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Indledning og præsentation 

Lars Holmsgaard – Funktionsleder - Byggeteknisk funktion 

 

Emner: 

1) Helhedsplanen – formål og indhold 

2) Sagsgangen i LBF 

3) Støttede og ustøttede arbejder – støttekriterier 

4) Tilstandsrapport og supplerende undersøgelser 

5) Projektforslag 

6) Budget, finansiering og husleje 

 

 



Helhedsplanen – formål og indhold 

Hvorfor helhedsplanlægning ? 
 

• Tænke i helheder 
 boligsocialt    
 bygninger 
 friarealer 
 fremtidssikring af boliger 
 organisation / lokalområde 

 
• For at boligorganisationen skal få overblik 
   over udfordringer og muligheder i fremtiden 
 
• Både et strategisk og et praktisk værktøj 
 
• Krav i Regulativ om renoveringsstøtte og  
   Boligsocial indsats. 

 
 
Alt fra stor rapport til få sider 
(med og uden rådgiver)  



Helhedsplanen – formål og indhold – Boligsocial indsats 

OBS: 

Ovenstående er gældende for 2011 – 2014. 

Fra 2015 færre kriterier og fokus på trykhed og social arv. 

7 indsatsområder 

• Børn, unge og familier 

• Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 

• Kultur og fritid 

• Sundhed 

• Udsatte grupper 

• Beboerinddragelse, netværk og demokrati 

• Image og kommunikation 

 

Prioritering  

• Prioritering af indsats ud fra analyse af lokalt  

    problemkompleks og prækvalifikationsbeløb 



Helhedsplanen – formål og indhold 

 
1. Baggrund og formål 
• Hvorfor ? Problemer – muligheder. Vision. 

 
2. Boligområdet og dets beboere 
• Kommunen, nærområdet, bygninger,  
   boliger, udeareal, sociale og økonomiske forhold 
 
3. Konkrete mål for afdelingen 
• De fysiske, sociale og økonomiske forhold 
• Konkurrenceevne 
 
4. Aktiviteter og tiltag 
• Fysisk og økonomisk opretning 
• Organisatoriske og boligsociale tiltag 
 
5. Budget, finansiering og husleje- 
    konsekvens 
 
6. Evalueringsstrategi 
 
7. Tidsplan 
 
8. Projektkoordinering og organisatoriske 
    rammer 



Aktører i helhedsplanen 



Sagsgangen i LBF - tidshorisonten 

Ansøgning, 1 års forberedelse i boligafd. og –organisation 

Besigtigelse, ventetid 1 år 

Supplerende / revideret materiale, ½ - 1 år 

Finansiering, husleje, ¼ - 1 år  

Skema A, ½ - 1 år 

 

Udbud af rådgiverydelser, ½ år 

Projektering og udbud, ½ - 1 år 

Udførelse, 1 – 3 år 

Skema C, regnskab, ½ - 1 år 

 



Sagsgangen i LBF 

Ansøgning  www.driftsstoette.lbf.dk 

 Tilstandsrapport 

 Helhedsplan v.1 – Status, problem, løsning, budgetoverslag 

     finansiering, husleje  

 Følgebrev. 

 Ansøgning komplet og fremsendt ~> Kvitteringsbrev  
 

 

Den gode ansøgning:  

• Tilstandsrapport af høj byggefaglig kvalitet. 

• Validiteten ~ gyldighed, korrekthed 

• Konsistens ~ fri for modsigelser 

• Bygherren har ansvaret for og kontrollen af ansøgning 
 

Sikre sammenhæng mellem konklusioner i  

Tilstandsrapport og Helhedsplan 

Budget / finansiering 

Adskille støttede og ustøttede arbejder  

 



Sagsgange i LBF 

Besigtigelse, ventetid 1 år 

Udgangspunkt i Tilstandsrapport og Helhedsplan 

Støttede og ustøttede arbejder 

- Supplerende byggeteknisk dokumentation 

- Revideret projektforslag, budget, finansieringsforslag 

- Ansøg eventuelt om huslejestøtte / kapitaltilførsel 

 

 

 

 

Bygherrens rolle at sikre: 

Forståelse af støttede og ustøttede arbejder  

i afdelingsbestyrelsen 

Fremvise byggetekniske kerneproblemer 

Et projekt der er realistisk i sit omfang og  

mulig finansiering. 

Referat af besigtigelsen 

Indeholder ansøgningen det materiale der er nødvendigt for en reel og meningsfyldt 
sagsbehandling ? 
Baggrund, projekt, budget, finansiering og husleje. 



Sagsgange i LBF 

Skema A, ½ - 1 år 

Kommunalbestyrelsen godkender skema A. 

Kommunen godkender i bossinf 

LBF giver tilsagn 

 

Bygherrens rolle at sikre: 

Godkendelse af projekt i  

beboerdemokratiet. 

 

At kommunen er i besiddelse  

af det nødvendigt materiale  

og behandler sagen. 

 

Brug driftsstoette.lbf.dk 

Brug renovering.bossinf.dk 

 



Støttede og ustøttede arbejder - støttekriterier 

Betingelser for støtte: 
 

• Helhedsplan 
 

• Byggeteknisk dokumentation 
 

• Driftsøkonomisk begrundelse for støtte 
 

• Organisationens egetbidrag 
 
• Højest mulige leje efter renovering 

 
• Støttet renoveringsbehov skal være  
   mere end 10% af bygningsværdien. 
 
• Arbejderne må ikke være igangsat. 
 
• Byggerier omfattet af BSF og BvB 
 (juli 1986) dækkes ikke. 
   20 år fra aflevering. 

 



Støttede og ustøttede arbejder - støttekriterier 

Støttekategorier: 
 
• Opretning / Byggeskader  
   Svigt har ført til skade 

 
• Tilgængelighed ~ Ø 150 cm 

 
• Ombygning / sammenlægning 

 
• Miljøarbejder - Udearealer 

 
• Udtynding / Nedrivning – vedvarende tomgang 

 
• Infrastruktur 
 
 
 
• Genopretning / Modernisering  
   Nedslidning / aldersbetinget vedligehold  
   er ustøttede arbejder. 
   Efterisolering, LAR.  
   Nyt bad, køkken, altaner, vinduer ……….  

 

 



Støttede og ustøttede arbejder - støttekriterier 

Tilgængelighed – ø 150 cm 
SBi anvisning 222 

 



Støttede og ustøttede arbejder - støttekriterier 

Sammenlægning 

 



Støttede og ustøttede arbejder - støttekriterier 

Ombygning 

 



Støttede og ustøttede arbejder - støttekriterier 

Miljøarbejder – Udearealer 

Bliver de brugt af beboerne ? 

 

• Aktivitetsfremmende tiltag 

• Kriminalpræventive tiltag 

• Beboerhus –> Etage byggeri  

   og mindst 250 boliger  

 

 

 

 

 

 

      Leg og ophold for 
alle      alle aldersgrupper 

 



Støttede og ustøttede arbejder - støttekriterier 

Reduktion – vedvarende tomgang. 

Nedrivning – Bypolitiske argumenter – Udsat boligområde. 

Infrastruktur – Interaktion med den omkringliggende by. 

Bydelsfunktion 

 



Støttede og ustøttede arbejder - støttekriterier 

Demenscenter 



Støttede og ustøttede arbejder – Brug AlmenNet´s vejledninger 



Tilstandsrapport – ved ansøgning 

Tilstandsrapport - ved ansøgning 

Visuel gennemgang af 5 – 10% af 
vedligeholdelseskrævende bygningsdele og boliger. 

Tilfældig udvalgt og jævnt fordelt i bebyggelsen 

 
Undersøges af byggeteknisk kyndig: 

• Facader       

• Tag        

• Kældre (ikke boligareal) – evt. krybekældre 

• Vinduer/døre 

• Altaner 

• Ventilation/aftræk 

• Øvrige installationer (primært af driftshensyn) 

• Indeklima (fugt og skimmel) 

• Badeværelser 

• Øvrige kendte problemer (statik/revner, fugt andre steder, gulve, 
opfugtning af terrændæk, indvendig efterisolering osv.) 

 

Husk habilitet: Ikke undersøgelser af Bygherre eller 
rådgiver fra opførelsen. Driftserfaringer kan indgå. 



Tilstandsrapport - ved ansøgning 

Beskriv årsag og omfang af svigt der har ført til skade. 

Gerne opgjort i skemaer, antal / procent. 

Gerne opgjort på situationsplaner /  

facadetegninger hvis relevant. 

Gerne uddybet med tegninger/skitser. 

Altid uddybet med fotos af skader.     

 

Ikke relevant vedrørende støtte: 

• Overholder ikke nuværende krav i BR (overholder krav ved opførelse?). 

• Efterisolering (kun ved skader) – ikke støtte pt. 

• Risiko for skader…….. – alt for meget prosa og løs snak. 

• ”Mange” / ”flere” steder er registreret  - nej ~ TAL/PROCENTER 

 

Konklusion i rapport 

Sammenfatning af skader pr. bygningsdel/emne -  Årsag – Omfang -  
Forslag til yderligere / destruktive undersøgelser 

 



Tilstandsrapport -  ved ansøgning 

Der skelnes mellem svigt og skade. 

Svigt støttes ikke. 

Ælde støttes ikke 

• 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 materiale, 
udførelse eller projektering. I denne sammenhæng skal 
ethvert svigt ses i relation til opførelsestidspunktet og de 
på dette tidspunkt gældende regler, normer, god 
byggeskik m.v.  

• Ved skade forstås at et svigt har ført til brud, lækage, 
deformering, ødelæggelse eller svækkelse af en 
bygningsdel. 

• Almindelig ælde, slitage, manglende vedligeholdelse er 
ikke et svigt. At en bygningsdel ikke lever op til "dagens 
standard og byggeskik eller bygningsreglement m.v.", er 
ikke et svigt hvis bygningsdelen er udført som sædvane 
på opførelsestidspunktet. 



Tilstandsrapport -  supplerende undersøgelser 

Supplerende undersøgelser 

 

Evt. i forlængelse af anbefalinger i 
tilstandsrapport – afventer LBF besigtigelse. 

 

Ellers som opfølgning på besigtigelse – 
undersøgelsestype og omfang aftales med LBF. 

 

I hver sag – nødvendig dokumentation – også 
ved kendte problemstillinger / samme problem 
i flere afdelinger. 

 

Udføres af rådgiver med speciale /god 
kendskab til området (tit anden end 
Tilstandsrapport). 

 

Driftserfaringer for skader / opgørelser af 
udskiftninger /reparationer vigtig 
dokumentation. 

 



Tilstandsrapport -  supplerende undersøgelser 

Eks. på undersøgelser:  

 

Betonfacader og -altaner 

Visuel registrering af synlige skader – omfang 
aftales.  

Boreprøver for undersøgelse af dæklag og 
karbonaitisering. 

 

Murede facader 

Prøver på tegllaboratorium ved skader på sten  

(forkert brænding, materialer og overfladetæthed). 

Optælling af revnede/nedbøjede 
tegloverliggere/sålbænke. 

 

Tegltage 

Optælling af teglsten med afskalninger / 
delaminering. 

Registrering af utætheder indvendig. 

Vurdering på tegllaboratorium. 



Tilstandsrapport -  supplerende undersøgelser 

Eks. på undersøgelser: 

 

Eternittage (primært 1985-92) 

Typenr. på bagsiden af plader    

Omfang af revner og delaminering 

Omfang af vandskader på loft 

 

Krybekældre 

Ved problemer med fugt og skimmel til boliger: 

• Registrering af synlig fugt og skimmel 

• Årsag (konstruktion, udluftning, dræn, jordforhold) 

 

Kuldebroer / indeklima 

Alle ældre bebyggelser har kuldebroer/kolde ydervægge 
- ikke alene argument for støtte – kun ved fugt/skimmel 
- kan evt. løses ved tilstrækkelig ventilation 

Kuldebroer kan registreres med termofotos 



Tilstandsrapport -  supplerende undersøgelser 

Termofotos 

Indvendige og udvendige fotos i aftalt antal (5-10% af boliger) 

Fokus på kuldebroer på flader – omkring vinduer/døre mindre vigtigt 

Min. 10 gr. forskel på inde og ude temperatur 

Termofoto suppleres af alm. foto 

Resultater af fotos opstilles i skema: 

• adresse 

• angivelse af sted – foto (facade ved altan, ved søjle på facade osv) 

• temperaturforskel (gns. overfladetemp (ikke rumtemp) og min. temp.)  

   indv > 5 gr. – udv. > 3 gr. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Blower door nej tak – alle ældre huse er utætte !! – forvrænger billedet 



Tilstandsrapport -  supplerende undersøgelser 

Indeklima 

 

Dokumentation og omfang: 

Gennemgang af 5-10% af boliger – afhængig af afd. 
størrelse 

• Fotoregistrering af synlige skader fugt/skimmel 

• Måling af fugt (se BYG-erfa blad) 

• Evt. prøvetagning bag tapet / fortsatsvægge – 
skimmel   (tapeprøver, mycometer test) – hvis der er 
skimmel er foto: tilstrækkeligt 

• Opsummering af resultater (antal / skema)  

• Skema: evt. skimmel sammenholdt med kuldebroer. 

 

Årsag 

• Vurdering ud fra tegninger, viden om konstruktioner 

• Evt. destruktive prøver for at  

– verificere konstruktioner 

– vurdere fugtkilde (åbne f.eks. fortsætsvægge, 
gulve) 

 



Tilstandsrapport -  supplerende undersøgelser 

Indeklima 

 

Opsummering af erfaringer fra driften: 
    

• ved fraflytning  

• beboerhenvendelser    
  

• oplistning af istandsættelse pga. 
fugt/skimmel    

  (evt. afholdte udgifter fra driftskonto) 



Projektforslag - Projektgranskning 

Projektforslaget / løsningsforslaget er  

oplægget til skema A og Tilsagn. 

Det skal godkendes af beboerne,  

kommunen og LBF. 

 

Er der konsistens og realisme mellem  

tilstandsrapport, helhedsplan,  

budget, finansiering og husleje? 

Hvem sikrer det? => Bygherren. 

 

Totaløkonomi – Klimaskærm i bossinf. 

Bevaringsværdier - patinering 

 

Projektgranskning; ekstern og tværfaglig 

Brug Byggeskadefondes: 

”Projektgranskning – Hvad og hvordan” 

 



Budget, finansiering og husleje 

Brug kun standard budget findes i sagen på Driftstoette.lbf.dk 

 

Budgetark ligger under ”Besigtigelse og behandling” 

 

KUN grå felter skal udfyldes  

Indsæt og slet rækker, så arket tilpasses sagen. 

 



Budget, finansiering og husleje 

Eks. på udfyldelse af budget for bygningsdele i klimaskærm. 

Sammenhæng til BSF bygningsdele: 1-11 (for klimaskærm et nr. pr. 
punkt) 

 



Budget, finansiering og husleje 

For tilgængelige boliger og sammenlægninger - alle punkter - et Emne – 
med delsum. Nævn det antal boliger der ombygges.  

• Tilgængelighed: 3 * 1/3   

• Ombygning/sammenlægning: 2/3 omb. + 1/3 moderniser (forbedring) 

BSF bygningsdele pr. aktivitet - linje 

 



Budget, finansiering og husleje 

BSF bygningsdele opsummeres automatisk for de forskellige arbejder og 
kan overføres til Bossinf (håndværkerudgifter). 

HUSK ustøttede arbejder skal i Bossinf via BSF for forsikringsdækningen 
(frivillige). 

(Arbejder i udearealer og vedligeholdelse af overflader mv. dækkes ikke). 

 



Budget, finansiering og husleje 

Projektforslagets anlægsøkonomi er grundlaget for: 

 

Finansieringen: 

Støttede arbejder – støttede lån 

Ustøttede arbejder – Egentrækningsret, dispositionsfond,  

       henlæggelser, egetbidrag fra organisationen 

Finansiering er en proces og ofte sammensat af mange elementer. 

 

Huslejen:  

Hvad bliver de fremtidige ydelser? 

 

Hvilken husleje kan boligerne udlejes til, 

med den stand der er efter renoveringen? 

=> Den højest mulige husleje. 

 

Huslejestøtte, kapitaltilførsel  

eller lignende fra LBF, hvis muligt. 

 



SLUT 



Informationsmøder 

Driftsstøtteportalen og bosinff. 

Praktisk anvendelse. 

 



 


