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Etablering af bygge- og realkreditlån til nybyggeri 
samt støttet og ikke-støttet renovering af almene boliger

– en guide for almene boligselskaber

Forenkling af udbud på 
finansielle ydelser



1. Standardskabeloner for ud-
bud af bygge- og realkreditlån

Stillingtagen til indkøb og eventuelt udbud af 
bygge- og realkreditlån hører til en af de mere 
komplekse opgaver, som almene boligselskaber 
jævnligt skal løse. 

AlmenNet og deres byggeøkonomigruppe har i 
samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun og 
Boligkontoret Danmark udarbejdet:

•	 En	skabelon	til	udbudsbetingelser	for	ud-
 bud af finansielle tjenesteydelser
•	 En	skabelon	for	en	virksomhedserklæring	
 indeholdende relevante mere basale oplys-
 ninger om tilbudsgiverne
•	 En	skabelon	for	en	tilbudsblanket
•	 Et	simpelt	regneværkøj	til	brug	for	vurde-
 ring af pris for byggelån.

Der er indhentet oplysninger og kommentarer 
fra BL – Danmarks Almene Boliger ligesom de 
realkreditinstitutter, som gennem mange år har 

ydet realkreditlån til sektoren, har været en 
stor hjælp i udformningen. Ministeriet for 

By, Bolig og Landdistrikter har udover 
medfinansiering også deltaget med 

kommentarer og ideer.

Formålet med at udarbejde og stille 
skabelonerne til rådighed for de almene bolig-
selskaber er at sikre:

– at boligselskaberne opnår tilstrækkelige lån på 
fordelagtige vilkår,

– at boligselskabernes ressourceanvendelse i 
forbindelse med indkøb og udbud af bygge- og 
realkreditlån kan begrænses og være fokuseret 
på forhold, der giver værdi 

– at udbud gennemføres ved overholdelse af ud-

budsreglerne, hvilket ligeledes direkte og indirekte 
bidrager til begrænsning af ressourceanvendelsen 
og øget effektivitet, og at der for interesserede 
penge- og realkreditinstitutter skabes et tilstræk-
keligt informationsgrundlag samt et fokus på 
konkurrencegrundlaget. Dette bør også begrænse 
den samlede ressourceanvendelse og muliggøre 
gode tilbud om lån. Beboerne sikres derved så 
fordelagtige økonomiske vilkår som muligt også 
i denne henseende, jf. effektivitetsprincippet i 
almenboligloven.

Anvendelsen af skabelonerne er frivillig for de 
almene boligselskaber.

2. Skabelonerne omfatter 
finansiering med byggelån og 
realkreditlån til nybyggeri og 
renovering (såvel støttet som 
ikke-støttet)

2.1 Bygge- og realkreditlån under ét

For at opnå så optimale vilkår som muligt, er 
der i skabelonerne lagt op til, at de almene 
boligselskaber udbyder og indkøber bygge- 
og realkreditlån under ét.

Således sikres konkurrence på hele finan-
sieringen af byggearbejderne.

2.2 Såvel nybyggeri som renovering 
er omfattet af skabelonerne

For at undgå, at de almene boligselskaber 
skal operere med forskellige skabelonvari-
anter, er det valgt at anvende samme skabe-
lon til udbud af finansiering, hvad enten det 
er nybyggeri eller renovering.

Dette medfører, at tilbudsgiverne alene skal opnå 
fortrolighed med en skabelon.

I skabelonen skal der alene ske en afkrydsning af, 
om der er tale om finansiering af nybyggeri el-
ler renovering, og der skal alene udfyldes tekst for 
enten nybyggeri eller renovering afhængigt af den 
konkrete byggeopgave.

andre vederlag til pengeinstituttet for byggelånet i 
hele den forventede låneperiode, dog maksimalt 48 
måneder.

På Boligkontoret Danmarks hjemmeside 
www.boligkontoret.dk  kan alle hente et be-
regningsværktøj til estimering af prisen 
for byggelånet.

Der skal i rubrikken indtastes rente, anlægssum, 
måneder og den projekteringskredit der ønskes 
inden godkendelse af skema B.

Herefter trykkes på beregn og tallet fremkommer 
som en samlet rente for perioden.
 

4. Skabelon for virksomheds-
erklæring 

4.1 Basale oplysninger om tilbudsgivers 
identitet mv.

Det er i hvert eneste udbud nødvendigt at have 
præcise oplysninger om tilbudsgivernes identitet 
og kontaktdetaljer mv.

2.3 Skabelonen omhandler såvel støttede 
som ikke-støttede realkreditlån til renoverings-
opgaver

Ud fra samme tankegang som anført under 2.2. 
omhandler skabelonen, både finansieringsopgaver 
med støttede, såvel som ikke-støttede lån.

2.4 Skabelonen kan anvendes såvel til 
EU-udbud som udbud efter den danske 
tilbudslov

Uanset at kravene til opfyldelse af annoncer-
ingspligten efter dansk tilbudslov er mindre 
omfattende end kravenene efter EU’s ud-
budsdirektiv, anbefales brug af samme ska-
belon, uanset hvilket regelsæt som regulerer 
det enkelte udbud. Baggrunden herfor er, at 
tilbudsgiverne for at afgive et så godt tilbud 
som muligt har brug for de samme informa-
tioner, og at det er vurderet som væsentligt, 
at finansieringsudbud kan gennemføres med 
samme skabelon uanset hvilket regelsæt, 
som regulerer udbuddet.

3. Hvornår skal ud-
bud ske efter EU-udbuds-
reglerne?

3.1 Er tærskelværdien overskredet?

EU-udbud: Tærskelværdien for tjenesteydelser er i 
2013 kr.1.489.821.

Udbud efter tilbudsloven 2013: Kr. 500.000.

3.2 Hvordan beregnes, om tærskelværdien 
er overskredet?

Under antagelse af, at det alene er byggelånet, 
men ikke realkreditlånet, som er fuldt ud udbuds-
pligtigt (jf. Boligministeriets Vejledning, maj 1996, 
Tjenesteydelsesdirektivets anvendelse i de almen-
nyttige boligselskaber, side 14), hvis tærskelvær-
dien er overskredet, er det prisen for byggelånet, 
som skal vurderes.

I beregningen skal indgå estimerede I) renter, 
II) bidrag, III) gebyrer og IV) honorarer og 



4.2 Udelukkelsesgrunde

Udbudsdirektivet og de nationale danske regler 
kræver, at tilbudsgivere, der er dømt for fx bestik-

kelse eller har gæld til det offentlige, udeluk-
kes fra at deltage i udbud.

Der er endvidere mulighed for, at ordregivere kan 
udelukke tilbudsgivere, der f.eks. er taget under 
konkursbehandling eller er dømt for strafbare 
forhold, der kan rejse tvivl om tilbudsgiverens 
faglige hæderlighed.

4.3 Egnethedskriterier

Det er ligeledes muligt efter udbudsdirektivet 
at stille krav om egnethed ud fra økonomiske og 
erfaringsmæssige forhold, for at tilbudsgivere kan 
deltage i udbud.

4.4 Oplysning om dokumentation for over-
holdelse af udelukkelsesgrunde og 
egnethedskriterier

Efter udbudsdirektivet og de nationale regler 
er det et krav, at de almene boligselskaber lige 
som alle andre ordregivere, der foretager ud-
bud, skal anføre hvilken dokumentation til-
budsgiverne skal tilvejebringe for, at de opfylder 
de stillede krav. Efter dansk ret kan der ikke 
længere kræves en serviceattest, men alene 
en tro- og love erklæring (dog kan ordregiveren 

forlange serviceattest fra vinderen).

4.5 En skabelon for virksomhedserklæring

En skabelon for en virksomhedserklæring vil være 
ressourcebesparende for boligselskabet, da man 
undgår at tage stilling til hvilke krav og kriterier, 
der skal være opfyldt for hvert enkelt udbud. 

Tilsvarende kan tilbudsgiverne undgå at bruge 
mange ressourcer på at sikre, at man opfylder og 
kan dokumentere opstillede krav og kriterier.

Skabelonen for virksomhedserklæring inde-
holder de nødvendige basale oplysninger om 
tilbudsgiveren, udelukkelsesgrunde og egnetheds-
kriterier samt ønsket dokumentation herfor. 
Tilsvarende vil der være ressourcemæssige be-
sparelser for tilbudsgiverne, hvilket ligeledes vil 
kunne komme boligselskaberne til gode.

Der har traditionelt i udbud af finansie-
ringsopgaver været opstillet unikke krav til 
egnethed.

For så vidt angår egnethedskriterier i form af 
økonomiske krav for både pengeinstitutter og 
realkreditinstitutter, som lovligt driver virk-
somhed i Danmark, må lovgivningens krav og 
Finanstilsynets overvågning i nærmest alle 
tilfælde anses for at være tilstrækkelig. 

I relation til egnethedskriterier, er det relevant 
at stille krav om erfaring. Dette krav er dog 
utvivlsomt opfyldt for de penge- og realkreditinsti-
tutter, der sædvanligvis byder på byggesager til de 
almene boligselskaber.

5. En skabelon for udbudsbe-
tingelser

5.1 Offentligt udbud

Der er kun få realkreditinstitutter, der beskæftiger 
sig med realkreditlån til den almene boligsek-
tor, og da der lægges op til, at udbud af bygge- og 
realkreditlån finder sted under et, er udbudsformen 
offentligt udbud valgt i skabelonen for udbudsbe-
tingelser.

Det almene boligselskab sikrer, at et udbud kan 
foretages med de kortest mulige frister og det 
undgås samtidigt at skulle evaluere et stort antal 
tilbud såvel vedrørende udelukkelsesgrunde og eg-
nethedskriterier som herefter det egentlige tilbud. 

Uanset valget af offentligt udbud anbefales det, 
at boligselskaberne - umiddelbart efter en ud-
budsbekendtgørelse er indrykket i EFT-S eller 
offentliggørelse af udbuddet har fundet sted på 
Udbudsportalen - uopfordret sender oplysninger 
om udbuddet til de realkreditinstitutter og even-
tuelt også pengeinstitutter, der erfaringsmæs-
sigt viser interesse i långivning til nybyggerier og 
renoveringer i den almene boligsektor. Tilsvarende 

opfordres boligforeningerne til at udsende i) 
eventuelle rettelsesblade og ii) svar på stillede 
spørgsmål, direkte til realkredit- og pengeinstitut-
ter, for at sikre den størst mulige konkurrence. 

5.2 Nødvendige oplysninger om det plan-
lagte nybyggeri/den planlagte renovering

Skabelonen for Udbudsbetingelser indeholder i 
pkt. [1] overskrifter og forslag til bilag for de oplys-
ninger, der er nødvendige for tilbudsgiverne for 
afgivelse af  tilbud på finansiering.

Forud for udarbejdelsen af skabelonen er realkre-
ditinstitutterne blevet adspurgt om, hvilke oplys-
ninger, som er nødvendige for at afgive bud. Dette 
er afspejlet i skabelonen for udbudsbetingelser til 
såvel nybyggeri som renoveringer.

Anvendelsen af skabelonen medvirker til at opti-
mere tilbudsgivningen, således at tilbudsgiverne 
kan afgive så korrekt et tilbud som muligt, da be-
hovet for at indhente supplerende oplysninger be-
grænses. Det betyder samtidig, at der kan spares 
tid og ressourcer på besvarelse af opfølgende 
spørgsmål fra tilbudsgiverne.

Anvendelse af skabelonen for udbudsbetingel-
ser i relation til nødvendige oplysninger vil end-
videre kunne begrænse ressourceanvendelsen 
hos tilbudsgiverne, således at tilbudsgiverne på 
basis af udbudsmaterialet og uden at skulle stille 
spørgsmål til manglende oplysninger kan fokusere 
på at afgive det bedst mulige tilbud, hvor der ikke 
er indregnet en ”buffer” for at tage højde for usik-
kerheder som følge af manglende oplysninger.

5.3 Oplysninger om den udbudte finansie-
ringsydelse

Yderligere oplysninger om og krav til tilbud 
på den udbudte finansieringsydelse er 
samlet i skabelonen for udbudsbetin-
gelser pkt. [2].



Dette afsnit skal sikre, at de tilbud, som afgives er 
afgivet på et sammenligneligt grundlag og dermed 
i princippet kan evalueres over for hinanden uden 
videre, hvilket vil være ressourcebesparende for de 
almene boligselskaber.

Tilbud forudsættes at omfatte den samlede finan-
siering, dvs. såvel byggelån som realkreditbelån-
ing.

Boligselskabet kan vælge, om det ønsker endelige 
lånetilbud eller indikative pristilbud. Det er Bo-
ligkontorets erfaring, at konkurrencen bliver mere 
intens og de tilbudte prismæssige vilkår bedre, så-
fremt boligselskaberne åbner for indikative tilbud, 
idet afgivelse af indikative tilbud ikke på samme 
måde belaster tilbudsgivernes låneramme. Vælger 
et boligselskab at åbne for indikative tilbud, vil den 
umiddelbare vinder alene kunne udpeges betinget 
af, at denne indenfor en af boligforeningen fastlagt 
frist fremkommer med et overensstemmende en-
deligt lånetilbud. Først når et sådant er modtaget – 
og dette er overensstemmende med det indikative 
pristilbud – vil den endelige tildelingsbeslutning 
kunne træffes og meldes ud til alle tilbudsgiverne.

I skabelonen lægges der op til, at boligselskabet 
kan fastlægge hvilken bindinsperiode på lånet 
man vil acceptere. Det anbefales , at acceptere en 
bindingsperiode for realkreditlånets løbetid for at 
opnå så prismæssigt gode tilbud som muligt, og i 
historisk erkendelse af ringe behov for indfrielse, 
forud for udløb af løbetiden for realkreditlån.

5.4 Tildelingskriterium

I skabelonen for udbudsbetingelser pkt. [3.1] an-
vendes laveste pris som tildelingskriterium. Dette 
er det mest enkle og mindst ressourcekrævende 
tildelingskriterium. 

5.5 Evaluering af tilbud

Pkt. [3.2] i skabelonen for udbudsbetingelser 
indeholder en model for hvorledes tilbud vil blive 
evalueret:

Den samlede pris for byggelånet
+
Difference mellem tilbud på støttet realkreditlån 
ekskl. renter og det laveste tilbud på støttet re-
alkreditlån ekskl. renter
+
Difference mellem tilbudt ydelse på ikke støttet 
realkreditlån og den lavest tilbudte ydelse på ikke-
støttet realkreditlån
=
Samlet evalueringssum

Med modellen sikres det, at der i konkurrencen er 
lagt vægt på at få gode tilbud på såvel realkreditlån 
som byggelån, og med en overvægt på sidst-
nævnte, som er den del af finansieringen, hvor 
udsvingene i tilbuddene kan være størst.

5.6 Udelukkelsesgrunde og egnethedskri-
terier

Udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier samt 
krævet dokumentation herfor er anført i skabe-
lonen for udbudsbetingelser. 

5.7 Tilbudsfrist, afgivelse af tilbud og ved-
ståelsesfrist

Forhold om tilbudsfrist, hvordan tilbud skal afgives 
og hvor længe tilbudsgiverne skal vedstå tilbud er 
reguleret i skabelonen for Udbudsbetingelser pkt. 
[5].

5.8 Spørgeadgang og andre praktiske 
forhold

Skabelonen for udbudsbetingelser indeholder i 
pkt. [6 og 7] oplysninger om adgang til at stille 
spørgsmål, eventuelt planlagte spørgemøder og 
praktiske forhold om åbning af tilbud mv.

I erkendelse af, at udarbejdelsen af tilbud for 
penge- og realkreditinstitutterne er forbundet med 
overholdelsen af mange interne forskrifter, og i 
øvrigt tager lang tid, er der i skabelonen lagt op til 
at tilbudsgiverne opfordres til at stille eventuelle 
spørgsmål til udbudsmaterialet mv. så hurtigt som 
muligt og at boligselskaberne – hvis der på dette 
tidspunkt er indkommet spørgsmål – allerede 2 
uger før udbudsfristen - udsender svar på stillede 
spørgsmål. Indkommer der senere yderligere 
spørgsmål, vil det være nødvendigt at udsende 
svar herpå senest seks dage før tilbudsfristen.



Et praktisk eksempel på anvendelse af den foren-
klede EU-udbudsform på den finansielle ydelse, er 
Boligselskabet Nordsjællands udbud af en renover-
ingssag i afdeling Skoleparken. Se mere på deres 
hjemmeside om projektet på http://bn-skoleparken.
dk/.

Der er tale om en renoveringssag men princippet 
er også gældende for nybyggeri. Der vil dog være 
tale om andre dokumenter og godkendelser.

Udover guiden består gennemførelsen af EU-ud-
buddet som beskrevet af:

1. en skabelon til udbudsbetingelser for udbud 
 af disse finansielle tjenesteydelser
2. en skabelon for en virksomhedserklæring 
 indeholdende relevante mere basale oplys-
 ninger om tilbudsgiverne
3. en skabelon for en tilbudsblanket, og
4. et simpelt regneværkøj til brug for vurde-
 ring af pris for byggelån.

Vi startede med at bruge 4) regneark og indtastede 
en forventet rente på 2,5 %, løbetid 36 måneder og 
projekteringskredit kr. 35 mio. i 12 måneder. Ved at 
trykke på beregn fandt vi,  at værdien var større end 
kr. 1.489.821, der er grænsen for, at denne ydelse 
skal i EU-udbud.

Det vigtigste herefter er at bruge tiden på at ind-

samle de oplysninger, der skal gives videre ,og som 
er nødvendige for at udfylde 1) skabelon til udbuds-
betingelser, som er grundlaget for indtastningen i 
EU’s udbudsportal.

Boligselskabet Nordsjælland har oprettet en 
hjemmeside, hvor alle dokumenter så som refe-
rater og godkendelser ligger tilgængeligt. Dette 
er en nem måde at give et overblik på. Af vigtige 
dokumenter kan nævnes:

1) Godkendelse af skema A fra LBF ( Lands-
 byggefonden) og kommunen
2) Sammenfattet økonomioversigt med 
 støttetilsagn fra LBF
3) Terminskvitteringer på eksisterende lån
4) Helhedsplan for byggeriet
5) Vurdering af boligafgiften efter renovering- 
 en
6) Regnskab og budget for afdelingen og or-
 ganisationsbestyrelsen
7) Tidsplan for byggeriet med kritisk gennem-
 gang for forskydninger mm.

Når udbudsbetingelserne er udfyldt skal følgende 
ske:

På siden
http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.
do?language=da oprettes medarbejderen som 
bruger og får følgende mail retur:  

6. En skabelon for tilbuds-
blanket

For at sikre at tilbudsgiverne afgiver fuldt ud 
tilstrækkelige tilbud og for at smidiggøre evaluer-
ingen af tilbuddene, er der udarbejdet en skabelon 
for en tilbudsblanket.

7. Erfaringer

Anvendelse af skabelonerne i praksis vil give 
erfaringer og muligvis behov for tilpasning og 
forbedring.

Såvel boligselskaber som penge- og realkreditin-
stitutter opfordres hermed til at oplyse erfaringer 
og komme med eventuelle kommentarer via mail på 
era@bdk.dk, eller på Linkedin http://www.linkedin.
com/groups/Den-almene-boligsektor-forenkling-
af-4883467?home=&gid=4883467&trk=anet_ug_hm

8. Evaluering

AlmenNet og Boligkontoret forventer på baggrund 
af erfaringerne med anvendelsen af skabelonerne 
efter ca. 2 år at gennemføre en evaluering af brugen  
med henblik på eventuel justering af skabelonerne.

Måtte der i perioden ske væsentlige ændringer i 
regelgrundlaget eller praksis, vil dette naturligvis 
også kunne give anledning til justering af skabe-
lonerne.

Kære eNotices-bruger

Din konto til brug i forbindelse med eNotices-onlineformularerne er blevet oprettet.  Nedenfor finder du dine 
kontooplysninger: Brugernavn: BDKErik/Password: det password du indtastede ved registreringen/Transak-
tionsnummer: 777668543/Din tildelte rolle er Kontormedarbejder

For at kunne aktivere din konto og bruge eNotices vil du blive bedt om at indtaste dit transaktionsnummer 
første gang, du logger på systemet.

Forsøget med Skoleparken, Hillerød
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Den 25. februar 2013 blev tilbuddene åbnet og resul-
tatet forelå. Omkostningerne var kapitaliseret, og 
indregnet i byggellånsrenten, så det var relativt nemt 
at finde vinderen, idet vi kunne konstatere, at omko-
stningerne var samlet i byggelånsrenterne.
I dette tilfælde vandt Realkredit Danmark med 
Danske Bank, der havde en rente på et fast tillæg 
af 1,59% p.a. til  Nationalbankens indlånsbevisrente 
som p.t. er -0,10%.

Forskellen i den årlige ydelse på det ustøttede lån ( 
kurs og omkostninger ) var ikke større end kr. 12.000 
årligt på et lån i størrelsen kr. 43 mio.
De første evalueringer på denne forenkling er meget 
positive. Det har været en spændende proces, og 
erfaringerne med indikative tilbud vil nu blive for-
søgt anvendt, så det også gælder opdelingen af 
byggelånet i forhold til skema A og projektering 
frem til godkendelse af skema B og åbningen af hele 
byggekreditten.

Formålet med at udarbejde og stille skabelonerne til rådighed for de 
almene boligselskaber er at sikre:

–  at boligselskaberne opnår tilstrækkelige lån på fordelagtige vilkår,
–  at boligselskabernes ressourceanvendelse i forbindelse med indkøb og 
 udbud af bygge- og realkreditlån kan begrænses og være fokuseret på 
 forhold, der giver værdi 
– at udbud gennemføres ved overholdelse af udbudsreglerne, hvilket 
 ligeledes direkte og indirekte bidrager til begrænsning af ressourcean
 vendelsen og øget effektivitet, og at der for interesserede penge- og 
 realkreditinstitutter skabes et tilstrækkeligt informationsgrundlag samt 
 et fokus på konkurrencegrundlaget. Dette bør også begrænse den sam
 lede ressourceanvendelse og muliggøre gode tilbud om lån. 

Beboerne sikres derved så fordelagtige økonomiske vilkår som muligt også i 
denne henseende, jf. effektivitetsprincippet i almenboligloven.

Herefter skal det fremsendes til EU-
udbudsportalen:
 
EU-udbuddet er nu en realitet og den danske 
udgave kan udfyldes på www.udbud.dk.

Efterfølgende valgte vi at fremsende materialet til 
Realkredit Danmark, Nykredit, BRF Kredit og LR 
Realkredit, idet det er de realkreditinstitutter, der 
almindeligvis udbyder til den almene sektor.

Fremsendelsen skete med de nævnte 2) virksom-
hedserklæring og 3) tilbudsblanket.
Der blev indkaldt til åbningsmøde den 25. februar 
2013, hvor tilbuddene skulle åbnes.
Undervejs var der spørgsmål fra realkreditinsti-
tutter, som blev besvaret skriftligt til alle, som 
havde fået tilsendt udbuddet, i dette tilfælde de 4 
førnævnte realkreditinstitutter.




