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HELHEDSPLAN

WORKSHOP



VELKOMMEN

 Sammen passer vi på hinanden og viser hensyn

 Husk god håndhygiejne

 Husk at holde afstand og vis hensyn, når du forlader din plads

 Planerne om renovering af jeres afdeling har været længe undervejs

 Regeringen har med boligaftalen sidste år frigivet 30 mia. kr. fra 
Landsbyggefonden til renovering af almene boliger i hele Danmark

 Vi forventer at der også vil være midler til afd. 401 – og derfor skal vi have 
en ansøgning afsted til Landsbyggefonden nu



DAGSORDEN

1. Intro til helhedsplaner og Landsbyggefonden

2. Kort gennemgang af tilstandsrapporten

3. Grøn screening

4. Boliger og indretning, Udearealer

5. Huslejekonsekvenser - Eksempler

6. Tidsplan og genhusning



INTRO TIL HELHEDSPLANER OG LANDSBYGGEFONDEN



Landsbyggefonden – Hvad er det for en størrelse?

Citater fra Hjemmeside:

”En helhedsorienteret medspiller

Landsbyggefonden udgør en hjørnesten i den almene sektors drift, udvikling og 
sammenhæng. Eksempelvis når det drejer sig om støtte til helhedsplaner for 
boligområder. Når det kommer til at stille digitale platforme for data og viden til 
rådighed. Eller i skabelsen af konkrete samarbejder mellem sektorens parter.”

”Almene boliger er en del af det danske velfærdssamfund. Målet er at tilbyde 
kvalitetsboliger til mennesker af alle slags - til en overkommelig pris. Og på samme 
tid give de almene lejere en mulighed for at påvirke deres egne boligforhold 
gennem boligafdelingens beboerdemokrati. Den almene boligsektor drives gennem 
et non-profit-princip - og stiler mod fysisk, økonomisk og social bæredygtighed”.

En paraplyorganisation for almene boligorganisationer i hele Danmark og en 
søsterorganisation til Byggeskadefonden.



Helhedsplaner – Hvad er så det?

Som det (ligeledes) fremgår af teksten herover, er begrebet helhedsplaner i den almene sektor et begreb, som 
Landsbyggefonden introducerede mange år tilbage.

Jeg opfatter det, som et generelt ønske om at animere til, at der renoveres og eller ombygges med omtanke og langsigtet -
og på en sådan måde, at alle relevante temaer tænkes ind i de forskellige renoveringsaktuelle projekter.

Temaerne er selvsagt ikke ens alle steder. Der er andre problemstillinger i Gellerupparken eller Aalborg Øst end i Aulum eller 
Lind.

Men også i mindre bysamfund giver det mening at indtænke eksempelvis sociologi og fremtidssikring – som supplement til de 
mere bygningsfysiske begreber. 

Altså en form for fornuftig helhedstænkning eller helhedsperspektiv på tingene - eller afdelingen.

Konkret i vores sager her, er de aktuelle temaer eksempelvis

 Udbedring af byggeskader (opretning)

 Tilgængelighed (nyindretning)

 Energimæssige tiltag (grøn screening)

- Typisk Landsbyggefonds støttede tiltag

Samt supplerende 

 Modernisering og vedligeholdelse

- Grundlæggende u-støttede, men ”posterne” kan være indirekte støttede af Landsbyggefonden via eksempelvis såkaldte 
gruppe 2 midler



Foreløbig budgetark
(som eksempel og 

konkretisering)



KORT GENNEMGANG AF TILSTANDSRAPPORTEN



GRØN SCREENING



Grøn Screening

Den grønne screening tager udgangspunkt i en bolig i afdelingens eksisterende energimærke

Energimærke E (207,1 kWh/m2)

De foreslåede konkrete energimæssige tiltag omfatter

 Efterisolering af loftrum med 200 mm mineraluld

 Udskiftning af loftlem

 Efterisolering af lette ydervægge med 100 mm mineraluld

 Efterisolering af gulve / strøgulve med 75 mm mineraluld eller polystyren

 Ny / fremrykket skalmur med 190 mm mineraluld

 Ophugning og efterisolering af støbte gulve i områder med klinkegulve

 Udskiftning af døre og vinduer

Nyt energimærke: B (82,6 kWh/m2)

Herudover forventes det at der etableres individuelle balancerede ventilationsanlæg i de enkelte boliger.

Besparelsen i denne sammenhæng er ikke indregnet.



BOLIGER OG INDRETNING
&

UDEAREALER



HUSLEJEKONSEKVENSER
- Et eksempel fra en anden renoveringssag



Et eksempel fra en anden renoveringssag



Et eksempel fra en anden renoveringssag



TIDSPLAN & GENHUSNING



Tidsplanen er meget svær at spå om, men der går en rum tid fra indsendelse til 
effektuering.

Vi skal igennem noget der ligner følgende procedure efter at Helhedsplanforslaget 
er klarlagt i dette forum – og efterfølgende, i bestyrelses- og Fællesbo 
sammenhæng mm.:

Den samlede prækvalificerende Helhedsplan, herunder budgetark og 
tilstandsrapportering, miljøscreening og grøn screening indsendes / uploades –
inden sommerferien.

 Eventuel indledende dialog med LBF med baggrund i det uploadede materiale.

 Vi afventer besøg / besigtigelse af Landsbyggefondens repræsentanter.

Hvornår vides ikke – måske til foråret!

 Ved besøget, hvor LBF typisk møder velforberedt med forberedte kommentarer, 
gennemføres der en supplerende dialog – både i henseende til arkitektur / 
indretning, teknisk rapportering – og budgetvurderinger. Konklusionen plejer at 
være, at helhedsplanen (på mødet) bliver prækvalificeret (altså foreløbig 
godkendt) – eventuelt med krav om enkelte supplerende tekniske undersøgelser! 
Og justeringer af enkelte økonomiposter i budgetarket – typisk i hvilken grad 
disse kan være støttet.

Tidsplan



 Supplerende materiale udarbejdes og indsendes / uploades.

 Foreløbigt skriftligt tilsagn - eller tilsagn med forbehold fra Landsbyggefonden.

 Afventer  -

Og rykker forsigtigt og høfligt. Påpeger eksempelvis at angivne problemstillinger 
er stadig stigende.

 Endeligt tilsagn, hvor den ”bygge- og anlægs tekniske” økonomi er endelig på 
plads med den pågældende tekniske sagsbehandler.

 Endelig finansieringsskitse (typisk fra LBF´ s kontorchef), hvor hele 
økonomiscenariet (finansieringsmodel, lånevilkår mm.) inkl. en balanceret 
husleje er udstillet / angivet.

Herefter indkaldes der til – og afholdes afdelingsmøde med afstemning, 
idet først på dette tidspunkt, er alle præmisser for den Landsbyggefonds 
støttede renovering kendte.



Efter dagens møde ajourføres materialet i henhold til jeres input. 

Materialet drøftes og afstemmes efterfølgende med afdelingsbestyrelsen inden det 
fremsendes til Landsbyggefonden. 



Genhusning

Generelt gennemføres genhusning ved større renoveringer, som indebærer at 
køkkener og badeværelser ombygges / renoveres.

Økonomien til genhusningen er en del af den samlede Helhedsplan økonomi og er 
støttet af Landsbyggefonden.

Det er vigtigt for FællesBo, at vores lejere oplever, at der bliver taget hånd om dem i 
forbindelse med genhusningen – både på det praktiske, men også på det personlige plan. 
Det handler om tillid og tryghed! 

Alle tilbydes en personlig genhusningssamtale ca. 6 måneder før renoveringen 
igangsættes.


