når tilstandsrapporten foreligger, så den videre 
proces kan aftales. Det kan være emner som 
håndtering af beboerdemokratiet, vurderingen 
af om det er en almindelig forbedringssag eller 
der kan være mulighed for støtte fra LBF, mak-
simalt lejeniveau for det pågældende område, 

Bilag A: Organisering af 
helhedsplansarbejde og renoveringssag
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særlige udfordringer omkring eventuel fjernelse 
af ulovligt etablerede udestuer, genhusning af 
beboere mv.

• Drøftelse af projektmateriale af teknisk karakter 
(evt. forprojekt) til forelæggelse på et afdelings-
møde.

• Drøftelse af materiale af teknisk og administrativ 
karakter med henblik på sagens fremsendelse 
til LBF for en prækvalifikation.

• Drøftelse af finansieringsmuligheder.

• Input til tekniske krav til projektet ud fra en 
driftsmæssig tilgang.

• Gennemgang af skema A.

• Gennemgang af forprojekt og hovedprojekt ud 
fra en driftsmæssig tilgang.

• Gennemgang af skema B.

• Orienteringsmøder under renoveringens gen-
nemførsel, herunder status på byggelån, varsling 
af husleje, adgang til det lejede og godkendelse 
af prøver.

• Særligt møde om aflevering og overgang til drift, 
aflæsninger, brugsvejledninger mv.

A.2 Organisering i det politiske system 
– nedsættelse af byggeudvalg
I større renoveringssager er det afdelingsmødet, 
der træffer beslutning om, hvorvidt et projekt skal 
gennemføres eller ej. Det er samtidig afdelingen, 
der bærer ansvaret for gennemførelsen af sagen. 
Imidlertid oplever administrationsselskabet ofte, 

at afdelingen forsøger at videreføre et ansvar til 
sine rådgivere, som enten kan være byggeadmini-
strationen og/eller de eksterne tekniske rådgivere.

Det daglige arbejde i en afdeling varetages af 
afdelingsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsens 
rolle er, som juridisk og økonomisk ansvarlig for 
boligorganisationen og dens afdelinger, at sikre 
projektets gennemførelse inden for rammerne af 
gældende lovgivning.

I større afdelinger består afdelingsbestyrelsen af 
op til 9-11 personer, hvorfor det kan vælges at 
der nedsættes et byggeudvalg bestående af 3-5 
personer. Det er i så fald vigtigt, at der formuleres 
nogle klare spilleregler mellem afdelingsbestyrelse 
og byggeudvalg, som skal overholdes, så fordelen 
ved nedsættelse af et byggeudvalg ikke mistes 
på bekostning af en utydelig eller uhensigtsmæs-
sig fordeling af ansvars- og kompetenceforholdet 
mellem de to parter.

Da afdelingsbestyrelsen har ansvaret for den dag-
lige drift i afdelingen, kan det være en overvejelse 
værd, om én eller to medlemmer fra organisations-
bestyrelsen bør tilbydes en plads i byggeudvalget. 
Det kan være en fordel fordi organisationsbesty-
relsesmedlemmer ofte er mere erfarne bygherrer, 
idet disse ofte har erfaring fra andre lignende 
sager, herunder eksempelvis nybyggeri. På denne 
måde er der også mulighed for at flytte fokus fra 
den daglige driftsøkonomi til renoveringssagen og 
endelig vil organisationsbestyrelsesmedlemmerne 
få et indblik i sagen og en sagsbehandling omkring 
adgang til trækningsretsmidler mv. vil være lettere. 

Det hænder, at beboere inviteres til at sidde i et 
byggeudvalg, hvilket imidlertid nøje bør overvejes, 
da processen næppe forenkles ad den vej. Det kan 
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dog være relevant med arbejdsgrupper til specifikke 
emner for at udvide kredsen og lade interesserede 
beboere få indflydelse på fx: Legepladser, friarealer, 
fælleshuse m.m. Det kræver dog nogle koordinerende 
møder for at få denne model til at fungere i praksis.

Der er brug for et byggeudvalg, fordi:

• Det er lettere at sammenkalde 3-5 personer med 
kort varsel end 9-11 personer.

• En byggesag er tung at sætte sig ind i og følge 
med i.

• Det ikke er alle i afdelingsbestyrelsen, som er lige 
optaget af eller interesserede i bygherrerollen.

• Der ofte er behov for hurtige beslutninger.

Uanset hvordan byggeudvalget sammensættes, 
er det vigtigt, at der formuleres en klar rolle- og 
ansvarsfordeling mellem på den ene side bygge-
udvalget og afdelings-/organisationsbestyrelsen 
og på den anden side byggeudvalget og bygge-
administrationen (forretningsførelsen).

A.3 Byggeudvalgets opgaver
Byggeudvalget er af afdelingsbestyrelsen bemyndi-
get til at varetage det daglige arbejde i byggesagen. 
Bemyndigelsen kan være fuldstændig og omfatte 
alle spørgsmål, men kan også være begrænset til 
udvalgte områder, mens øvrige spørgsmål fore-
lægges afdelingsbestyrelsen. Byggeudvalget har 
til opgave at træffe beslutninger i sagen, herunder 
valg af ekstern rådgiver, ændringer i projektet, valg 
af materialer, valg af entreprenør samt økonomiske 
dispositioner, herunder økonomistyring. 

Afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen 
orienteres løbende på bestyrelsesmøder, ligesom 
byggeudvalget kan beslutte, at særskilte emner 
forelægges til bestyrelsens afgørelse.

A.4 Organisering mellem 
det politiske og det administrative system
Forretningsførelsen ved byggeadministrationen 
bistår byggeudvalget med gennemførelsen af 
sagen. Det er byggeudvalget, der som bygherre 
beslutter og bestemmer, men oftest efter indstilling 
fra byggeadministrationen. Her er det vigtigt, at 
der formuleres en klar rolle- og ansvarsfordeling 
mellem byggeudvalget og byggeadministrationen 
(forretningsførelsen). Det kan være i form af en af-
tale mellem afdelingen og byggeadministrationen, 
der regulerer parternes indbyrdes forhold, ydelser, 
honorar og ansvar.

Emner, der efter indstilling af byggeadministrationen, 
forelægges byggeudvalget kan fx være:

• Introduktion af processen i sagen, herunder den 
indledende procedure omkring valg af ekstern 
rådgiver til udarbejdelse af tilstandsrapport, evt. 
i henhold til indgået rammeaftale, så sagen kan 
fortsættes med samme rådgiver eller det kan 
blive nødvendigt at gennemføre et EU-udbud 
senere. Det bør være byggeudvalget, der væl-
ger den eksterne rådgiver efter indstilling fra 
byggeadministrationen.

• Forelæggelse og gennemgang af tilstandsrapport 
med efterfølgende drøftelse af bygningsmæssige 
og økonomiske idéer og muligheder. 

• Byggeudvalget fremlægger tilstandsrapporten 
på et afdelingsmøde, hvilket i praksis oftest sker 
ved byggeadministrationen. På afdelingsmødet 
træffes der også beslutning om den videre proces.

• Byggeudvalget forelægges evt. dispositions-
forslag, forprojekt og hovedprojekt.
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• Byggeudvalget tager stilling til prækvalifikation 
af entreprenører.

• Forelæggelse af licitationsresultat med valg af 
entreprenør(er).

• Orientering om og tiltræden af byggekreditgiver, 
samt efterfølgende endelig realkreditfinansiering.

• Godkendelse af materialevalg efter præsentation 
fra de eksterne tekniske rådgivere. Byggeadmini-
strationen bør ikke tage ansvar for materialevalg.

• Godkende prøver på udførelsen, eksempelvis 
prøvemur, fugefarver, lister rundt om vinduer, 
prøvefelt på tagflade, indvendige overflader 
(maling) mv.

• Stillingtagen til ændringer i projektet af såvel 
teknisk som økonomisk karakter.

• Stillingtagen til besparelser eller tilkøb.

• Godkendelse af skriftlige orienteringsbreve til 
beboerne.

• Løbende orienteringer om sagens tekniske og 
økonomiske forhold

• Godkendelse af endeligt regnskab.

Det er byggeadministrationen, der indkalder til 
byggeudvalgsmøderne med dagorden og skriver 
referat fra mødet. 

Møderne bør holdes efter behov afhængig af sa-
gens kompleksitet og konkrete behov. Typisk vil der 
være behov for flest møder i sagens opstartfase, 

herunder opstart på byggepladsen, hvor der skal 
godkendes prøver på materialer. 

Når sagen er godt i gang vil byggeudvalgsmøderne 
typisk have karakter af statusmøder om fremdrift 
og økonomi. Et møde hver anden måned bør være 
tilstrækkeligt.

A.5 Byggesags- og bestyrelseshonorar
I driftsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1307 
om drift af almene boliger m.v. af 15. december 
2009) fremgår det: 

• At ved nybyggeri kan der opkræves bygge-
sagshonorar til boligorganisationen for bygge-
sagsadministrationen og bestyrelseshonorar til 
organisationsbestyrelsen.

• At for afdelinger i drift, der har renoveringsop-
gaver, bestående af moderniserings- og forbed-
ringssager, som medfører en huslejeforhøjelse, 
kan der opkræves byggesagshonorar til boligor-
ganisationen for byggesagsadministrationen og 
bestyrelseshonorar til organisationsbestyrelsen.

En forudsætning for, at der kan opkræves byg-
gesagshonorar og bestyrelsesudgifter er, at der 
er tale om moderniserings- og forbedringssager. 
Der er ikke p.t. i lovgivningen angivet satser for 
størrelsen af hverken byggesagshonoraret eller 
bestyrelseshonoraret, hvorfor de fleste administra-
tionsselskaber tager udgangspunkt i de senest 
opgivne satser angivet i ”Vejledning om offentlig 
støtte til almene boliger m.v.” af december 1996 
med tillæg af indeksering.

Bilag



70

Satserne i vejledningen udgør:

• For byggesagshonoraret følges en degressiv 
skala fra 2,5 til 1,3 % af anskaffelsessummen. 

• For bestyrelseshonoraret følges en degressiv 
skala fra 0,20 til 0,05 % af anskaffelsessummen.

Beregning af byggesagshonorar , hvor beløbene 
angiver anskaffelsessummen inkl. moms:

Af de første kr. 3,648 mio. beregnes 2,5 %
Af de næste kr. 18,219 mio. beregnes 2,0 %
Af de næste kr. 50.981 mio. beregnes 1,5 %
Af resten beregnes 1,3 %
Beløbene indekseres kvartalsvis.

Et eksempel:
Anskaffelsessum 150. mio. kr. Indeks K3, 126.9

Kr. 3.648.000 x 2,5 % =  91.200 kr.
Kr. 18219.000 x 2,0 % =  364.380 kr.
Kr. 50.981.000 x 1,5 % =  764.715 kr. 
Kr. 74..835.816 x 1,3 % =  972.866 kr.

I alt                                      2.193.161 kr.
Moms                                    548.290 kr.
Honorar i alt                        2.741.452 kr.

Beregning af bestyrelseshonorar, hvor beløbene 
angiver anskaffelsessummen inkl. moms:

Af de første kr. 3.648 mio. beregnes 0,20 %
Af de næste kr. 18.219 mio. beregnes 0,15 %
Af de næste kr. 50.981 mio. beregnes 0,10 %
Af resten beregnes 0,05 %
Beløbene indekseres kvartalsvis.

Et eksempel:
Anskaffelsessum 150. mio. kr. Indeks K3, 126.9
 
Kr. 3.648.000 x 0,2 %   =  7.296 kr.
Kr. 18219.000 x 0,15 %   =  27.329 kr.
Kr. 50.981.000 x 0,10 %   =  50.981 kr. 
Kr. 74..835.816 x 0,05 % =  37.418 kr.

Bestyrelseshonorar i alt        123.023 kr.

Der beregnes ikke moms af bestyrelseshonorar
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Både byggesagshonoraret og bestyrelseshono-
raret skal med i budgetskemaet eller skema A 
og fastlægges endeligt efter licitationen eller ved 
skema B. Budgetskema anvendes ved almindelige 
moderniserings- og forbedringssager, mens skema 
A, B og C anvendes i sager med støtte fra LBF.

For de store helhedsplaner med et omfattende 
indledende planlægningsarbejde med beboer-
workshops, forhandlinger med bestyrelser og evt. 
myndigheder og LBF vil det være naturligt, at der 
med organisationsbestyrelsen og/eller afdelings-
bestyrelsen aftales et honorar til administrationen 
for dette indledende arbejde. Honoraret indgår i 
sagen, hvis den bliver en realitet. I modsat fald 
afholdes det af organisationsbestyrelsen og/eller 
afdelingsbestyrelsen, alt efter hvad der er aftalt 
mellem parterne. Hvorvidt administrationen skal op-
pebære et supplerende honorar for sit indledende 
arbejde aftales ved sagens opstart. 

A.6 Særligt om 
udbetaling af bestyrelseshonorar
Reelt er det organisationsbestyrelsen, der har 
ret til at modtage et bestyrelseshonorar i en re-
noveringssag, mens det som oftest er afdelings-
bestyrelsesmedlemmerne, der udfører arbejdet. 
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan normalt ikke 
modtage honorar for deres arbejde. Stillingtagen 
til opkrævning og udbetaling af bestyrelseshono-
rar bør afklares i de enkelte boligorganisationer, 
idet boligorganisationerne har forskellig praksis 
omkring opkrævning af bestyrelseshonorar i større 
moderniserings- og forbedringssager.

Praksis omkring udbetaling af bestyrelseshono-
raret er:

• Da udgiften til bestyrelseshonoraret skal in-
deholdes i budgettet/regnskabet og derfor 
indgår i den lejeforhøjelse, som beboerne skal 
betale, er der mange bestyrelser, der frafalder 
bestyrelseshonoraret. Det ikke-opkrævede be-
styrelseshonorar godskrives sagens økonomi.

• Da det er organisationsbestyrelsen, der har 
retten til bestyrelseshonoraret, men det afde-
lingsbestyrelsen/byggeudvalget, der udfører 
arbejdet, frafaldes bestyrelseshonoraret. Det 
ikke-opkrævede bestyrelseshonorar godskrives 
sagens økonomi.

• Selvom det er organisationsbestyrelsen, der 
har retten til at modtage bestyrelseshonoraret, 
men det er afdelingsbestyrelsen/byggeudvalget, 
der udfører arbejdet, udbetales bestyrelsesho-
noraret til afdelingsbestyrelsesmedlemmerne/
byggeudvalget, selvom disse personer lovgiv-
ningsmæssigt ikke kan modtage honorar for 
deres arbejde. Imidlertid bør det diskuteres om 
der ikke foreligger delegation af kompetence 
fra organisationsbestyrelsen til afdelingsbesty-
relsen/byggeudvalget, så disse personer med 
rette modtager et honorar. 
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B.1 Almindelige 
vedligeholdelses- og fornyelsessager
De mest almindelige vedligeholdelses- og fornyel-
sessager i en almen boligafdeling er udskiftning af 
tage, vinduer og døre, fugning af mursten, maling 
af døre, vinduer og facader, udskiftning af varme-
anlæg, fornyelse af køkken og bad mv. Det er over 
afdelingens drift, at udgifterne til vedligeholdelse 
og fornyelser skal afholdes. Eventuelt med støtte 
fra boligorganisationen eller optagelse af lån, som 
afvikles over huslejen.

B.2 Afdelingens indtægter og udgifter
I almene boligafdelinger er huslejen omkostnings-
baseret, hvilket betyder, at afdelingens indtægter 
og udgifter skal balancere, så afdelingens økonomi 
hviler i sig selv. 

Den løbende daglige drift betales via beboernes 
huslejeindbetalinger og består af en række ordi-
nære udgifter (konto 105-113): Ejendomsskatter, 
vandafgifter, kloakbidrag, renovation, forsikringer, 
afdelingens energiforbrug til fællesarealer, admi-
nistrationsbidrag, bidrag til dispositionsfond og 
arbejdskapital mv..

Udover de ordinære udgifter består afdelingens drift 
af variable udgifter, og som det ligger i ordet, kan 
disse udgifter ændre sig fra år til år. De variable 
udgifter (konto 114-119) omfatter renholdelse, 
almindelig vedligeholdelse, planlagt og periodisk 
vedligeholdelse og fornyelser, særlige aktiviteter, 
herunder evt. drift af fællesvaskeri og drift af møde- 
og selskabslokaler samt diverse andre udgifter. 

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 
er det samme som henlæggelser. Henlæggelserne 
skal anvendes til fornyelse af tekniske installationer 
og hovedistandsættelse af afdelingens bygninger. 

Organisationsbestyrelsen har mulighed for at 
beslutte, at der i afdelingerne foretages samlede 
henlæggelser. Uanset henlæggelserne fordeles 
på to poster eller foretages samlet, skal henlæg-
gelsernes størrelse fastsættes med baggrund i 
en vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der som 
minimum skal omfatte de vedligeholdelsesarbejder 
og fornyelser, der ventes udført de næste 10 år. 
Erfaringsmæssigt henlægges der ca. 110 kr. pr. 
m²/år.

Der henlægges på konto 120 og det årlige forven-
tede forbrug af henlæggelser vises på konto 116.

B.3 Brugen af henlæggelser – konto 120
Henlæggelserne er afdelingens opsparing, som 
skal anvendes til at betale udskiftningen af vinduer, 
tage, murværk, tekniske installationer m v., når de 
forskellige bygningsdele er slidt op, beskadiget 
eller blot trænger til udskiftning. Egentlig burde 
der henlægges til alle bygningsdele, men da alle 
bygningsdele sjældent er slidt op eller går i stykker 
samtidig, spares der ofte i henlæggelsesbeløbene. 

Da der skal være balance mellem afdelingens ind-
tægter og udgifter, er det indlysende, at jo højere 
udgifterne er i budgettet, jo højere bliver huslejen. 
Derfor sker der jævnligt det, at henlæggelserne 
nedsættes til et absolut minimum, hvilket kan have 
den negative konsekvens, at udskiftninger og for-
nyelser udsættes den ene gang efter den anden 
og ejendommen er i risiko for at nedslides. Når der 
spares i henlæggelserne er det altså ofte fordi, det 
er afdelingsmødet, der godkender afdelingens 
budget, som henlæggelserne er en del af.

Er ejendommen nået til en decideret nedslidning, 
er der risiko for, at ejendommen løber ind i en 
negativ spiral med tomgang, dårligt image, svage 

Bilag B: Forskellige sagstyper 
og Landsbyggefondens rolle
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beboere osv. Når tiden kommer, hvor det er tvin-
gende nødvendigt at udskifte bygningsdelen, er der 
lånefinansiering eller en kombination af forskellige 
finansieringsmuligheder tilbage. 

Afdelingen skal klare sig selv økonomisk, evt. med 
støtte fra boligorganisationen, og i disse almindelige 
sager vil der ikke kunne ansøges om støttede lån i 
LBF. Det gælder også, hvor afdelingen måske på 
forhånd har en høj husleje og er uden egne midler. 
Udgangspunktet er altid, at afdelingerne skal klare 
sig selv, dvs. alle arbejder skal finansieres over 
huslejen, evt. med støtte fra boligorganisationen.

B.4 Indledende beboerinddragelse i sager 
med støtte efter renoveringsstøtteordningen
Er en afdeling kommet i den situation, at der – evt. 
med baggrund i en tilstandsrapport – konstateres 
alvorlige bygningsmæssige forhold, fx betonskader, 
omfattende råd eller skimmelsvamp eller bygningerne 
i øvrigt er nedslidte og boligerne utidssvarende, 
kan der være grundlag for en ansøgning om støtte 
fra LBF iht. renoveringsstøtteordningen.

Ofte er disse afdelinger ikke økonomisk i stand til at 
løfte opgaven alene, ej heller med støtte fra bolig-
organisationen. Den udarbejdede tilstandsrapport 
kan som oftest danne grundlag for en indledende 
budgetlægning med efterfølgende forelæggelse 
på et afdelingsmøde. På afdelingsmødet vil afde-
lingsbestyrelsen og administrationen fremlægge 
status for afdelingens situation, herunder præsen-
tere afdelingsmødet for de udfordringer afdelingen 
står overfor. Beboerne på afdelingsmødet skal 
orienteres om den oftest langvarige proces, hvor 
beboerne medinddrages gennem beboerworkshops 
og direkte brugerinvolvering. Endelig er det vigtigt 
at bede om afdelingsmødets bemyndigelse til at 
rette henvendelse til LBF med henblik på støtte, 

herunder udarbejdelse af materiale for sagens 
prækvalifikation i LBF med senere udarbejdelse 
af en helhedsplan for afdelingen.
 
Når beboerne inddrages meget tidligt i forløbet og 
involveres i processen med udvikling af ideer og 
ønsker, workshops mv., har det den gode effekt, 
at der skabes ejerskab for projektet blandt afde-
lingens beboere. Dette vil være meget afgørende 
for, at den helhedsplan, der senere udarbejdes, 
har langt større chancer for at blive godkendt på 
det besluttende afdelingsmøde, end hvis beboerne 
ikke var blevet inddraget.

Som regel er det helt fantastisk at opleve beboer-
nes engagement og begejstring. Der opstår nye 
samarbejder og klubber med det formål at have 
indflydelse på, hvilke bygningsmæssige og sociale 
tiltag, der skal finde sted i afdelingen.

B.5 Landsbyggefonden 
– hvilken institution er det?
LBF er oprettet i 1967, som led i et politisk forlig om 
en langsigtet boligløsning. Elementer i forliget gik 
ud på, at der i det ældre boligbyggeri, både det 
private og det almene, skulle ske en normalisering 
af huslejen gennem huslejeudligning, hvorfor der 
blev gennemført en lejevurdering. Særlige leje-
vurderingsråd skulle finde frem til den rimelige og 
reelle lejeværdi, som udlejer gennem årlige forhø-
jelser kunne nå op på i løbet af en 8-årig periode. 
Forhøjelsen af lejeniveauet i det almene byggeri 
betød, at afdelinger opført før 1963 blev pålagt 
pligt til at indbetale bidrag til det nye Landbyg-
gefond, oprettet i tilknytning til Boligselskabernes 
Landsforening (BL). 

De særlige lejevurderingsråd blev nedlagt i 1973, 
men jævnligt hører vi spørgsmålet – specielt fra 
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ældre beboere – om huslejen er godkendt eller 
kun må være af en vis størrelse. De pligtmæssige 
bidrag består fortsat, men derudover administrerer 
LBF forskellige midler og yder støttede lån til en 
række arbejder.

B.6 LBF’s støttemuligheder 
efter almenboligloven § 91
Generelt om LBF’s renoveringsstøtte kan siges, at 
den ydes som ydelsesstøtte således, at ydelsen 
på de realkreditlån der optages til finansiering af 
renoveringsarbejderne nedsættes fra ca. 6,5% til 
mellem 1,8% og 3,4% (plus bidrag på 0,2%) af-
hængig af de nødvendige arbejder/fremtidssikring.

Ifølge lov om almene boliger (lov nr. 27 af 21.no-
vember 2011) § 91 blev LBF’s renoveringsramme 
ekstraordinært hævet til kr. 10.600 mio. i 2011 
med henblik på afvikling af ventelisten inden for 
en rimelig tidsperiode og for at undgå negative 
udviklingstendenser.

LBF’s fremtidige investeringsramme for årene 2012-
2016 udgør i 2012 kr. 2.640 mio. og i 2013-2016 
kr. 1.890 mio., hvorefter LBF kan give tilsagn om 
ydelsesstøtte til lån til finansiering af opretning, ud-
bedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, 
sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring 
i almene boligorganisationers byggeri. 

Desuden blev der med en lovændring i december 
2010 tilført LBF midler til en styrket indsats i ghetto-
områderne og nedrivninger i udsatte boligområder.
 
B.7 LBF’s regulativ nr. 526 af 21. marts 2011
Med baggrund i ændringerne i almenboliglovens § 
91 i december 2010 (lov nr. 1611 af 22. december 
2010) blev et nyt regulativ med tilhørende vejledning 
udarbejdet, som blev godkendt af LBF’s bestyrelse 

den 3. februar 2011 og af det daværende Social-
ministerium den 18. marts 2011. Regulativet havde 
virkning fra 1. januar 2011.

Med dette regulativ bortfaldt LBF’s ’Regulativ og 
vejledning, Renoveringsstøtteordning mv.’ Februar 
2008. I regulativet fra 2008 blev LBF’s muligheder 
for at yde støtte udvidet, og det nye regulativ fra 
marts 2011 er dels en videreførelse i udviklingen 
af støttemulighederne dels en markant stramning 
og kravstillelse til selve ansøgningen og ansøg-
ningsproceduren.

B.8 LBF’s regulativ af marts 2011 
set i forhold til regulativet af februar 2008
Har du tidligere arbejdet med sager, der var un-
derlagt LBF’s regulativ af februar 2008, skal de 
væsentligste ændringer fra 2008 - til 2011 regula-
tivet kort nævnes:

• Byggeskadebegrebet er afviklet, og fokus er 
rettet mod helhedsorienterede løsninger kaldet 
helhedsplaner.

• Den foreløbige helhedsplan er erstattet af en 
prækvalifikation.

• Byggeskader, der kan henføres til afdelingens 
opførelse, og som er omfattet af Byggeskadefon-
den kan ikke modtage støtte til bygningsarbejder, 
men henvises til Byggeskadefonden. Til øvrige 
indsatsområder og arbejder derudover, vil der 
kunne ydes støtte.

• Sagens behandling følger reglerne for støttet 
alment nybyggeri (pt. bek. nr. 1226 af 14. de-
cember 2011), idet reglerne om nøgletal ikke 
gælder. 



75

• Med virkning fra 1. juli 2011 er der krav om digital 
indberetning og sagsbehandling af skema A, 
B og C i Bossinf i lighed med indberetningen i 
nybyggerisager. 

• Fra 1. januar 2012 sker indberetning til LBF 
digitalt.

• Kommunerne har fået en kort vejledning i, hvilke 
forhold de skal være opmærksomme på i deres 
sagsbehandling.

• Boligorganisationen kan pålægges oprettelse af 
en projektorganisation og/eller projektgranskning.

• Renoveringsarbejder omfattes af Byggeskade-
fonden, og der skal indbetales 1 % af anskaf-
felsessummen.

• Der er i regulativet et nyt kapital 2 om støtte til 
særligt udsatte boligområder. En betingelse for 
støtte er at afdelingen er optaget på ministeriets 
liste over særligt udsatte boligområder.

• Derudover er der et nyt kapital 3, der omhandler 
evaluering af effekten af gennemførte indsatser 
i den almene sektor.

Når du som projektleder begynder sagsbehand-
lingen i en større sag og er i gang med at vurdere 
finansieringsmuligheder, herunder mulighed for 
tilsagn om støttede lån fra LBF, er det et ubetinget 
krav, at du gennemlæser LBF’s regulativ og dets 
vejledninger. På den måde får du indsigt i betin-
gelserne for at søge støtte og en større forståelse 
for sagsgangen for en støtteansøgning.

B.9 Hvad kan LBF yde støtte til?
Et centralt element i muligheden for at opnå støtte er, 
at afdelingen opnår en bedre konkurrenceevne, så 
boligerne også i fremtiden fremstår attraktive. Derfor 
tager LBF udgangspunkt i, at der skal udarbejdes 
en helhedsplan, hvor der opstilles konkrete forslag 
og mål, herunder problemstillinger af social, fysisk, 
økonomisk og organisatorisk karakter. 

Selvom byggeskadebegrebet er afviklet, har LBF 
stadig mulighed for at yde støtte til bygningsrelate-
rede forhold, ligesom LBF har særlige indsatsom-
råder med henblik på at fremtidssikre en afdeling: 

• Opretning (betegner genskabelse af særligt 
nedslidte bygningsdele) og foranstaltninger som 
følge af ekstraordinær øget vedligeholdelse af 
nedslidte bygningsdele samt forbedringsarbejder, 
som øger bygningernes og boligernes kvalitet.

 
• Forbedring af adgangsforhold, øget tilgængelig-

hed og lejlighedsændringer af hensyn til handi-
cappede, ældre og andre med samme behov. 
Ofte drejer det sig om elevatorer og niveaufri 
adgang, så der skabes mulighed for, at ældre 
beboere kan blive i afdelingen, selvom de blevet 
gangbesværede. Desuden er det hensigten at 
skabe handicapvenlige boliger i øvrigt.

• Ombygning af store eller små boliger, sammen-
lægning af små boliger mv. I mange afdelinger 
opført i 1940- og 50erne, er gennemsnitsbolig-
arealet ca. 50 m², hvor en familie i sin tid havde 
tilstrækkelig med plads, mens samme familie i 
dag kræver langt flere m². 

• Opførelse og indretning af beboerhuse og fæl-
lesfaciliteter m.v. Erfaringen er, at der er mulighed 
for fælles aktiviteter ved etablering af beboerhuse. 

Bilag
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• Forbedring af friarealer, udemiljø, legepladser, 
stiforløb mv. Her er fokus på gode legepladser, 
fjernelse af beplantninger, der medfører utryghed 
for beboere og besøgende, når de går rundt i 
afdelingen og opsætning af lamper for at skabe 
lys og tryghed. Desuden også kriminalpræventive 
formål i form af adgangskontrol med dørtelefoner 
eller lignende.

I relation til bygningsrelaterede forhold – de tidligere 
byggeskader – blev der erfaringsmæssigt ydet 
støtte i sager med skader på klimaskærm, større 
skimmelafhjælpninger og indvendige isoleringer, 
hvilket der fortsat kan ydes støtte til, selvom byg-
geskadebegrebet er afviklet.

Det ville være enkelt, hvis LBF havde en liste over 
hvilke typer sager, der kan ydes støtte i. Imidlertid er 
vurderingerne i disse tunge og ofte meget kompli-
cerede sager ikke så enkle. LBF støtter fx sædvan-
ligvis ikke udskiftning af vinduer, som normalt er et 
forbedringsarbejde, men renoveres klimaskærmen 
pga. svigt i betonen, vil denne opgave ikke kunne 
lade sig gøre uden at udskifte vinduerne. 

Omkring LBF’s praksis for, hvornår der kan ydes 
støtte, er der god hjælp at hente i LBF’s orientering 
nr. 486 af 4. december 2009. Denne orientering 
er fortsat gældende og danner grundlag for LBF’s 
vurderinger i støttesager.

B.10 Oplysning om støttede arbejder i 
LBF Orienterer nr. 486 af 4. december 2009
LBF Orienterer nr. 486 af 4. december 2009 gentager, 
at beboerbetalingen på de LBF-støttede lån siden 
2008 har været variabel. Dog skal gennemsnittet 
på beboerbetalingerne det 1. år totalt set udgøre 
3,4 % af anskaffelsessummen ekskl. gebyrer til 
realkreditinstitutterne.

Det oplyses videre i orienteringen, at LBF med bag-
grund i renteudviklingen har ændret de hidtidige 
fordelingsnøgler mellem særligt støttede arbejder 
og begrænset støttede arbejder (fordelingsarbej-
der) til nye variable beboerbetalingsprocenter, fx:

• Totalrenovering af badeværelser med byg-
geskade: Hidtil normalt 50 % byggeskade og 
50 % forbedring/opretning, det første år 4,6 % 
af anskaffelsessummen (byggeskadeudbedring 
3,4 % og andre arbejder 5,8%)

• Totalrenovering af badeværelser med bygge-
skade på kabine: Hidtil op til 75 % byggeskade 
og mindst 25 % forbedring/opretning, det første 
år min. 4,0 % af anskaffelsessummen (bygge- % af anskaffelsessummen (bygge-men (bygge-
skadeudbedring 3,4 % og andre arbejder 5,8 %)

• Udskiftning af vinduer med byggeskade: Hidtil 
normalt 50 % byggeskade og 50 % forbedring/op-
retning, det første år 4,6 % af anskaffelsessummen 
(byggeskadeudbedring 3,4 % og andre arbejder 
5,8 %)

• Udskiftning af tag med byggeskade: Hidtil normalt 
50 % byggeskade og 50 % forbedring/opretning, 
det første år 4,6 % af anskaffelsessummen (byg- % af anskaffelsessummen (byg-men (byg-
geskadeudbedring 3,4 % og andre arbejder 5,8 %)

Mere interessant i orienteringen er, at LBF oplyser, 
at for investeringer, der anvendes til forbedring af 
tilgængelighed, lejlighedssammenlægninger og 
miljøforbedrende arbejder, er det muligt for LBF 
at give ydelsesstøtte på en større del af ydelsen 
på realkreditlånet end tidligere. Det betyder, at 
beboerbetalingen til arbejder, der omhandler til-
gængelighed, ombygning og miljø kan fastsættes 
med et udgangspunkt i år 1 til 1,8 % af anskaf-
felsessummen. 
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Med oplistningen er der vist arbejder, hvortil der 
ydes støtte, samtidig med at det nævnes, hvordan 
finansieringen er, idet ustøttede arbejder tidligere 
blev finansieret med almindelige realkreditlån. 

Fordelen for boligafdelingerne ved at følge finansie-
ringen i overensstemmelse med LBF-orienteringen nr. 

486 af 4. december 2009 er, at fordelingsarbejderne 
omfattes af LBF’s regaranti for realkreditlånene, 
så kommunerne ikke vil være så tilbageholdende 
med at stille garanti for lån, i modsætning til rene 
forbedringslån, hvor realkreditinstituttet kræver 100 
% kommunal garanti. Indtil videre (februar 2012) 
har LBF ikke ændret praksis på dette område, 

Ydelsen ~ anlægssum * % (låneydelse)
Sammenvejet ydelses% er forholdsregning ~ Samlet ydelse / anlægssum

Bilag
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uanset det nye 2011-regulativ. Se i øvrigt mere om 
finansieringsmuligheder under afsnittet ’Generel 
indføring i forskellige finansieringsmuligheder’.

Som eksempel angives nedenfor ydelsesprocen-
ter for variabel beboerbetaling, herunder for de 
forskellige støttede arbejder og fordelte arbejder:

B.11 Oplysning om ikke støttede arbejder
Det er LBF’s praksis, at rene forbedringsarbejder 
som udskiftning af køkken og sanitet i bad ikke 
kan udløse støtte. Et gråzoneområde er rør, dvs. 
varmt- og koldtvandsrør, faldstammer, varmerør, 
elinstallationer mv. Udgangspunktet er, at der ikke 
ydes støtte i disse tilfælde, men der kan med god 
grund argumenteres for støtte, hvor der er tale om 
udviklingsskader, dvs. hvor arbejdet blev udført i 
overensstemmelse med tidens gængse praksis, 
men efterfølgende har vist sig at være en dårlig 
teknisk løsning. 

Et eksempel er varmt- og koldtvandsrør indbyg-
get i murværk, hvilket var gængs praksis først i 
1970-erne. Omkostningerne til gennemførelse af 
arbejderne i de store afdelinger vil være så store, 
at afdelingen ikke selv kan klare finansieringen af 
omkostningerne, selv ikke med hjælp fra boligor-
ganisationens egenkapital – dispositionsfonden. 

B.12 Generelle betingelser 
for at opnå støtte fra LBF 
Betingelser og krav for at opnå støtte fremgår 
alle af LBF’s regulativ og skal kort oplistes her: 

• Alle afdelinger kan opnå støtte, forudsat der er 
boliger, og der består et behov.

• Byggeskader, der kan henføres til afdelingens 
opførelse, og som er omfattet af Byggeskade-

fonden, kan ikke modtage støtte, men henvises 
til Byggeskadefonden. Til øvrige indsatsområder 
og arbejder derudover vil der kunne ydes støtte.

• Der kan kun ydes støtte til afdelinger, der er i 
driftsøkonomisk balance.

• De samlede udgifter skal udgøre mindst 10 % 
af bygningsværdien, svarende til den seneste 
offentlige vurdering inden ansøgningen sendes 
til kommunalbestyrelsens godkendelse. Reglen 
om 10 % kan dog fraviges, hvis der er bevilget 
særlig driftsstøtte, driftssikring, tilskud til social og 
forebyggende indsats eller tilladt omprioritering.

• Arbejderne skal i videst muligt omfang finansieres 
ved huslejeforhøjelser. 

• Udgifterne i sagen skal være af en sådan størrelse, 
at det efter en konkret vurdering af forholdene 
er åbenbart, at afdelingen kan få betydelige 
økonomiske vanskeligheder, såfremt der ikke 
ydes støtte til finansieringen. Her tages også 
lejeniveauet efter arbejdernes udførelse i be-
tragtning, sammenlignet med lejen for tilsvarende 
boliger i kommunen.

• Indvundne forsikrings- og erstatningsbeløb eller 
lignende fradrages udbedringsomkostningerne. 
Eksempelvis ved brud på rør, hvor der er tegnet 
udvidet rørskade, skal forsikringssummen indgå 
i sagen og ikke overføres til driften.

• Ved udbedring af byggeskader har boligorga-
nisationen pligt til at søge dækning for udbed-
ringsudgifterne gennem tegnede forsikringer 
eller om nødvendigt ved retsforfølgning af de, 
der er ansvarlige for byggeriet.
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• Boligorganisationen skal efter aftale med LBF 
finansiere arbejder fra boligorganisationens 
egenkapital – dvs. dispositionsfonden og/eller 
midler fra egen trækningsret.

• De rådgivere, entreprenører og leverandører, 
der har medvirket ved byggeriets opførelse, 
kan ikke medvirke i den nye sag.

• Projektets/helhedsplanens indhold og den hermed 
forbundne huslejeforhøjelse skal være godkendt 
på et afdelingsmøde. Ligeledes skal sagen 
forelægges og godkendes i organisationsbe-
styrelsen, herunder organisationsbestyrelsens 
beslutning om at yde økonomisk støtte.

• Der kan ikke ydes støtte, hvis arbejderne er 
igangsat. Dette kan dog fraviges, hvis arbejderne 
er uopsættelige og ansøgning om støtte umid-
delbart herefter fremsendes til kommunen. De 
uopsættelige arbejder og udgifterne forbundet 
hermed beskrives og medtages i støtteansøg-
ningen og forudsættes godkendt af kommunen 
og LBF.

Bilag

Avedøre Boligselskab v/KAB. Store Hus. 
Se www.inspirationskatalog.dk



80

C.1 Byggeafdelingens tidlige inddragelse.
Byggeafdelingen bør inddrages tidligt i planlæg-
ningsfasen, herunder budgetlægningen for i sam-
arbejde med driften allerede på et tidligt tidspunkt 
at få lagt det bedst mulige budget på baggrund 
af erfaringstal og en mulig finansieringsplan. Byg-
geafdelingen kan lægge et budget over byggeom-
kostninger, mens driftsafdelingen har kendskab til 
de finansielle redskaber.

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at det er nød-
vendigt for medarbejderne i byggeafdelingen at 
få et vist indblik i og fornemmelse af de finansielle 
instrumenter, for at kunne magte at gennemføre en 
stor renoveringssag eller helhedsplan på ordentlig 
vis. Da budgetlægning og finansiering hænger nøje 
sammen og sker i et samarbejde mellem drifts- og 
byggefolk, finder vi det hensigtsmæssigt kort at 
beskrive de forskellige finansielle muligheder, der 
foreligger i en større renoveringssag.

Da emnet er kompliceret, vil der i det følgende 
alene blive redegjort for hovedlinjerne omkring de 
finansielle muligheder.

C.2 Henlæggelser 
Henlæggelser er afdelingens opsparing, hvor 
der er penge til udskiftning af bygningsdele og 
installationer, når delene er nedslidte. Størrelsen 
af henlæggelserne fastsættes på baggrund af en 
vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der mindst 
dækker de kommende 10 år. Der kan ikke henlæg-
ges til moderniserings- og forbedringsarbejder. 

Da budgetter skal forelægges afdelingsmødet, 
sker der ofte det, at henlæggelserne holdes på et 
lavt niveau for at holde huslejen nede på et tilsva-
rende lavt niveau. Konsekvensen kan blive, at der 
henlægges for lidt, så det er nødvendigt med stor 

ekstern lånefinansiering ved større udskiftninger 
af tage, vinduer m.v. 

I en renoveringssag er det typisk sådan, at der 
bruges af de fremtidige henlæggelser med den 
konsekvens, at der reelt sker en nedsættelse af 
henlæggelserne. Se i øvrigt mere i driftsbekendt-
gørelsen pt. nr. 1307 af 15. december 2009 §§ 
60 – 68.

C.3 Fremtidige besparelser i driften
Når der gennemføres større renoveringsarbejder 
vil det have en positiv afsmittende effekt på den 
daglige drift, da den løbende bygningsvedlige-
holdelse af de bygningsdele, der er omfattet af 
projektet, falder.

C.4 Lån af egne midler
Begrebet handler oftest om, at en boligafdeling 
låner af sine egne midler - typisk henlæggelserne. 
Det er dog muligt, omend mere sjældent, at boli-
gorganisationen låner afdelingernes midler ud til 
boligorganisationens øvrige boligafdelinger. 

Lån af afdelingsmidler skal afdrages over højest 
10 år. Dog kan afdelingsmødets beslutning om 
forbedringer af det lejede (§ 37 b stk. 1 i Almenbo-
ligloven) afdrages over maksimalt 30 år. Her skal 
boligorganisationen godkende afdelingsmødets 
beslutning. 

C.5 Tilskud eller lån fra boligorganisationens 
dispositionsfond og/eller arbejdskapital: 
Alle boligafdelinger indbetaler iht. lovgivningen til 
boligselskabets dispositionsfond med et fast beløb 
pr. lejemålsenhed indtil beløbet udgør ca. 4.300 
kr., hvorefter indbetalingerne stopper. Indbetalin-
gerne genoptages, når beløbet kommer under det 
fastsatte niveau. Med hensyn til arbejdskapitalen, 

Bilag C: Forskellige finansieringsmuligheder
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så kommer den fra overskud i boligorganisationen 
eller boligorganisationens beslutning om indbetaling 
fra afdelingerne.

Midlerne i dispositionsfonden og/eller arbejdskapi-
talen kan anvendes til sikring af afdelingernes fort-
satte beståen ved at medvirke til fysisk, økonomisk 
og social opretning af afdelingerne enten i form af 
tilskud eller lån. Anvendes organisationsbestyrelsens 
midler til at nedsætte lejen i en boligafdeling, skal 
lejen stå i rimeligt forhold til lejen i sammenlignelige 
boliger i området og/eller i boligorganisationens 
øvrige afdelinger.

C.6 Fremmed finansiering
Fremmed finansiering vil typisk være optagelse 
af lån i et realkreditinstitut. Når der er nogenlunde 
overblik over hvilke arbejder, der skal udføres, og 
hvordan de skal finansieres, vil det være fornuftigt 
allerede på et tidligt tidspunkt at indhente lånetilbud 
hos 2-3 realkreditinstitutter evt. i forbindelse med et 
udbud af byggekredit i de større renoveringssager 
eller helhedsplaner. 

Realkreditinstitutterne er blevet mere forsigtige 
i sine udlån, hvorfor realkreditinstitutterne ofte 
kræver kommunal garantistillelse for lånet på op 
til 100 %. Hvis realkreditinstituttet kræver kommu-
nal garantistillelse, skal kommunen ansøges om 
dette, ligesom der skal ansøges kommunen om 
tilladelse til at optage lånet, dvs. der skal ansøges 
om kommunal godkendelse til en pantsætning. Vær 
opmærksom på for eksempel hjemfaldsklausuler 
eller andet, som kan hindre en pantsætning. 

Hvis sagens økonomiske værdi er så stor, at vær-
dien af renterne og omkostninger på byggekredit-
ten ligger over annonceringspligten på 500.000 
kr. eller tærskelværdien for 2012 og 2013 på kr. 

1.489.820 regnet i kontraktperioden, som ansæt-
tes til 2 år, skal byggekreditten enten annonceres 
eller i EU-udbud.

C.7 Bortfald af lån
I boligafdelinger kan der typisk være tinglyst to 
former for lån på ejendommen:

• de oprindelige lån optaget i forbindelse med 
byggeriets opførelse

• lån optaget løbende til gennemførelsen af større 
vedligeholdelses- og forbedringsarbejder: 

Begge lånetyper er som regel realkreditlån, men de to 
typer lån behandles forskelligt, når de er udamortiseret. 

C.8 Lån optaget til gennemførelse af større 
vedligeholdelses– og forbedringsarbejder
Når lån, der er optaget til gennemførelsen af større 
vedligeholdelses- og/eller forbedringsarbejder, er 
tilbagebetalt – typisk over 20-30 år – skal der ske 
en huslejenedsættelse svarende til størrelsen på 
ydelsen af lånet. Huslejenedsættelsen gennemfø-
res ikke altid, da det kan være fornuftigt at bruge 
luften i økonomien til at optage et nyt lån og bruge 
pengene på nye arbejder, øge henlæggelserne 
eller anden opsparing. 

C.9 Lån optaget i forbindelse med byggeriets 
opførelse – udamortiserede lån
Når der er tale om de oprindelige lån, optaget i 
forbindelse med byggeriets opførelse, nedsættes 
huslejen ikke, når lånene er tilbagebetalt til kredit-
foreningen. Ydelserne på lånene indbetales i stedet 
til boligorganisationens dispositionsfond, hvorfra en 
del videreoverføres til LBF, mens den resterende 
del bliver i boligorganisationens dispositionsfond.

Bilag
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Størrelsen af overførslen til LBF afhænger af tids-
punktet for, hvornår der er meddelt skema A-tilsagn. 
For byggeri med tilsagn meddelt før januar 1999 
overføres 2/3 af midlerne, der går ind i dispositions-
fonden efter 1. januar 2008 til LBF. Det betyder, at 
1/3 bliver i boligorganisationens dispositionsfond. 
Det er muligt at ansøge LBF om fritagelse for betaling 
af den 1/3 af de udamortiserede lån, der tilfalder 
boligorganisationens dispositionsfond til udførelse 
af nødvendige arbejder, hvor der samtidig er en 
relativ høj husleje. LBF kan efter en besigtigelse 
give tilladelsen, dog uden boligafdelingen har 
retskrav på det. 

Der vil i de kommende år indgå betydelige summer 
i boligorganisationernes dispositionsfonde, som 
der kan være god grund til at aktivere til arbejder 
i boligorganisationens afdelinger.

For byggeri med tilsagn meddelt i perioden 1. 
januar 1999-30. juni 2009 overføres alle likvide 
midler til Landsbyggefonden. For byggeri meddelt 
med tilsagn efter 1. juli 2009 og ved lånets udløb 

efter 40 år skal alle midlerne indbetales til staten. 
Det er en konsekvens af finansieringsreformen, 
som trådte i kraft 1. juli 2009.

C.10 Egen trækningsret 
Boligorganisationen har fortrinsret til egne træknings-
retsmidler til forbedrings- og opretningsarbejder i 
boligorganisationens afdelinger på op til 60 % af 
indbetalinger foretaget efter 1. januar 1997. Vær 
opmærksom på, at man ikke kan anvende egen 
trækningsret til vedligeholdelsesarbejder. For ind-
betalinger foretaget i perioden 1. januar 1980-31. 
december 1996 er fortrinsretsandelen 75 %. 

Tilskud kan ydes til alle afdelinger i boligorganisa-
tionen uanset om afdelingen har indbetalt eller ej. 
Det er boligorganisationens ledelse, der beslutter 
dette. Boligorganisationernes praksis er imidlertid 
ofte sådan, at det er de afdelinger, der har indbetalt, 
der får ret til at få egne penge tilbage. Det kan få 
den konsekvens, at nogle af boligorganisationens 
afdelinger kun vanskeligt har mulighed for at gen-
nemføre større forbedrings- og opretningsarbejder.

Himmerland Boligforening afd. 14, Golfparken i Aalborg. Foto: Himmerland Boligforening.
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Tilskuddet kan højest udgøre 2/3 af de rimelige 
udgifter til arbejdets udførelse, der er godkendt af 
LBF. Den sidste 1/3 skal så skaffes på anden vis. 
Desuden er der mulighed for at disponere over 
fremtidige indbetalinger 5 år frem i tiden. 

Der kan selvsagt ikke ydes tilskud til arbejder, 
der er sat i gang, inden LBF har meddelt tilsagn. 
Efter arbejdernes udførelse skal der fremlægges 
et revisorattesteret regnskab over for LBF.

Egne trækningsretsmidler er afdelingernes egne 
midler i LBF indbetalt i form af A- og G-indskud.

C.11 A- og G-indskud
A-indskud betales af afdelinger, der er taget i brug 
før 1. januar 1963, som en del af den lejevurdering, 
der blev gennemført i 1967. Beløbet fastsættes 
nemlig som 70 % af forskellen mellem lejeværdien 
af lejemålene fastsat ved lejevurderingen i 1967 og 
lejen for disse lejemål pr.1. april 1967. Beløbene 
reguleres ikke.

Bilag

G-indskud betales udover A-indskud af de af-
delinger, der er taget i brug før 1. januar 1970. 
Bidragets størrelse fastsættes med baggrund i 
afdelingens boligareal og afhænger desuden af 
afdelingens ibrugtagelsestidspunkt. Beløbene 
indekseres. 

LBF kan bevilge fritagelse for indbetaling for den 
del, der overstiger kr. 12,30 svarende til det bi-
drag, der blev betalt i 1982. Dette er dog kun hvis 
afdelingen de seneste 3 år har modtaget drifts-
støtte fra LBF eller kommunale/statslige tilskud til 
nedbringelse af lejen.
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D.1 Landsdispositionsfonden
Som det fremgår ovenfor, kan boligorganisationerne 
modtage hhv. 60 og 75 % af de pligtmæssige 
bidrag retur. Resten af midlerne – hhv. 40 og 25 
% – overføres i LBF til Landsdispositionsfonden, 
hvorefter der kan ydes boligorganisationernes afde-
linger driftsstøtte og tilskud, hvis der er væsentlige 
økonomiske problemer. Støtten kan ydes til finan-
siering af nødvendige udbedrings-, opretnings- og 
vedligeholdelsesarbejder samt til miljøforbedrende 
og andre foranstaltninger, herunder opsamlede 
driftsunderskud. 

De to støtteformer omtales til dagligt som særlig 
driftsstøtte (kapitaltilførsel/huslejestøtte mv.) og 
renoveringsstøtteordning (ydelsesstøtte).

D.2 Kapitaltilførsel
Kapitaltilførsel eller femtedelsløsning, som ord-
ningen også kaldes, kan forsøges i afdelinger, 
der har væsentlige økonomiske problemer. De 
midler, der fremskaffes, anvendes til afdelingens 
opsparede underskud eller som kapitaldepot til 
årlige frigivelser.
At gennemføre en kapitaltilførsel er en langvarig 
og sej proces, som kan tage op til flere år, primært 
fordi der er 5 parter involveret: 

• Landsbyggefonden betaler 2/5 – hhv. som lån 
og tilskud.

• Boligorganisationen betaler 1/5 som tilskud.
• Kommunen betaler 1/5 som lån.
• Realkreditinstitut betaler 1/5 som lån.

Alle lån er rente- og afdragsfrie uden tidsbegræns-
ning, men afdrages dog som udgangspunkt, hvis 
afdelingens økonomi bedres. 

Hvis der i en sag er gennemført en kapitaltilførsel 
som led i finansieringen af en større helhedsplan, 
vil der fra Landsdispositionsfonden kunne ydes et 
tilskud på p.t. 20.000 kr. pr. bolig.

D.3 Renoveringsstøtteordningen
Renoveringsstøtteordningen er det støttegrundlag, 
som fremgår af LBF’s regulativ nr. 526 af 28. marts 
2011 samt LBF orienterer nr. 486 af 4. december 
2009, hvor gennemsnittet af beboerbetalingen min. 
skal udgøre 3,4 % af anskaffelsessummen.

Bilag D: Supplerende finansiering 
fra Landsbyggefonden
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Udbud i byggeriet gennemføres i overensstem-
melse med Direktiv nr. 2004/18 EF af 31. marts 
2004, som omfatter alle udbud efter 1. januar 2005. 
Direktivet erstattede to andre direktiver: Tjeneste-
ydelsesdirektivet og Udbudsdirektivet. Direktivet 
er implementeret i dansk lovgivning ved bekendt-
gørelse nr. 937 af 16. september 2004, som igen 
blev ændret ved bekendtgørelse nr. 326 af 11. april 
2006 og bekendtgørelse nr. 588 af 12. juni 2006.

Direktivet omfatter alle offentlige kontrakter, og uanset 
almene boligorganisationer er private bygherrer, 
er elementet af offentlig støtte så stort, at udbud af 
en vis økonomisk størrelse er underlagt direktivet.

E.1 Udbud af rådgiver- og entreprenørydelser
Det kan virke uoverskueligt at gennemføre et EU-
udbud, men bliver ofte lettere efter nogle gange. 
Det er i orden at bruge et tidligere udbudsmateriale, 
hvis du ikke forfalder til at genbruge materialet 
slavisk, da der kan være sket ændringer, ligesom 
Klagenævnets praksis kan gøre, at du skal foretage 
nogle justeringer i dit tidligere materiale. 

Udbud inden for byggeri sker efter Rådets direktiv 
nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.

E.2 Udbudsformer efter udbudsdirektivet
Udbudsformerne efter direktivet med relevans for 
rådgiver- og entreprenørudbud er:

• Offentligt udbud: Kende tegnes ved, at der ved en 
udbudsbekendtgørelse indkaldes alle potentielt 
interesserede til at afgive tilbud. I en periode 
med lavkonjunktur vil der være mange interes-
serede, som alle anmoder om udbudsmaterialet, 
og efter tilbudsafgivelsen kan der være mange 
tilbud at vurdere. Evt. betaling for modtagelse 
af udbudsmateriale kan begrænse antallet af 

interesserede. Udbudsformen forekommer ikke 
velegnet til et almindeligt, alment udbud, men 
kan overvejes ved rammeudbud.

• Begrænset udbud: Kendes som entrepriseudbud 
iht. Tilbudsloven og er den mest anvendte ud-
budsform. Forekommer i to former, henholdsvis 
begrænset udbud med en forudgående prækva-
lifikation og uden forudgående prækvalifikation.

Udbudsformen beskrives nærmere i Bilag F.

E.3 Konkurrencepræget dialog
Kan kun anvendes ved særligt komplekse kontrakter; 
se direktivets art. 29. Bestemmelsen har et meget 
snævert anvendelsesområde, så vi anbefaler, at 
du kun bruger denne udbudsform hvis du søger 
særlig rådgivning. 

E.4 Udbud efter forhandling med 
en forudgående udbudsbekendtgørelse
Anvendelsesområdet er meget begrænset, se artikel 
30 stk. 1. Kan være relevant, når tilbud iht. ovenstå-
ende udbudsformer er ikke-forskriftsmæssige, fx 
tilbud, der ikke stemmer overens med udbudsvilkår 
eller uantagelige tilbud, fx tilbud, der er modtaget 
for sent, med en pris for høj i forhold til budget 
eller unormalt lav. Der er særlige procedurer, så 
søg rådgivning. 

E.5 Udbud efter forhandling uden 
forudgående udbudsbekendtgørelse
Anvendelsesområdet er også her meget begrænset, 
se direktivets artikel 31. Kan være relevant, hvis 
der ved et forudgående begrænset eller offent-
ligt udbud ikke afgives tilbud eller ikke er afgivet 
egnede tilbud. Der er særlige procedurer, så søg 
rådgivning.

Bilag E: Generelt om EU udbud

Bilag
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E.6 Projektkonkurrencer
Projektkonkurrencer er meget velegnede og anvendt 
inden for nybyggeri og større ombygninger af fx 
plejehjem. Projektkonkurrencer har størst betydning 
inden for arkitektfaget, og er omfattet af direktivets 
afsnit IV, art. 66 – 74, såfremt: 

• Den samlede værdi af konkurrencepræmier 
overstiger tærskelværdien på 1.489.820 kr. 
(2012 og 2013) eller

• værdien af kontrakten, der efterfølgende ind-
gås, overstiger tærskelværdien på 1.489.820 
kr. (2012 og 2013).

Projektkonkurrencer indledes oftest med en ud-
budsbekendtgørelse med angivelse af udvælgel-
seskriterier, idet det dog er muligt på forhånd at 
udpege firmaer til at deltage i konkurrencen. Der 
nedsættes et uafhængigt bedømmelsesudvalg, 
som vurderer de indkomne forslag. Ofte opdeles 
konkurrencen i to dele: Først vurderes projektets 
planmæssige og arkitektoniske kvaliteter og der-
næst bygningsdeloverslag og honorar, for ikke i 
første omgang at lade arkitekturen begrænses af 
økonomi.

Projektkonkurrencer er ikke en særlig velegnet 
fremgangsmåde at udbyde en traditionel renove-
ringsopgave eller helhedsplanlægning på. Des-
uden er konkurrencer også meget resurse- og 
omkostningstunge for de bydende arkitektfirmaer.



87

F.1 Fremgangsmåden ved 
udbud efter forudgående prækvalifikation 
I det følgende beskrives fremgangsmåden ved be-
grænset udbud efter forudgående prækvalifikation, 
som er den mest anvendte fremgangsmåde, når 
almene boligselskaber skal finde en teknisk rådgiver 
og/eller entreprenør til en større renoveringssag 
eller helhedsplan.

Proceduren er delt op i to faser, hvor første fase 
omfatter udfærdigelse af en udbudsbekendtgørelse 
og anden fase opfordringen til at byde (udbuds-
brev). Udbudsbekendtgørelsen kan udfærdiges i 
papirudgave eller gennem publikationskontoret på 
www.ted.europa.eu og kan offentliggøres i danske 
dagblade, herunder Licitationen, men skal offent-
liggøres i EU-tidende.

Hvis udbudsbekendtgørelsen fremsendes i 
papirudgave til EU-tidende skal rådgiveren 
eller entreprenøren have mindst 37 dage til 
at melde sin interesse (art. 38, stk. 3, litra a) 
regnet fra datoen for afsendelsen af udbuds-
bekendtgørelsen. Hvis udbudsbekendtgørelsen 
fremsendes elektronisk kan fristen afkortes til 
30 dage (artikel 38, stk. 5). Fristen angiver den 
minimumstid rådgiveren eller entreprenøren 
skal have for at vurdere, om han vil sende sit 
prækvalifikationsmateriale.

F.2 Indholdet i udbudsbekendtgørelsen
Udbudsbekendtgørelsen er en skabelon, som ud-
fyldes omhyggeligt. Her gennemgår vi de punkter, 
som kræver særlig opmærksomhed:

II.1.5) Kort beskrivelse af opgaven
Beskriv på almindelig dansk hvad opgaven drejer 
sig om og giv evt. en tidsramme inden for hvilken 
opgaven ventes gennemført.

Bilag F: Begrænset udbud 
efter forudgående prækvalifikation

II.1.9) Alternative tilbud
Som oftest skal der svares nej. Hvis der skal kon-
kurreres på laveste pris er det et ubetinget nej, 
da der ikke kan modtages alternative tilbud ved 
tildelingskriteriet laveste pris. Er tildelingskriteriet 
det økonomisk mest fordelagtige tilbud, kan der 
modtages alternative tilbud, hvis det ønskes. Der 
skal angives mindstekrav.

III 1.4) Andre særlige vilkår, som gælder for opfyl-
delse af kontrakten
Dokumentation af tekniske kompetencer i form af 
nøgletal (karakterbog) for overholdelse af tidsfri-
ster, arbejdsmiljø, mangler og kundetilfredshed i 
henhold til bekendtgørelse nr. 675 af 18. juni 2010 
om nøgletal i alment byggeri. Det kan diskuteres, 
om kravet alene gælder nybyggeri, men medtages 
her som en mulighed, idet nøgletallene vil kunne 
belyse firmaets håndtering af alment byggeri.

III. 2) Betingelser for deltagelse
Her er der mulighed for at stille de krav, som du 
finder relevante for udvælgelse af de rådgivere eller 
entreprenører, der skal afgive tilbud. Udvælgelses-
kriterier må ikke forveksles med tildelingskriterier.

III.2.1 De økonomiske aktører 
personlige forhold, herunder krav om 
optagelse i erhvervs- eller handelsregister.
Kravene kan være:

• Serviceattest fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen 
på, at tilbudsgiveren ikke er i en situation som 
beskrevet i art. 45 stk. 1 (kriminel) og art. 45 stk. 
2. litra a, b, c, e og f (konkurs, dom for strafbar 
handling mv.) Ofte kræves det, at serviceattesten 
ikke må være ældre end 6 måneder. Sendes en 
ældre serviceattest skal budgiveren udelukkes 
fra konkurrencen, da det er et forhold, der ikke 
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kan repareres. Overvej at erstatte serviceattesten 
med en tro- og loveerklæring om forholdene 
nævnt i art. 45.

• Erklæring på tro og love på, at rådgiveren eller 
entreprenøren ikke har ubetalt, forfalden gæld 
til det offentlige jf. bekendtgørelse nr. 336 af 
13. maj 1997.

• Evt. oplysning om ejerforhold.

III.2.2 Økonomisk og finansiel kapacitet
Kravene kan være:

• Regnskaber for 3-5 år eller revisorerklæring om 
samlet omsætning, passiver/aktiver, egenkapital 
og likviditet. Overvej evt. at lade oplysningerne 
erstatte af firmaets erklæring, da regnskaberne 
alligevel ikke læses og fordi en erklæring er gratis 
i modsætning til en revisorerklæring.

• Evt. soliditetserklæring fra pengeinstitut. Er ikke 
længere særligt anvendt og nogle pengeinstitutter 
udfærdiger ikke længere soliditetserklæringer. 
Anmoder du om erklæringen og den ikke vedlæg-
ges, skal firmaet udelukkes fra prækvalifikation, 
da det er et forhold, der ikke kan repareres.

• Evt. dokumentation af forsikringsforhold for 
rådgivere. I større sager kræves sædvanligvis 
objektansvarsforsikring. Du kan som et krav bede 
om dokumentation for, at en objektansvarsfor-
sikring kan tegnes. Det kan den som oftest – det 
handler bare om præmiens størrelse.

• Særskilt for entreprenører: Dokumentation for, at 
en garanti på 15 % kan stilles samt omsætning på 
forskellige entrepriseformer og egenproduktion.

Hent i øvrigt god vejledning på Konkurrencesty-
relsens hjemmeside www.kfst.dk.

III.2.3. Teknisk kapacitet 
Kravene kan være:

• Firmaets organisation omkring den konkrete sag 
med beskrivelse og evt. CV for de personer, der 
forventes tilknyttet opgaven med angivelse af 
uddannelse, øvrige kompetencer, anciennitet 
og erfaring fra lignende projekter.

• Firmaets erfaring fra tidligere tilsvarende sager, 
som fx store renoveringssager eller helheds-
planserfaring, herunder kendskab til at agere 
og arbejde i beboede områder.

• Kendskab til almen boliglovgivning og bebo-
erproces.

• Særskilt for rådgivere: Erfaring i samarbejdet 
med LBF, herunder viden om de krav, LBF 
sædvanligvis stiller.

IV. 1.2 Begrænsning af det antal økonomiske aktører, 
som vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage.
Mindsteantallet ved begrænset udbud er 5 (artikel 
44, stk. 3), mens du selv fastsætter maksimum. 
Antallet bør dog ikke være højere end der er en 
reel chance for at få tildelt opgaven.

Hvis mindste antal sættes til 5 og kun 3 anmoder om 
prækvalifikation og de alle opfylder betingelserne 
er der intet til hinder for, at kun 3 firmaer prækva-
lificeres, blot der sikres en reel konkurrence. På 
den anden side må 8 firmaer ikke udvælges til at 
prækvalificere, hvis det er angivet, at 7 firmaer vil 
blive prækvalificeret.
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Under pkt. IV.1.2) er der en anmodning om at angive 
udbyders objektive kriterier for valg af kandidater. 
Her kan henvises til kravene under pkt. III.2.2 og 
III.2.3 og som har tilstrækkelig økonomisk og finansiel 
kapacitet. Erfaring med den type opgaver, bebo-
erproces og samarbejde med LBF vægter stort.

Hvis kandidaterne er lige egnede er det indtil videre 
fortsat sådan, at det er bygherren, der på et objektivt 
grundlag vurderer, hvem der skal prækvalificeres. 
For eksempel kan bygherren lægge vægt på geo-
grafisk spredning, udelukkelse pga. fælles ejerskab 
for at skabe størst mulig konkurrence, spredning 
i store og mellemstore firmaer osv.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger 
om indgivelse af klager
Angiv en klagevejledning og skriv her, at den officielle 
klageinstans p.t. er Konkurrence- og Forbrugersty-
relsen, Nyropsgade 30, København V, Danmark, 
kfst@kfst.dk og www.konkurrencestyrelsen.dk .

F.3 Prækvalifikation med 
henblik på tilbudsafgivelse
Efter gennemført prækvalifikation sendes udbuds-
materiale til de prækvalificerede firmaer, mens de 
ikke-prækvalificerede firmaer skal have fyldestgø-
rende svar. Vær her opmærksom på håndhævel-
sesreglerne, som er trådt i kraft pr. 1. juli 2010. Se 
nærmere herom nedenfor.

F.4 Udsendelse af udbudsmateriale
Når prækvalifikationen er gennemført, skal der 
udsendes udbudsmateriale, som bør være så 
klart og entydigt som muligt og anden fase af 
udbuddet er hermed indledt. Der er ingen frist 
for, hvor lang tid der må gå mellem anmodningen 
om prækvalifikation og udsendelse af udbudsma-
terialet, men der bør i udbudsbekendtgørelsen 

under pkt. IV.3.5 stå, hvornår udbudsmaterialet 
sendes ud. Send en skriftlig orientering ud, hvis 
du ændrer datoen. 

Når udbudsmaterialet er sendt ud, skal tilbudsgi-
verne have mindst 40 dage til at udarbejde tilbuddet 
(artikel 38, stk. 2 litra b).

F.5 Generelle krav til et udbudsbrev
Udbudsbrevet er boligorganisationens henvendelse 
til de prækvalificerede tilbudsgivere. 
Minimumskrav til et udbudsbrev kan være:

• Angivelse af boligorganisationen som udbyder 
og opgavens karakter.

• Angivelse af udbudsform.

• Angivelse af rådgivningsformen, oftest total-
rådgivning. 

• Ved begrænset udbud angives det antal firmaer, 
der har bedt om at afgive tilbud. Du vælger selv 
om du vil angive, hvem de prækvalificerede 
firmaer er.

• Frist for afgivelse af tilbud - min. 40 dage jf. art. 
38, stk. 3 litra b.

• Angiv, hvor tilbuddet skal afleveres eller sendes til.

• Angiv efter hvilket kriterium opgaven tildeles: 
Laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige 
tilbud. I sidstnævnte tilfælde husk så vægtning 
eller, hvis det ikke er muligt, en prioritering.

• Angiv vedståelsesfrist som bør være 40 dage, 
men ca. 2-3 måneder for de to firmaer, der er 
udvalgt som udbuddets nr. ét og to. En længere 

Bilag
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vedståelsesfrist end 40 dage kan være hensigts-
mæssig af hensyn til evt. politisk godkendelse 
i boligorganisationen. 

• Angiv om alternative tilbud modtages. Husk i 
givet fald mindstekrav. Kan kun anvendes ved 
tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige 
tilbud.

• Angiv dato og tidspunkt inden for hvilken til-
budsgiverne opfordres til at stille spørgsmål. 
Brug ordet opfordre i stedet for at angive en 
eksakt frist, da tilbudsgiverne har ret til at stille 
spørgsmål i op til 6 dage før tilbudsafgivelsen. 
Alle spørgsmål og svar skal sendes til de bydende 
i anonymiseret form og sidste udsendelse skal 
ske 6 kalenderdage inden licitationen (artikel 
40, stk. 4)

• Angiv e-mail adresse hvor spørgsmål til udbuds-
materialet kan sendes til. Se mere om kontakt 
med tilbudsgiverne nedenfor. 

• Angiv, at arbejdssproget er dansk.

• Angiv hvor og hvornår licitationen finder sted.

• Overvej at angive, at elektroniske tilbud ikke 
modtages, idet mange licitationer dog gen-
nemføres gennem byggeweb

• Giv en oplistning af hvilket materiale, der er 
vedlagt udbudsbrevet.

F.6 Udbudsmateriale 
der vedlægges udbudsbrevet
Med udbudsbrevet vedlægges det materiale, som 
de prækvalificerede skal give tilbud efter. Typisk vil 
der være vedlagt en rådgiveraftale eller entreprise-

kontrakt, hvor boligorganisationens (bygherrens) 
krav og betingelser vil fremgå.

F.7 Kontakt med tilbudsgiverne i tilbudsfasen
I tilbudsfasen er det dejligt enkelt for tilbudsgiver 
at kontakte bygherren telefonisk for at stille spørgs-
mål, men mundtlig kontakt bør undgås, idet det er 
meget vanskeligt at bevise, at den tilbudsgiver, 
der ringer ikke har fået supplerende oplysninger 
udover hvad de øvrige bydende har fået.

Derfor:

• Undlad telefonnummer i udbudsbekendtgørelsen 
eller udbudsbrevet, men opfordr til at spørge 
pr. mail eller brev.

• Overvej et fælles orienteringsmøde med mu-
lighed for at stille spørgsmål og efterfølgende 
udsendelse af referat som et rettelsesblad.

• Hvis der alligevel kommer telefoniske henven-
delser, så afvis spørgsmålene og henvis til at 
stille skriftlige spørgsmål. 

F.8 Evalueringsmodeller for udvælgelse
På dagen for åbning af tilbuddene oplæses tilbud-
dene og evt. forbehold og den vanskelige proces 
omkring udvælgelse skal i gang. 

Hvis der er tale om tildelingskriteriet laveste pris 
er det rimelig enkelt, idet opgaven tildeles den 
rådgiver eller entreprenør, der er billigst. Hvis til-
delingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud, er vurderingen straks vanskeligere. Des flere 
underkriterier, der er anvendt, des vanskeligere er 
opgaven. Følgende regler kan du dog arbejde efter:
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Pris
Vurdering af prisen bør altid være en matematisk 
vurdering. En trappevurdering, hvor det billigste 
tilbud får 5 point, det næstbilligste 4 point osv. er 
ulovlig, fordi modellen ikke viser meget små eller 
store forskelle i tilbuddene og modellen. En mate-
matisk model kan bestå i at udarbejde en x/y-akse 
hvor x angiver pris og y point, og der eksempelvis 
bruges et parameter med 20 % forskel i pris. Mo-
dellen vil være gennemsigtig, klar og matematisk.

Øvrige tildelingskriterier
Øvrige tildelingskriterier kan være kvalitet, logistik-
plan, organisation mv. og her er der ofte anvendt 
evalueringsmodeller, hvor opfyldelse af mindstekrav 
giver 0 point og den helt exceptionelle besvarelse 
10 point. Denne model er dog vurderet til at være i 
strid med gennemsigtighedsprincippet i udbuds-
direktivet. I den forbindelse er det værd at huske 
på at du ikke er forpligtet til at give point, men har 
pligt til en vægtning. Som det det fremgår ovenfor 
er prisvurderingen en matematisk vurdering, men 
derudover er det i orden at udarbejde en sproglig 
vurdering af øvrige tildelingskriterier, når blot du 
har for øje, at der sker en evaluering i overensstem-
melse med vægtningen af kriterier.

Hvis der kommer en klagesag er det bygherren, 
der har bevisbyrden for at der er gennemført en 
evaluering i overensstemmelse med tildelingskri-
terierne og kriteriernes indbyrdes vægtning.

F.9 Kontakt med tilbudsgiver 
i evalueringsfasen
Kontakt aldrig tilbudsgiverne i denne fase. Har 
tilbudsgiverne et forbehold der forhandles væk 
– fx hvis bygherren eller hans rådgiver har ringet 
til budgiveren – er du næsten sikker på at blive 
inddraget i en klagesag, idet de andre bydende 

måske skulle være tildelt kontrakten i stedet, fordi 
de ikke havde forbehold. I situationer som denne 
kan der blive tale om erstatning, og bygherrens 
fortjeneste kan forsvinde. 

F.10 Orientering til de bydende, 
stand still-periode og klagemulighed
Reglerne om begrundelse, stand still og klagemu-
lighed blev ændret med virkning fra 1. juli 2010 
ved lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv., 
som er en implementering af kontroldirektiverne. 
Reglerne er på nogle måder en skærpelse af de 
hidtidige regler og på andre en lempelse.

F.11 Begrundelse til de bydende
Når bygherren har valgt, hvem der skal tildeles op-
gaven, skal der ske en orientering til de bydende. I 
brevet bør du af hensyn til stand still-perioden skrive, 
at ’bygherren agter at indgå kontrakt med’ osv. De 
bydende har krav på en begrundelse for, hvorfor 
de ikke blev tildelt opgaven. I begrundelsen skal 
bygherren give en kort redegørelse for de relevante 
grunde for sin beslutning om tildeling af kontrakten. 
Nævn også hvornår stand still-perioden udløber. 

F.12 Stand still periode
Når bygherren har besluttet sig for, hvem han agter 
at indgå kontrakt med må kontrakten (rammeafta-
len) tidligst indgås 10 kalenderdage efter der er 
skrevet ud pr. mail og 15 kalenderdage efter der 
er skrevet ud pr. brev. Når kontrakten er indgået, 
så send så hurtigt som muligt bekendtgørelse om 
indgået kontrakt til EU-tidende. Det skal ske af 
hensyn til den 6-måneders klagefrist jf. nedenfor.

Bilag
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G.1 Hvem kan klage?
Enhver der har en retlig interesse i sagen, dog typisk 
den forsmåede rådgiver (entreprenør) kan klage over 
beslutningen om kontrakttildelingen til Klagenævnet 
for Udbud. Klagens umiddelbare konsekvens for 
bygherren afhænger af, hvornår der klages.

G.2 Klager i stand still-perioden
I stand still-perioden tillægges klagen automatisk 
opsættende virkning, hvilket betyder, at kontrakten 
ikke kan indgås og bygherren har ingen mulighed 
for at sikre en fremdrift i sin byggesag. At bygherren 
bliver standset i sin sag har begrænset betydning 
ved et rådgiverudbud, men ved et entreprenørud-
bud kan en klage med opsættende virkning have 
store tidsmæssige og økonomiske konsekvenser. 

Når der er klaget i stand still-perioden har Klage-
nævnet for Udbud 30 kalenderdage til at træffe 
afgørelse om fortsat opsættende virkning eller ej, 
indtil sagen er endeligt afgjort. Hvis klagen tillæg-
ges opsættende virkning er bygherren begrænset 
i sin handlemåde, men på den anden side bærer 
bygherren en stor risiko, hvis klagen ikke tillægges 
opsættende virkning, idet bygherren ikke kender 
sagens resultat. Uanset klagen tillægges opsæt-
tende virkning eller ej pålægges der bygherren en 
betydelig tidsmæssig og økonomisk risiko.

G.3 Øvrige klager
Tidligere var der ikke absolutte frister for at klage, 
og der kunne gå utilfredsstillende lang tid inden 
der blev klaget og ofte om forhold, som det ville 
have været naturligt at klage over på et langt tid-
ligere tidspunkt. Eksempelvis kan en klage over 
bygherrens valg af tildeling af en kontrakt længe 
efter kontrakten er indgået, give mulighed for er-
statning til den forsmåede tilbudsgiver, hvis der 
gives medhold i klagen.

Med de ændrede klageregler er der sat tidsfrister op:

• Ved klager over udbud af indkøb, rådgiver- el-
ler entrepriseudbud er klagefristen 6 måneder 
efter offentliggørelse af bekendtgørelsen om 
kontraktindgåelsen i EU-tidende.

• Ved klager over ikke at være prækvalificeret skal 
der klages inden 30 kalenderdage efter der er 
sendt mail/brev om resultatet af prækvalifikatio-
nen, forudsat der er givet en kort redegørelse.

G.4 Klagenævnets sanktionsmuligheder
Udover at tillægge en klage opsættende virkning 
har Klagenævnet mulighed for at annullere ulovlige 
beslutninger, hvilket i værst tænkelige situation kan 
betyde, at en licitation eller kontrakt annulleres. I 
sidstnævnte situation kan konsekvensen være, at 
der tillægges den, der havde kontrakten, erstatning 
i form af positiv opfyldelsesinteresse. Her stilles 
man som om kontrakten blev gennemført dvs. 
klager også får den mistede fortjeneste, forudsat 
en fortjeneste kan dokumenteres. Ofte er der tale 
om store beløb i millionklassen. 

En anden mulighed for erstatning er negativ kon-
traktinteresse, hvor der tilkendes erstatning for 
den ulejlighed og omkostning tilbudsgiver har haft 
ved at udarbejde tilbuddet dvs. uden fortjenesten. 
Ofte er der tale om små beløb under 100.000,- kr.

En tredje mulighed kan være, at en kontrakt bringes 
til ophør for fremtiden, med mulighed for erstatning. 
Endelig er der risiko for en bøde ved de alminde-
lige domstole.

Bilag G: Klager generelt
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 Alm
enVejledning 

Er du projektleder i en almen boligorganisation og 
skal i gang med en større renoveringsopgave eller 
fremtidssikringsproces? Denne vejledning om pro-
jektledelse af renovering og fremtidssikring af al-
mene bebyggelser gennemgår de forskellige faser 
i processen fra opstart- og idefasen og frem til 5-års 
gennemgangen af det udførte arbejde. Vejledningen 
er kronologisk opbygget, og tager udgangspunkt i 
de enkelte faser i renoverings- eller fremtidssikrings-
opgaven set fra projektlederens side.

Vejledningen indeholder dybdegående beskrivelser 
af en række forskellige ”discipliner” i projektledelsen, 
herunder eksempelvis udbud af rådgiverydelser og 
entrepriser. Ligeledes gennemgår vejledningen den 
beboerdemokratiske godkendelsesproces og ind-
dragelse af byggeudvalg i projektarbejdet. 

Vejledningen kan tillige anvendes som et opslags-
værk, med en række henvisninger til gældende lov-
givning og afsagte kendelser specielt omhandlende 
udbuds- og entrepriseret.
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