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Redegørelse om 10 udvalgte Københavnske almene boligafdelingers økonomi med særligt 
henblik på afdelingsejendommenes vedligehold og udvalgte nøgletal for afdelingens boliger og 

beboersammensætning på baggrund af afdelingsårsregnskaberne for 2001/2002 
  
  
  

  
  

  
  
1.    Indledning 
  
I 2003 besluttede Plan & Arkitektur som led i forberedelse på at intensivere tilsynet med de almene 
afdelinger i kommunen at nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen fik til opgave at foretage en 
stikprøvebaseret undersøgelse af de almene boligafdelingers vedligehold og afdelingernes økonomi 
m.v. – herunder især henlæggelsesniveauet. Samtidig foretages en undersøgelse af den tekniske til-
stand og beboersammensætning i de udvalgte afdelinger med henblik på at få be- eller afkræftet, om 
der eksisterer en påviselig sammenhæng mellem boliglejen – herunder henlæggelserne – og den so-
ciale sammensætning af afdelingens beboere på den ene side og på den anden side bebyggelsernes 
aktuelle boligstandard og vedligeholdelsestilstand. 
  
Der er udmeldt 10 almene boligafdelinger til denne temaundersøgelse, der er tænkt som en pilotun-
dersøgelse med henblik på at opnå erfaringer til brug for, hvordan en bredere eller eventuelt samlet/ 
løbende gennemgang i givet fald bør tilrettelægges. 
  
I arbejdsgruppen har følgende deltaget: 
  
Jørgen Stein (projektleder) 
Sune Skovgaard (koordinerende teknisk vurdering) 
Jørgen Sjønnung (tilsyn, økonomi, redaktion m.v.)      
Tine Engelbrechtsen (udvalgte nøgletal for afdelingens boliger beboersammensætning) 
Peter Kærhus Sørensen (foto, redaktion m.v.) 
Jan Kendzior (teknisk gennemgang)  
Troels Hansen (teknisk gennemgang)  
Peter Zeller (teknisk gennemgang)  
Lis Schmidt (færdiggørelse af redegørelsen) 
  
Arbejdsgruppen har afsluttet sin rapport i efteråret 2004.  
 
Rapporten har været forelagt de involverede boligorganisationer og drøftet i det kontaktforum, der 
er etableret mellem forvaltningen og Boligselskabernes 1. kreds. 
  
  
2.1    Lovgrundlaget 
  
Som overordnet målsætning skal de almene bebyggelser og disses anlæg vedligeholdes på en måde, 
som sigter på opretholdelse af den oprindelige kvalitet og brugsværdi. Reglerne om henlæggelses-
konti afgrænses som anført ved nedennævnte definitioner: 



 6 

  
•        Almindelig vedligeholdelse (konto 115): De afhjælpende vedligeholdelsesarbejder, som udfø-

res løbende (akut eller efter behov), når der konstateres svigt eller skader på dele af bygningsan-
lægget og dets installationer. Der må ikke henlægges til almindelig vedligeholdelse, men der 
skal selvsagt budgetteres med årets påregnede udgifter til formålet. 

  
•       Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 116): De forebyggende vedlige-

holdelsesarbejder, som udføres efter en forudgående økonomisk og teknisk planlægning. Bolig-
organisationens ledelse vælger enten at henlægge efter dette princip eller opdelt på hoved-
istandsættelse og fornyelse. 

 
•       Hovedistandsættelse: Samlet mere omfattende vedligeholdelse, som er nødvendig for at bringe 

en bygningsdel op på eller i nærheden af det oprindelige kvalitetsniveau, jfr. førnævnte definiti-
on. 

 
•       Fornyelse: Udskiftning af bygningsdele og installationer, hvis ydeevne er faldet til under et ac-

ceptabelt niveau, jfr. førnævnte definition.  
 
•       Modernisering og forbedring: Ændring, der hæver bygningens og boligens standard og tilfører 

ejendommen eller dens omgivelser og dermed boligerne en øget brugsværdi for beboerne. Der 
må ikke henlægges til moderniseringer og forbedringer. 

 
•       Tilstandsvurdering: Vurdering af bygningsanlæggets tilstand på et givet tidspunkt. 
  
Ifølge § 59 i driftsbekendtgørelsen skal der – for afdelinger, der ikke er omfattet af Byggeskade-
fonden – foretages en årlig gennemgang af ejendommens vedligeholdelsesstand. På baggrund af 
gennemgangen udarbejdes en rapport om ejendommens vedligeholdelsesstand. 
  
For afdelinger – der er omfattet af Byggeskadefonden – skal der være udarbejdet en plan for driften 
af byggeriet, der skal følges. Projektmateriale, dokumentation for udførelsen, driftsinstrukser, 
brugsanvisninger og lignende, der danner grundlag for planen, skal til enhver tid findes i ajourført 
form. Planen revideres efter behov af bygningsejeren, særlig med henblik på at modvirke skader i 
byggeriet. I driftsplanen angives 
  
1.     de nødvendige driftsaktiviteter, herunder driftsrutiner, 
2.     tidspunkter for vedligeholdelsesarbejders udførelse under angivne forudsætninger om, hvilken 

vedligeholdstilstand byggeriet skal have, og hvornår bygningsdele og installationer påregnes 
udskiftet, samt  

3.     de økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at efterleve planen. 
 
Ifølge almenboligloven § 68 (herefter benævnt: ”loven”) skal der i afdelingerne foretages passende 
henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer, til hovedistandsættelse samt til afholdelse af 
sådanne istandsættelses- og vedligeholdelsesudgifter, der påhviler boligorganisationens afdelinger 
efter reglerne i almenlejeloven kapitel 6. jfr. nedenfor. Midler fra sådanne henlæggelser kan i al-
mindelighed ikke anvendes til andre formål. I driftsbekendtgørelsen er henlæggelserne specificeret i 
2 bestemmelser: 
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Ifølge § 60 i driftsbekendtgørelsen skal afdelingerne årligt henlægges passende beløb til 
• Fornyelse af tekniske installationer 
• Hovedistandsættelse af afdelingernes ejendomme. 
 
Boligorganisationens bestyrelse kan beslutte, at en afdeling i stedet henlægger samlet til plan-
lagt og periodisk vedligeholdelse af bygningsdele og installationer. 
 
Henlæggelsernes størrelse – hvad enten afdelingsejendommen er omfattet af Byggeskadefonden el-
ler ej – fastsættes på baggrund af en vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der mindst omfatter de 
kommende 10 år. Beløbsstørrelsen fastsættes efter en vurdering af bygningsdelens og installationer-
nes anskaffelsespris på tidspunktet for genanskaffelsen.  
 
Boligorganisationens afdelinger skal årligt herudover ifølge § 61 i driftsbekendtgørelsen henlægge 
passende beløb til:  
 
•       Istandsættelse af lejlighederne ved fraflytning eller betaling af et normalistandsættelsesbeløb, i 

det omfang udgifterne hertil ikke påhviler fraflyttende lejere i afdelinger med vedligeholdelses-
ordning efter § 26 i almenlejeloven. 

•       Indvendig vedligeholdelse af lejlighederne i afdelinger med vedligeholdelsesordning efter § 27 i 
almenlejeloven.  

•       Istandsættelse af lejlighederne ved fraflytning i afdelinger med vedligeholdelsesordning efter § 
27 i almenlejeloven.  

•       Tab ved lejeledighed og fraflytninger.  
 
Denne temaundersøgelse omfatter ikke henlæggelserne efter driftsbekendtgørelsens § 61, men alene 
henlæggelserne efter driftsbekendtgørelsen § 60. 
 
Ifølge lovens § 37 forelægger afdelingsbestyrelsen de overordnede rammer for iværksættelse af 
arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes, 
jfr. dog lovens § 41 nedenfor. Afdelingsmødet kan træffe beslutning om iværksættelse af forebyg-
gende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale 
liv og netværk i boligområdet, såfremt afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhø-
jelse. Såfremt lejeforhøjelsen overstiger 15 % af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved en 
blandt beboerne foretagen urafstemning.   
 
Tilsynet, der efter lovens § 164 fører tilsyn med de almene boligorganisationer, fører i medfør af lo-
vens § 166 tilsyn med, at låntagerne – det vil sige afdelingerne – overholder sin vedligeholdelses-
pligt, der er foreskrevet i denne lov. Tilsynet kan om fornødent meddele låntagerne pålæg om at fo-
retage vedligeholdelsesarbejder, jfr. nedenfor. 
 
Ifølge § 115 i driftsbekendtgørelsen påser Tilsynet, at ejendommenes samt servicearealernes ved-
ligeholdelsestilstand er forsvarlig. Tilsynet kan om fornødent påbyde udførelse af nødvendige ved-
ligeholdelses- og fornyelsesarbejder og de arbejder, der er nævnt i lovens § 41.   
 
Såfremt Tilsynet i medfør af lovens § 41 meddeler pålæg, kan organisationsbestyrelsen uden sam-
tykke fra afdelingsbestyrelse og afdelingsmødet iværksætte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, 
rimelige moderniserings- og forbedringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsar-
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bejder samt udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer m.v. efter lovens § 
91, stk. 2-6 (hvilket forudsætter, at der fra Landsbyggefonden foreligger en indstilling). 
 
Som et kort og sammenfattende begreb benytter denne temaundersøgelse ”planlagt vedligehold”, 
uanset hvilken ordning den pågældende afdeling end benytter.  
 
2.2    Beskrivelse af analysemodulerne. 
 
Denne rapport benytter to analysemoduler.   
 
Modul 1 vedrører afdelingens status i 1.000 kr. pr. angiven dato. 2 grundprincipper er gældende for 
almene boligafdelinger.  
 
Afdelingerne, der er undergivet grundprincip nr. 1 om afdelingernes økonomiske uafhængig-
hed,  skal henlægge til nærmere angivne formål. Disse henlæggelser skal være likvide, når der er 
brug for disse midler. Derfor skal sammenhængen mellem mængden af likvide midler og afdelin-
gens kortfristede fremmedfinansiering synliggøres i analysen. Forskellen mellem den kortfristede 
fremmedkapital og de likvide midler er i analysemodulet benævnt afdelingens disponible likviditet 
og er sammensat som anført nedenfor. Disse tal er indarbejdet i næstsidste kolonne, hvor sidste ko-
lonne angiver forholdet i %. Positiv disponibel likviditet betyder således, at afdelingen er i stand til 
pr. angiven statusdag at betale samtlige sine kreditorer mindst én gang. Da afdelingsmidlerne som 
oftest beror i fællesadministration i den boligorganisation, hvorunder afdelingen henhører, må bo-
ligorganisationens likviditetsgrad tages i betragtning for at kunne vurdere om, afdelingsmidlerne i 
mellemregning (= udlån) med pågældende boligorganisation kan gøres likvide med kort varsel – 
sådan som loven foreskriver. Den disponible likviditet skal således sammenholdes med omsæt-
ningsaktiverne, herunder udlån til boligorganisationen. 
 
Grundprincip nr. 2, der gælder for afdelingerne, er balanceprincippet – det vil sige, at afdelin-
gens anskaffelsessum med tillæg af senere egentlige forbedringer – også benævnt afdelingens an-
lægsaktiv – højst kan fremmedfinansieres langfristet med et til udgifterne svarende beløb. Særlig 
om indeksregulering bemærkes, at denne post ikke er et aktiv, men negativ egenkapital, hvorfor 
beløbet, når dette forekommer, er ført til synlig modregning i afskrivningerne. I den langfristede 
fremmedfinansiering indgår også beboerindskud og byggefondsindestående/afskrivninger. Der-
som den langfristede fremmedfinansiering overstiger de fornævnte aktiverede udgifter tales der om 
overfinansiering, hvorved afdelingen er forpligtet til at nedbringe den langfristede gæld ved indbe-
taling af et dertil svarende ekstraordinært afdrag. Dersom den langfristede fremmedfinansiering kun 
udgør en del af anskaffelsesudgifterne eller af udgifterne til førnævnte forbedringer er der tale om, 
at ejendommens bogførte værdi skal afskrives over højst 5 år som underfinansiering.    
 
Disse 2 grundprincipper er indarbejdet i Modul 1.  
 
Henlæggelserne, som nævnt overfor udgør afdelingens egenkapital, hvori opsamlede driftsunder-
skud modregnes synligt. Heri fragår yderligere eventuel underfinansiering. Dersom summen af 
driftsunderskud og underfinansiering – også benævnt underbalance – overstiger afdelingens 
samlede henlæggelser, kan henlæggelserne allerede af den grund ikke gøres likvide. Henlæggelser-
ne angives i 1.000 kr. og i kr./m2 i en særskilt rubrik. 
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Finansieringsbalancen med tillæg af omsætningsaktiver svarer således til den disponible likvidi-
tet. 
 
Herudover er anlægsaktivet i særskilte rubrikker sammenholdt  
 
dels med den seneste offentlige vurdering og forskellen er benævnt som ”skjult værdi”, der 

således kan være negativ eller positiv, 
dels med ejendommens bogførte værdi, således at efterfølgende tilgang til ejendommens op-

rindelige anskaffelsessum er særskilt specificeret. 
 
I beregningen af afdelingens soliditetsgrad indgår den skjulte værdi som følger: (finansieringsba-
lance +/- skjult værdi)*100/samlede aktiver. Er der tale om et negativt tal er soliditetsgraden 0 %. 
 
Modul 1 er således en matematisk omformulering (= regnskabsanalyse) af afdelingens status (Ex-
celregneark). 
 
Om modul 2 bemærkes, at dette er afdelingens driftsregnskab – specificeret i udgiftsgrupper – divi-
deret med afdelingens bruttoetageareal. Formålet er at gøre afdelingsdriftsregnskabet sammenligne-
ligt med andre afdelingsdriftsregnskaber. 
 
Beregningen af årets boligleje angivet i kr./m2 og i % er identisk med afdelingens driftsregnskab. 
Årets boligleje er herudover sat i forhold til det mulige boliglejeniveau, der for tiden er sat til 825 
kr./m2. Det mulige boliglejeniveau er det for Københavnske almene boligafdelinger forventelige ni-
veau – incl. en eventuel lejestigning – der ikke erfaringsmæssig påregnes at have udlejningsvan-
skeligheder til følge. 
 
Også modul 2 er således en matematisk beregnet omformulering (= regnskabsanalyse) af afde-
lingsdriftsregnskabet (Excelregneark). 
 
Med udgangspunkt i disse 2 analysemoduler for enkelt afdeling er der nedenfor i denne rapport un-
der punkterne 4-9 udarbejdet sammenlignende analyser af de i denne rapport omfattede 10 almene 
boligafdelinger. 
 
2.3    DVP-undersøgelsens iværksættelse. 
 
I henhold hertil – og med henblik på iværksættelse af denne temaundersøgelses 1. etape – har Til-
synet ved brev af 27. maj 2003 anmodet de berørte boligorganisationer om inden den 16. juni 2003 
at indsende 
 
enten den seneste rapport om de udmeldte ejendommes vedligeholdelsesstand, såfremt afde-

lingsejendommen ikke er omfattet af Byggeskadefonden, 
eller de udmeldte afdelingers driftsplan, såfremt afdelingsejendommen er omfattet af Bygge-

skadefonden. 
 
På basis af det modtagne materiale vedr. de udvalgte afdelinger har de i temaundersøgelsen medvir-
kende arkitekter foretaget eftersyn i de pågældende afdelinger og udarbejdet en rapport, indehol-
dende en kort beskrivelse af afdelingen og en konklusion. I konklusionen sammenfattes besigtigel-
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sen og indholdet i drifts- og vedligeholdelsesplanen, ligesom det vurderes, om de afsatte henlæggel-
ser er tilstrækkelige til de fremtidige fornødne arbejder. 
 
Arkitekternes registrering af de enkelte bygningsdele er i overensstemmelse med retningslinierne i 
boligministeriets vejledning om beslutningsgrundlaget for byfornyelse og boligforbedring opdelt i 3 
kategorier: A, B og C. Kategori A står for almindelig god stand, der ikke kræver reparationsarbej-
der. Kategori B betyder, at mindre istandsættelse er nødvendig for at forhindre yderligere forfald og 
for at sætte konstruktionen i acceptabel stand. Kategori C betyder, at egentlige udskiftninger eller 
større istandsættelser er nødvendige akut. 
 
Arkitekternes rapporter er indarbejdet i denne redegørelse under de omhandlede afdelinger. 
 
 
2.4    De udmeldte almene boligafdelinger 
 
På baggrund af afdelingsårsregnskabernes oplysninger er nedenfor anførte figur 1 udarbejdet: 
 
 
Almene afdelinger Op- Al- Leje- Brutto- Bol- Er-

Perioder 2001/2002 ført der måls- etage- lig hverv
i år enhed areal antal antal

110 AAB 0021 Østerbrogade 1923 78 127 10.233 120 3
141 AKB Kbhn. 0108 Frederiksholm K8 1926 75 296 19.842 296 0
310 FSB 0060 Rymarksvænget 1970 31 575 39.299 433 8

0088 Prater 1988 13 66 5.590 66 0
332 KSB 6067 Vestergårdsvej 1917 84 132 7.321 131 1
370 SB 3012 Stilledal 1943 58 99 5.151 99 0
411 Lejerbo Kbhn. 0072 Kamhusene 1965 37 156 9.142 156 0

0221 Ehlersvej 1980 22 109 8.787 102 0
430 PAB 0004 Kagshusene 1955 46 277 20.053 254 6
440 VIBO 0040 Televænget 2 1982 20 178 14.949 178 0

SUM 464 2.015 140.367 1.835 18
10 almene afdelinger GNS 46 202 14.037 184 2

Almen boligmasse ca. 57.000 I pct.: 3  
 
  
I antallet af lejemålsenheder er der udover boliger og erhverv indregnet både garager og ungdoms-
hybler, som ikke i øvrigt indgår i tabellen. Figuren viser, at pilotundersøgelsen omfatter 10 afdelin-
ger med tilsammen 1.835 boliger, som udgør 3 % af den almene boligmasse i København. Gennem-
snitligt opførelsesår for de 10 undersøgte afdelinger er 1954. 
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Fig. 1 
  
3.    De enkelte afdelingers økonomi m.v. 
 
3.1    AAB afdeling 21 Østerbrogade 
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 Fig. 2 
 
 
3.1.1    Økonomi m.v. 
 
Af fig. 2 fremgår bl.a., 
 
at likviditetsgraden er 0 %, hvorfor det skal oplyses, at likviditetsgraden for AAB er over 100%, 
at soliditetsgraden er 0 % incl. en skjult værdi på ca. 12,5 mio. kr., 
at nettokapitaludgifterne udgør kun ca. 1 % af den aktuelle boligleje, hvilket indikerer, at der 

ikke siden ibrugtagelsen i 1923 har været gennemført større renoveringsarbejder på ejen-
dommen før nu, 

at igangværende arbejder på ca. 18 mio. kr. er finansieret dels af henlæggelserne ca. 2,5 mio. 
kr., dels af kortfristet fremmedkapital ca. 16,4 mio. kr., 

at vedligeholdelsesudgifterne udgør ca. 50 % af den aktuelle boligleje, 
at de samlede henlæggelser på 245 kr./m² ikke er likvide, heraf udgør henlæggelserne til plan-

lagt vedligehold 236 kr./m2, 
at den aktuelle boligleje kun udgør 367 kr./m2, hvilket indikerer, at afdelingens beskedne hen-

læggelsesniveau – svarende til 3,03 kr. pr. år i bygningernes levetid – synes at være begrun-
det i den yderst lave boligleje, der ligger væsentligt under den gennemsnitlige boligleje ca. 
650-700 kr./m2 for samtlige Københavnske almene boligafdelinger.  

 
3.1.2    Planlagt vedligehold 
 
Gennemgang af Drift og Vedligeholdelse samt hensættelser hertil 
 
Dato: 11.3.2004 
Udført af: Jan Kendzior 
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Boligselskab: AAB Afdeling: 21 Østerbrogade 
Adresse: Havnegade 29 

1058 København K 
Adresse: Østerbrogade 119, 

Christiansmindevej 2-24 mfl. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 76 01 00 Matr. nr.: 4989 og 5019  
Udenbys Klædebo Kvarter  

    
Boligareal: 9.840 m² Brutto etageareal: 10.233 m² 
Antal boliger: 120 Erhvervsareal: 393 m² 
Etageantal: 4 og 5 etager Lokalplan: Nr. 336 
Opførelsesår: 1922 Bevaringsværdi: Høj 
 
Kort beskrivelse: 
Bebyggelserne består af to blokke, den ene i 4 etager og den anden i 5 etager. Gårdanlæggene er 
anlagt med asfalt, skure til renovation og beplantede arealer. På gadeside er anlagt forhaver. Byg-
ningerne er opført i røde teglsten med tag af røde betontegl. Vinduerne er træ/alu-vinduer og ho-
veddøre er træfyldningsdøre. Bitrappedøre er med træ- og glasfyldning. Køkkener er oprindelige 
med og uden rammekøkkener og enkelte nyere elementkøkkener. Wc/bad er de oprindelige, udført 
med støbte gulve belagt med stiftmosaik, fliser på væg og håndvask med gulvafløb. Parkering fo-
regår på gaden. 
 
 
Konklusion: 
Sammenfatning af besigtigelsen: 
Af likviditetsbudgettet for 2002 - 2013 fremgår det, at køkkener og wc/bad ikke indgår i planen. I 
kældre blev der konstateret ringe ventilationsforhold, herunder fugtig luft i nederste del af køkken-
trapper. 
 
Drifts- og vedligeholdelsesplan: 
Likviditetsbudgettet (drifts- og vedligeholdelsesplanen) er udarbejdet for perioden 2002 - 2013 og 
omfatter primære og komplementerende bygningsdele, overflader, VVS- og El-anlæg, inventar og 
udstyr og øvrige dele og anlæg samt planlagt vedligehold. Der afholdes årlige bygningssyn og 
hvert 3. år et drifts- og vedligeholdelsesmøde med 10 års drifts- og vedligeholdelsesplanlægning. 
Der foreligger ikke specifikation af de afsatte beløb i likviditetsbudgettet i enhedspriser og mæng-
der sammenholdt med det konstaterede behov for vedligeholdelse. På baggrund af drifts- og vedli-
geholdelsesplanen for den foregående 10-årige driftsperiode, hvortil der er udarbejdet tilstandsrap-
port, skønnes likviditetsbudgettets oplistede henlæggelser til drift og vedligeholdelse 2002 – 2013 
at ligge i umiddelbar forlængelse af rapportens anvisninger. 
 
Vurdering af afsat økonomi: 
Det skønnes, at de planlagte, budgetterede aktiviteter er tilstrækkelige til sikring af bygningerne, 
køkkener og wc/bad undtaget. På grund af den manglende specifikation af enhedspriser og mæng-
der er det vanskeligt at kontrollere, om de afsatte beløb er tilstrækkelige og svarer til de konstate-
rede behov for planlagt periodisk vedligeholdelse. 
 
Kommentar: 
Det er nævnt i afsnit 3.1.1, at der i regnskabet for 2001 var igangværende arbejder på ejendommen 
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for 18 mio. kr. Af registreringsskema fra november 2003 fremgår det, at skorstene har været ned-
taget i forbindelse med tagrenovering. Fundamenter er nypudsede, udvendige trappeadgange og 
kældertrapper er nyistandsatte, gade- og gårdfacader er nyistandsatte, vinduer til gade- og gårdside 
er udskiftet. Beboerlokale, vaskerum og cykel/ barnevognsrum er nyistandsatte, ligesom friarea-
lerne er nyrenoverede. Arbejderne er som nævnt for størstedelens vedkommende finansieret med 
lån. 
 
Likviditetsbudgettet for 2002 – 2013 opgør et planlagt forbrug i perioden på i alt 9.209.000 kr., 
hvortil der er planlagt henlagt i alt 8.882.000 kr. i samme tidsrum. Henlæggelserne vil dermed sva-
re til det vurderede behov, hvis de øges med 3 kr./m2, men der er ikke er indregnet planlagt perio-
disk vedligeholdelse af køkkener og wc/ bad. 
 
De nuværende beboeres lejebetaling dækker således ikke den reelle nedslidning, og med et lejeni-
veau på kun 367 kr./m2 kan boliglejen forhøjes til et niveau, der muliggør tilstrækkelige henlæg-
gelser. I afdelingen er der relativt få lavtlønnede og relativt mange beboere i erhvervsaktiv alder. 
 
Boligorganisationen har ikke haft kommentarer til Plan & Arkitekturs gennemgang og vurderinger. 
 
 
3.1.3    Boliger og beboersammensætning – udvalgte nøgletal 
 
Afdelingen rummer 120 boliger, hvoraf 99 er på to eller tre rum. Afdelingen skiller sig ud ved at 
have 18 meget store lejligheder, som indeholder fra 4 til 10 rum. 4-rumsboligerne er på 91 – 158 m2 

mens de største boliger arealmæssigt spænder fra 144 – 293 m2. 
 
Der var pr. 1. januar 2003 i alt 220 beboere i afdelingen. Om beboersammensætningen kan følgende 
oplyses: 
 
  Andre boliger i Kbh.  til sammenligning  
 AAB afd. 21 Alle almene  Øvrige      Hele kommunen 
Alder pr. 1. januar 2003           

• børn (0 - 17 år) 19 %      25 %           14 % 17 % 
• unge (18 – 29 år) 16 %      16 %           28 % 26 % 
• ældre (65 +) 10 %      16 %           11 % 12 % 
• erhvervsaktive alder (18 – 66)              71 %       60 %            76 % 72 % 

Husstandstyper pr. 1. januar 2003     
• enlige uden børn 47 %       49 %          50 % 50 % 
• enlige med børn     8 %         9 %            3 %   5 % 
• par uden børn               15 %       15 %           20 % 19 % 
• par med børn                9 %       12 %           10 % 11 % 
• ”øvrige husstande” 18 %       13 %           12 % 12 % 

Husstandsstørrelser pr. 1. januar 2003     
• Antal personer pr. husstand i gennemsnit 1,90     2,01         1,75 1,79 

Statsborgerskab pr. 1. januar 2003     
• danske  90 % 79 % 91 % 89 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika)                6 % 12 % 3 % 5 % 

Herkomst pr. 1. januar 2003     
• dansk herkomst              85 % 61 % 87 % 82 % 
• fremmed herkomst 16 % 39 % 13 % 18 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika) 11 % 26 %   5 % 10 % 
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Forsørgelse/husstandsindkomster     
• Kontanthjælp i pct. af 18 – 66 årige i 2002 19 % 28 % 9 % 12 % 
• Førtidspension i pct. af 25 – 66 årige pr. 1.1. 2003   7 % 15 % 5 % 6 % 
• Bruttoindkomster under 200.000 – skattepligtige 

personer over 15 år pr. 1. januar 2002 
51 % 73 % 54 % 58 % 

 
Som det fremgår, bebos afdelingen primært (71 %) af personer i den erhvervsaktive alder (18 – 
66 år) med dansk statsborgerskab/dansk herkomst (90 /85 %). Andelen af børn under 18 år (19 
%) og ældre over 64 år (10 %) er således lavere end gennemsnittet for kommunens almene boliger. 
Når lejlighedernes størrelse tages i betragtning er der tale om relativt få beboere pr. bolig (1,90). 
Der er lidt færre enlige husstande, men også færre husstande med børn. Hele 18 % af beboerne 
falder ind under kategorien ”øvrige husstande”. Der er færre førtidspensionister (7 %), færre 
kontanthjælpsmodtagere (19 %) og højere indkomster. 
 
Afdelingen har siden 1998 været omfattet af først udlejningsforsøg og nu en fleksibel udlejningsaf-
tale, som giver mulighed for at fravige oprykningsretten mellem afdelinger og børnefamiliernes for-
trinsret til større boliger. Den fleksible udlejningsaftale skal midtvejsevalueres i 4. kvartal 2005. 
 
3.2    AKB København afdeling 108 Frederiksholm Karré 8 
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Fig. 3 
 
3.2.1    Økonomi m.v. 
 
Af fig. 3 fremgår bl.a., 
at likviditetsgraden er 0 %, hvorfor det skal oplyses, at likviditetsgraden for henholdsvis AKB 

s.m.b.a. er over 102 % og 0 % for AKB København, 
at soliditetsgraden er 247 % incl. skjult værdi ca. 78 mio. kr., 
at nettokapitaludgifterne kun udgør ca. 3 % af den aktuelle boligleje, hvilket indikerer, at der si-

den ibrugtagelsen i 1926 har været gennemført renoveringsarbejder for knap 17 mio. kr. 
sammenlagt på afdelingsejendommen,  

at vedligeholdelsesudgifterne udgør ca. 43 % af den aktuelle boligleje, 
at de samlede henlæggelser på 308 kr./m² ikke er fuldt likvide, heraf udgør henlæggelserne til 

planlagt vedligehold 147 kr./m2, 
at den aktuelle boligleje kun udgør 487 kr./m2, hvilket indikerer, at afdelingens beskedne hen-

læggelsesniveau – svarende til 1,96 kr. pr. år i bygningernes levetid – synes at være begrun-
det i den yderst lave boligleje, der ligger væsentligt under den gennemsnitlige boligleje ca. 
650-700 kr./m2 for samtlige Københavnske almene boligafdelinger.  

 
3.2.2 Planlagt vedligehold 
 
Gennemgang af Drift og Vedligeholdelse samt hensættelser hertil 
 
Dato: 10.3.2004 
Udført af: Peter Zeller 
 

  

Boligselskab: AKB Afdeling: 0108 Frederiksholm Karré 8 
Adresse: Tomsgårdsvej 28 

2400 København NV 
Adresse: Borgbjergsvej 41 – 55 mfl. 

2450 København SV 
Telefon: 38 33 80 01 Matr. nr.: 257 Kongens Enghave m.fl. 
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Boligareal: 19.842 m² Brutto etageareal: 19.842 m² 
Antal boliger: 230 + 22 ungdomshybler Erhvervsareal: 0 m² 
Etageantal: 5 + tagetage Lokalplan: Ingen 
Opførelsesår: 1926 Bevaringsværdi: 4 
 
Kort beskrivelse: 
Bebyggelsen består af en sammenhængende karré placeret om et lukket gårdrum med porte. Afde-
lingen er opført i 5 etager i røde teglsten mod gaden og gule teglsten mod gården. Tag er udført 
som 45° saddeltag, dækket med røde falsteglsten. Vinduer er udskiftet 1983 og 1997 og er udført i 
malerbehandlet, vacuum-imprægneret træ med termoruder. I kælder forefindes beboerlokaler og 
fælles vaskeri. 
 
Konklusion: 
 
Sammenfatning af besigtigelsen: 
Bebyggelsen anses umiddelbart at være i acceptabel stand. I kælderen er der opstigende fugt med 
karakter B. Der er delvis etableret "sump", men der er ikke afsat midler til at afhjælpe den reste-
rende fugt. 
 
Drifts- og vedligeholdelsesplan: 
Materialet omfatter følgende: 
3 års eftersynsrapport af marts 2000. Godkendt langtidsplan for perioden 2003 til og med 2018, ud-
færdiget den 3. juni 2002. Forslag til langtidsplan for perioden 2004 til og med 2019, udfærdiget 
den 10. juni 2003. Aktivitetsoversigt dateret den 13. juni 2003. Referat af vedligeholdelsesgen-
nemgang afholdt i 2002 for budgetåret 2003.  
 
Det fremsendte materiale er ikke tilstrækkeligt. Der mangler sammenhæng mellem aktiviteterne i 
eftersynsrapport, aktiviteterne i langtidsplan og aktivitetsoversigten. Ligeledes mangler der redegø-
relse for anførte henlæggelser herunder aktiviteter, omfang og beløb. Den fremsendte eftersynsrap-
port anses at være et særdeles godt redskab til at få et overblik over bebyggelsens vedligeholdel-
sesstand og økonomibehov. 
 
Vurdering af afsat økonomi: 
Det skønnes umiddelbart, at er alle bygningsdele er medtaget i det fremsendte materiale. For en del 
af de medtagne aktiviteter ses det, at de afsatte beløb ikke er tilstrækkelige i forhold til bygningens 
stand, idet eftersynsrapportens anførte udgifter på væsentlige aktiviteter ikke medtages i den frem-
sendte langtidsplan. 
 
Bl.a. mangler udgift til istandsættelse af indvendige trapper. Forhøjelse af udgiften ved udskiftning 
af tag. Ekstraudgift i forbindelse med udskiftning af tag. Forhøjelse af udgiften til vedligeholdelse 
af vinduer. Udgift ved tidligere udskiftning af bad i tagetagen. Merudgifter til diverse taginddæk-
ninger, tagrender og tagnedløb. 
 
Kommentar: 
Vedligeholdelsesrapportens vurdering og prissætning af behovet for fremtidig vedligeholdelse har 
ikke sammenhæng med de planlagte aktiviteter og de faktiske henlæggelser i langtidsplan og likvi-
ditetsbudget. Væsentlige arbejder er enten ikke med eller ikke prissat med de beløb, som angives at 
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være nødvendige i eftersynsrapporten. 
 
I langtidsplanen for perioden 2004 – 2019 angives som samlet total et forbrug til planlagt periodisk 
vedligeholdelse på 43.703.000 kr., hvoraf henlæggelserne i samme periode finansierer 22.880.000 
kr. Restbeløbet – 24.983.000 kr. – påregnes dækket af anden finansiering, dels af ”egen træknings-
ret” 1.400.000 kr., dels ved optagelse af et kreditforeningslån. Der henlægges således mindre end 
halvdelen af det, som er fornødent, og lovgivningens krav til henlæggelsernes størrelse er ikke op-
fyldt. 
 
Den aktuelle boligleje, som er 487 kr./m2, dækker således ikke den reelle nedslidning og bør kunne 
forhøjes, især henset til at andelen af kontanthjælpsmodtagere i erhvervsdygtig alder i denne afde-
ling er lavere end generelt i sektoren. Såfremt henlæggelserne skal dække det forudsatte forbrug, 
skal lejen forhøjes med 79 kr./m2 til 566 kr./m2, hvilket fortsat er mærkbart under det mulige leje-
niveau. Stigningen bliver 518 kr./md. for en gennemsnitslejlighed, hvorfor stigningen næppe lader 
sig gennemføre på en gang. 
 
Boligorganisationen har ikke haft kommentarer til Plan & Arkitekturs gennemgang og vurderinger. 
 

3.2.3    Bolig- og beboersammensætning – udvalgte nøgletal 
Afdelingen rummer 231 egentlige boliger, hvoraf 129 er 2-rumsboliger på mellem 59 og 65 m2 og 
resten er på tre eller fire rum med et areal på mellem 59 og 116 m2. Herudover har afdelingen 65 
enkeltværelser med fælles køkken og bad. 
 
Der var pr. 1. januar 2003 i alt 517 beboere i afdelingen. Om beboersammensætningen kan følgende 
oplyses: 
 
  Andre boliger i Kbh.  til sammenligning  
 AKB afd. 108 Alle almene  Øvrige      Hele kommunen 
Alder pr. 1. januar 2003           

• børn (0 - 17 år) 20 %      25 %           14 % 17 % 
• unge (18 – 29 år) 27 %      16 %           28 % 26 % 
• ældre (65 +)   7 %      16 %           11 % 12 % 

Husstandstyper pr. 1. januar 2003     
• enlige uden børn 54 %       49 %        50 % 50 % 
• enlige med børn   7 %         9 %            3 %   5 % 
• par uden børn 15 %       15 %           20 % 19 % 
• par med børn 10 %       12 %           10 % 11 % 

Husstandsstørrelser pr. 1. januar 2003     
• Antal personer pr. husstand i gennemsnit 1,80     2,01         1,75 1,79 

Statsborgerskab pr. 1. januar 2003     
• danske  83 % 79 % 91 % 89 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika)   10 % 12 % 3 % 5 % 

Herkomst pr. 1. januar 2003     
• dansk herkomst 64 % 61 % 87 % 82 % 
• fremmed herkomst 36 % 39 % 13 % 18 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika) 24 % 26 %   5 % 10 % 

Forsørgelse/husstandsindkomster     
• Kontanthjælp i pct. af 18 – 66 årige i 2002 26 % 28 % 9 % 12 % 
• Førtidspension i pct. af 25 – 66 årige pr. 1.1. 2003 15 % 15 % 5 % 6 % 
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• Bruttoindkomster under 200.000 – skattepligtige 
personer over 15 år pr. 1. januar 2002 

71 % 73 % 54 % 58 % 

 
Som det fremgår, er afdelingen kendetegnet ved mange unge beboere i aldersgruppen 18 – 29 år 
(27 %), hvorimod andelen af ældre på 65 år eller mere er lav (7 %). Sammenlignet med gennem-
snitstal for hele den almene boligsektor er der færre børn under 18 år (20 %), lidt flere enlige uden 
børn (54 %) og en lidt lavere gennemsnitlig husstandsstørrelse på 1,80. Der er endvidere færre 
udlændinge (36 % af fremmed herkomst) og lidt færre kontanthjælpsmodtagere (26 %).  
 
Afdelingen har siden 1999 været omfattet af først udlejningsforsøg og nu en fleksibel udlejningsaf-
tale for AKB’s afdelinger i Kgs. Enghave m.v., hvorefter ca. 1/3 af de ledige boliger udlejes efter 
kriterier, som giver fortrinsret for personer med arbejdsmæssig tilknytning til bydelen/kommunen 
og bopæl udenfor (”grøn anvisning”), unge uddannelsessøgende, skilsmisseramte, ældre og lokale 
med arbejdsmæssig tilknytning til området. Aftalen giver mulighed for at fravige oprykningsretten 
og børnefamiliernes fortrinsret til større boliger. Aftalen skal evalueres i 4. kvartal 2005. 

 
 
 
3.3    FSB afdeling 60 Rymarksvænget 
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 Fig. 4 
 
3.3.1    Økonomi m.v. 
 
Af fig. 4 fremgår bl.a., 
 
at likviditetsgraden er 0 %, hvorfor det skal oplyses, at likviditetsgraden for FSB er over 113 %, 
at soliditetsgraden er 4 % incl. skjult værdi ca. 8 mio. kr., 
at nettokapitaludgifterne udgør ca. 46 % af den aktuelle boligleje, idet der siden ibrugtagelsen i 

1970 har været gennemført større renoveringsarbejder for ca. 71 mio. kr. på ejendommen, 
at vedligeholdelsesudgifterne udgør ca. 41 % af den aktuelle boligleje, 
at de samlede henlæggelser på 72 kr./m² ikke er  likvide, heraf udgør henlæggelserne til plan-

lagt vedligehold 49 kr./m2, 
at den aktuelle boligleje kun udgør 423 kr./m2, hvilket indikerer, at afdelingens beskedne hen-

læggelsesniveau – svarende til 1,59 kr. pr. år i bygningernes levetid – synes at være begrun-
det i den yderst lave boligleje, der ligger væsentligt under den gennemsnitlige boligleje ca. 
650-700 kr./m2 for samtlige Københavnske almene boligafdelinger. 

 
3.3.2    Planlagt vedligehold 
 
Gennemgang af Drift og Vedligeholdelse samt hensættelser hertil 
 
Dato: 25.3.2004 
Udført af: Troels Hansen 

  

    
Boligselskab: FSBbolig Afdeling: 01-60 Rymarksvænget 
Adresse: Rådhuspladsen 59 

1550 København V 
Adresse: Rymarksvej 11-19 og 23-119 

2900 Helleerup 
Telefon: 33 13 21 44 Matr. nr.: 154 mfl. Udenbys Klædebo Kvarter  
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Boligareal: 30.160 m² Brutto etageareal:  
Antal boliger: 433 Erhvervsareal: 9.139 m² (9 erhverv) 

Etageantal: Stue, 1.-3. sal Lokalplan: Ingen 
Opførelsesår: 1968-70 Bevaringsværdi: Ikke registreret i SAVE 
 
Kort beskrivelse: 
Ejendommen er udlagt som 2 stokbebyggelser i 4 etager med fællesareal og beboerlokaler imellem. 
Den er udført som traditionelt betonbyggeri med fladt tag. Tidligere indeliggende altaner er blevet 
glasinddækket og giver bygningens facader et markant udtryk. Gavlene er efterisoleret og afsluttet 
med eternitskiferplader. Parkering findes ved vej i tilknytning til ejendommen. 
 
Konklusion: 
 
Sammenfatning af besigtigelsen: 
Ved besigtigelsen blev ingen bygningsdele rubriceret under kategori C, "større istandsættelser eller 
udskiftning nødvendig", hvorfor ejendommen ses at være i rimelig god vedligeholdelsestilstand. 
 
Drifts- og vedligeholdelsesplan: 
Materialet indeholder revideret 10-årig langtidsplan for drift og vedligeholdelse samt bygnings-
gennemgang 2003, som ikke er beskrivende for arbejder, økonomi eller dispositioner. Materialet 
mangler en generel beskrivelse af ejendommens vedligeholdelsestilstand. Materialet er mangelfuldt 
og ikke fyldestgørende. 
 
Vurdering af afsat økonomi: 
Den afsatte økonomi anses at omfatte alle relevante bygningsdele. Kontrol af de enkelte udgiftspo-
ster i drifts- og vedligeholdelsesplanen har ikke været mulig, idet der ikke foreligger beregnings-
materiale for hensættelserne. På det foreliggende grundlag kan det ikke vurderes, i hvilket omfang 
de planlagte aktiviteter er tilstrækkelige til at sikre huset. 
 
Kommentar: 
På grund af de manglende oplysninger om beregningsgrundlaget for henlæggelserne kan det ikke 
dokumenteres, at henlæggelserne er passende til en forsvarlig vedligeholdelse af ejendommen og 
modsvarer den løbende nedslidning. Materialet lever således ikke op til den overordnede målsæt-
ning for de almene bebyggelser og driftsbekendtgørelsens krav. 
 
Da bruttohenlæggelsen i 2003 udgjorde 69 kr./m2, hvilket er 41 kr./m2 under boligreguleringslo-
vens niveau, må det antages, at henlæggelserne næppe er tilstrækkelige. 
 
FSBbolig har kommenteret Plan & Arkitekturs vurdering og er enig i konstateringen af mangelfuld 
beskrivelse, levetidsvurdering, prissætning og udeladelse af bygningsdele. FSBbolig vurderer dog 
fortsat, at henlæggelsesbeløbet afspejler det reelle henlæggelsesbehov. FSBbolig vil imidlertid 
fremover foretage en større bygningsgennemgang hvert 3. eller hvert 4. år og i denne forbindelse 
udarbejde levetidsvurderinger og prissætning af arbejderne. 
 
Boliglejeniveauet på 423 kr./m2 levner mulighed for forhøjelse af lejen for at øge henlæggelserne 
til det reelle omkostningsniveau, men afdelingen har relativt mange ældre beboere og lidt flere 
kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister end generelt for almene boliger i København, og 
der kan derfor være sociale problemer forbundet med lejeforhøjelser. 
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3.3.3    Bolig- og beboersammensætning – udvalgte nøgletal 
 
Afdelingen rummer 433 boliger heraf 161 1-rumsboliger på 44 – 49 m2, 90 2-rumsboliger på 50 – 
77 m2 og 182 3-rumsboliger på 77 – 94 m2. 
 
Der var pr. 1. januar 2003 i alt 743 beboere i afdelingen. Om beboersammensætningen kan følgende 
oplyses: 
 

  Andre boliger i Kbh.  til sammenligning  
 FSB afd. 60 Alle almene  Øvrige      Hele kommunen 
Alder pr. 1. januar 2003           

• børn (0 - 17 år) 20 %      25 %           14 % 17 % 
• unge (18 – 29 år)  9 %      16 %           28 % 26 % 
• ældre (65 +) 20 %      16 %           11 % 12 % 

Husstandstyper pr. 1. januar 2003     
• enlige uden børn 58 %       49 %          50 % 50 % 
• enlige med børn   5 %         9 %            3 %   5 % 
• par uden børn 15 %       15 %           20 % 19 % 
• par med børn 11 %       12 %           10 % 11 % 

Husstandsstørrelser pr. 1. januar 2003     
• Antal personer pr. husstand i gennemsnit 1,75     2,01         1,75 1,79 

Statsborgerskab pr. 1. januar 2003     
• danske  84 % 79 % 91 % 89 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika)   9 % 12 % 3 % 5 % 

Herkomst pr. 1. januar 2003     
• dansk herkomst 62 % 61 % 87 % 82 % 
• fremmed herkomst 39 % 39 % 13 % 18 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika) 26 % 26 % 5 % 10 % 

Forsørgelse/husstandsindkomster     
• Kontanthjælp i pct. af 18 – 66 årige i 2002 30 % 28 % 9 % 12 % 
• Førtidspension i pct. af 25 – 66 årige pr. 1.1. 2003 21 % 15 % 5 % 6 % 
• Bruttoindkomster under 200.000 – skattepligtige 

personer over 15 år pr. 1. januar 2002 
73 % 73 % 54 % 58 % 

 
Der bor i gennemsnit 1,75 beboer pr. lejlighed, og mange husstande består af enlige uden børn (58 
%). Afdelingen har mange ældre beboere over 64 år (20 %), hvorimod de unge i aldersgruppen 18 
– 29 år er svagt repræsenteret (9 %). Også andelen af børn (20 %) er lavere, end gennemsnitstallet 
for sektoren, hvilket især skyldes, at der er færre enlige med børn. Andelen af par både med og uden 
børn ligger således tæt på gennemsnitstallet for hele sektoren. Det samme gør andelen af beboere af 
dansk herkomst, hvorimod der er lidt flere med dansk statsborgerskab (84 %). Andelen af før-
tidspensionister er høj (21 %), og der er også lidt flere kontanthjælpsmodtagere (30 %).  
Afdelingen er ikke omfattet af fleksibel udlejning/udlejningsforsøg. 
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3.4    FSB afdeling 88 Prater 
 

 

 
 

 

Fig. 5 
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3.4.1    Økonomi m.v. 
 
Af fig. 5 fremgår bl.a., 
 
at likviditetsgraden er 0 %, hvorfor det skal oplyses, at likviditetsgraden for FSB er over 113 %, 
at soliditetsgraden er 0 % en skjult negativ værdi på ca. 12 mio. kr., 
at nettokapitaludgifterne udgør ca. 55 % af den aktuelle boligleje, hvilket indikerer, at der ikke 

siden ibrugtagelsen i 1988 har været gennemført større renoveringsarbejder på ejendommen, 
at vedligeholdelsesudgifterne udgør ca. 23,5 % af den aktuelle boligleje, 
at de samlede henlæggelser på 194 kr./m² ikke er fuldt likvide, heraf udgør henlæggelserne til 

planlagt vedligehold 100 kr./m2, 
at den aktuelle boligleje 687 kr./m2 indikerer, at afdelingens  henlæggelsesniveau – svarende til 

7,71 kr. pr. år i bygningernes levetid – synes at være begrundet i den gennemsnitlige boligle-
je ca. 650-700 kr./m2 for samtlige Københavnske almene boligafdelinger. 

 
3.4.2    Planlagt vedligehold 
 
Gennemgang af Drift og Vedligeholdelse samt hensættelser hertil 
 
Dato: 10.3.2004 
Udført af: Peter Zeller 

  

    
Boligselskab: FSBbolig Afdeling: 1-88 Prater 
Adresse: Rådhuspladsen 59 

1550 København V 
Adresse: Stengade 6 – 16 og 20 – 22 

2200 København N 
Telefon: 33 13 21 44 Matr. nr.: 178 mfl. Udenbys Klædebo Kvarter 
    
Boligareal: 5.590 m² Brutto etageareal: 5.590 m² 
Antal boliger: 66 Erhvervsareal: 0 m² 

Etageantal: 4 – 4½ og kælder Lokalplan: Nr. 50 
Opførelsesår: 1987-88 Bevaringsværdi: Ikke registreret i SAVE 
 
Kort beskrivelse: 
Bebyggelsen er en randbebyggelse, der udgør en del af en sammenhængende karré om et lukket 
gårdrum. Afdelingen er opført som sammenhængende enkeltbygninger i 4 til 4½ etager i gule og 
røde teglsten, hvor en enkelt har 4. sal beklædt med let pladebeklædning. Enkelte bygninger er med 
karnapper mod gaden og altaner mod gården. Tagene er udført som 45° saddeltag, dækket med rø-
de betonsten, enkelte tage er forsynet med kviste og ovenlysvinduer. 
 
Konklusion: 
 
Sammenfatning af besigtigelsen: 
Bebyggelsen anses for at være i en rimelig god stand. 
 
Drifts- og vedligeholdelsesplan: 
Materialet omfatter følgende: Referat af bygningsgennemgang af 26. juni 2003, PPV-arbejder for 
de kommende 10 år med likviditetsbudget samt oversigt over driftsfunktioner.  
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Følgende materiale mangler: En gennemgang og beskrivelse af bebyggelsens vedligeholdelsestil-
stand, herunder levetidsvurdering og prissætning af istandsættelser/udskiftninger. Redegørelse for 
anførte henlæggelser herunder aktiviteter, omfang og beløb. Nøjere beskrivelse af PPV-planens ak-
tiviteter (omfang, antal m.v.). 
 
Vurdering af afsat økonomi: 
PPV-planen omfatter ikke alle bygningsdele. Det har ikke været muligt at vurdere beløbene i PPV-
planen, idet der ikke foreligger tilstrækkeligt baggrundsmateriale herfor. Videre kan det ikke på det 
foreliggende grundlag vurderes, i hvilket omfang de planlagte aktiviteter og afsatte beløb er til-
strækkelige til at sikre bygningen. 
 
Kommentar: 
Som for den foregående afdeling er det på grund af de manglende oplysninger om beregnings-
grundlaget for henlæggelserne ikke muligt at dokumentere, om henlæggelserne er passende til en 
forsvarlig vedligeholdelse af ejendommen og modsvarer den løbende nedslidning. Materialet lever 
således heller ikke her op til den overordnede målsætning for de almene bebyggelser og driftsbe-
kendtgørelsens krav. 
 
FSBbolig har kommenteret Plan & Arkitekturs vurdering og er enig i konstateringen af mangelfuld 
beskrivelse, levetidsvurdering, prissætning og udeladelse af bygningsdele. FSBbolig vurderer dog 
fortsat, at henlæggelsesbeløbet afspejler det reelle henlæggelsesbehov. FSBbolig vil imidlertid 
fremover foretage en større bygningsgennemgang hvert 3. eller hvert 4. år og i denne forbindelse 
udarbejde levetidsvurderinger og prissætning af arbejderne. 
 
Afdelingen burde imidlertid i sine første 16 leveår have akkumuleret tilstrækkelige hensættelser til 
at udføre de vedligeholdelsesarbejder, som vil blive aktuelle, og på denne måde lade boliglejen af-
spejle det reelle prisniveau. I 2003 udgjorde bruttohenlæggelserne 45 kr./m2 eller 75 kr./m2 under 
boligreguleringslovens niveau, og det må derfor antages, at henlæggelserne næppe er tilstrækkeli-
ge. 
 
Boliglejen på 687 kr./m2 ligger på niveau med den gennemsnitlige boligleje i samtlige almene bo-
liger i København, men under den mulige boligleje 825 kr./m2. Forhøjelse af lejen kan være for-
bundet med sociale problemer set i relation til beboersammensætning og indtægtsforhold. Der er 
mange børn i afdelingen, andelen af beboere med bruttoindkomst under 200.000 kr. og af kontant-
hjælpsmodtagere er større end generelt for sektoren. 
 
3.4.3    Bolig- og beboersammensætning – udvalgte nøgletal 
Afdelingen rummer 66 boliger, heraf 6 2-rumsboliger på ca. 70 m2 38 3-rums på 79 m2 og 22 4-
rums på 98 m2. 
 
Der var pr. 1. januar 2003 i alt 253 beboere i afdelingen. Om beboersammensætningen kan følgende 
oplyses: 
 
  Andre boliger i Kbh.  til sammenligning  
 FSB afd. 88 Alle almene  Øvrige     Hele kommunen 
Alder pr. 1. januar 2003           

• børn (0 - 17 år) 48 %      25 %           14 % 17 % 
• unge (18 – 29 år) 13 %      16 %           28 % 26 % 
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• ældre (65 +) 1 %      16 %           11 % 12 % 
Husstandstyper pr. 1. januar 2003     

• enlige uden børn 6 %       49 %          50 % 50 % 
• enlige med børn  17 %         9 %            3 %   5 % 
• par uden børn   5 %       15 %           20 % 19 % 
• par med børn 44 %       12 %           10 % 11 % 

Husstandsstørrelser pr. 1. januar 2003     
• Antal personer pr. husstand i gennemsnit 3,89     2,01         1,75 1,79 

Statsborgerskab pr. 1. januar 2003     
• danske  68 % 79 % 91 % 89 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika) 17 % 12 % 3 % 5 % 

Herkomst pr. 1. januar 2003     
• dansk herkomst 21 % 61 % 87 % 82 % 
• fremmed herkomst 79 % 39 % 13 % 18 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika) 64 % 26 %   5 % 10 % 

Forsørgelse/husstandsindkomster     
• Kontanthjælp i pct. af 18 – 66 årige i 2002 54 % 28 % 9 % 12 % 
• Førtidspension i pct. af 25 – 66 årige pr. 1.1. 2003 15 % 15 % 5 % 6 % 
• Bruttoindkomster under 200.000 – skattepligtige 

personer over 15 år pr. 1. januar 2002 
90 % 73 % 54 % 58 % 

 
Som det fremgår, er der en markant større andel af børn i alderen 0 – 17 år (48 %), lidt færre 
unge (13 %) og ganske få ældre over 64 år (1 %). Op mod halvdelen af boligerne (44 %) bebos af 
par med børn. Der er mange beboere pr. lejemål (3,89) og flere udlændinge – næsten dobbelt så 
mange personer af udenlandsk herkomst (79 %) sammenlignet med sektoren generelt. Mere end 
halvdelen af beboerne (54 %) i den erhvervsaktive alder (18 – 66 år) var på kontanthjælp i 2002. 
Der er også flere med indkomster under 200.000, men andelen af førtidspensionister adskiller sig 
ikke fra gennemsnittet. 
 
Afdelingen har siden 1998 været omfattet af først udlejningsforsøg og nu fleksibel udlejning, som 
ved udlejning af hver 3. bolig særligt tilgodeser unge uddannelsessøgende og par uden børn samt 
tilflyttere fra områder udenfor hovedstadsområdet, der af arbejdsmæssige årsager har akut behov for 
en bolig. Aftalen skal midtvejsevalueres i 4. kvartal 2005. 
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3.5    KSB afdeling 6067 Vestergårdsvej 
 

 

 
 

Fig. 6 
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3.5.1    Økonomi m.v. 
 
Af fig. 6 fremgår bl.a., 
 
at likviditetsgraden er 0 %, hvorfor det skal oplyses, at likviditetsgraden for KSB er over 148 %, 
at soliditetsgraden er 0 %, incl. en skjult negativ værdi på ca. 20 mio. kr. 
at nettokapitaludgifterne udgør ca. 24 % af den aktuelle boligleje incl. kapitaludgifter som følge 

af byfornyelsesarbejder, hvilket indikerer, at der siden ibrugtagelsen i 1917 kun er gennem-
ført førnævnte byfornyelsesarbejder på ejendommen, 

at vedligeholdelsesudgifterne udgør ca. 24 % af den aktuelle boligleje, 
at de samlede henlæggelser på 603 kr./m² ikke er fuldt likvide, heraf udgør henlæggelserne til 

planlagt vedligehold 436 kr./m2, 
at den aktuelle boligleje kun udgør 545 kr./m2, hvilket indikerer, at afdelingens henlæggelsesni-

veau – svarende til 5,19 kr. pr. år i bygningernes levetid – synes at være begrundet i den re-
lativt lave boligleje, der ligger væsentligt under den gennemsnitlige boligleje ca. 650-700 
kr./m2 for samtlige Københavnske almene boligafdelinger. 

 
3.5.2    Planlagt vedligehold 
 
Gennemgang af Drift og Vedligeholdelse samt hensættelser hertil 

 
Dato: 11. marts 2004 
Udført af: Jan Kendzior 

  

    
Boligselskab: Fællesadministrationen 3B Afdeling: KSB afdeling 6067 
Adresse: Kronprinsessegade 14 

1306 København K 
Adresse: Vestergårdsvej 16-34 

2400 København NV 
Telefon: 70 20 76 00 Matr. nr.: 360 Utterslev 
    
Boligareal: 7.334 m² Brutto etageareal: 7.321 m² 
Antal boliger: 132 Erhvervsareal: 13 m² 
Etageantal: 3 Lokalplan: Ingen 
Opførelsesår: 1917 Bevaringsværdi: Høj 
 
Kort beskrivelse: 
Bebyggelsen udgør den inderste del af en samlet U-formet karrébebyggelse, opført i gulmalet pud-
set murværk med rødt tegltag. Arealerne langs bebyggelsens facader er anlagt med asfalt, og de 
centrale dele af gårdarealet er anlagt som grønne arealer med haver samt en større græsplæne. På 
græsarealet er der desuden er anlagt legeplads. I gården er placeret affaldspladser og pulterrumssku-
re. Vinduer er småsprodsede grønmalede og udført i træ. Døre er fyldningsdøre i træ. Wc/bad og 
køkkener er istandsat for ca. 7 år siden. Parkering foregår langs den centralt anlagte græsplæne. 
 
Konklusion: 
 
Sammenfatning af besigtigelsen: 
Tagbelægning er nedslidt og bør udskiftes. Vinduer trænger til maleristandsættelse, det planlagte 
tidspunkt for udbedring bør fremskyndes. Der påtænkes udført malerbehandling af vinduer i forbin-
delse med ansøgning om lån til tagudskiftningen. Der konstateredes fugtproblemer i kældre/ fun-



 29 

damenter, og der er ikke afsat midler og planlagt aktiviteter i drifts- og vedligeholdelsesplanen til 
fugtsikring af ejendommen. 
 
Drifts- og vedligeholdelsesplan: 
Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet for perioden 2004 - 2013 og omfatter primære og komple-
menterende bygningsdele, overflader, VVS- og El-anlæg, inventar og udstyr og øvrige dele og an-
læg samt planlagt vedligehold. Bebyggelsen gennemgås min. 1 gang årligt med henblik på vurde-
ring af vedligeholdelsesstanden samt planlægning af forestående arbejder. Der foreligger ikke rede-
gørelse for henlæggelser, men det skønnes, at de beskrevne aktiviteter umiddelbart er tilstrækkelige 
til sikring af bygningen, tag og kælder/ fundamenter undtaget. 
 
Vurdering af afsat økonomi: 
Der foreligger ansøgning om låneoptagelse til finansiering af tagudskiftningen. De afsatte beløb for 
de beskrevne aktiviteter skønnes umiddelbart at være rimelige for den fremtidige drift og vedlige-
holdelse af ejendommen, tag og kælder/ fundamenter undtaget. Den manglende tekniske redegørel-
se for afsætningerne gør det imidlertid vanskeligt at vurdere det reelle behov for hensættelser til sik-
ring af bygningen. 
 
Kommentar: 
Afdelingen har gennemført byfornyelsesarbejder (nye køkkener og wc/bad) og gennemført vedlige-
holdelse og reparation af tag, facadepartier og dele af kloakken. På grund af disse store arbejder har 
der ikke været plads i økonomien i afdelingen til at gennemføre udskiftning af tag og malerbehand-
ling af vinduer – disse arbejder må finansieres ved optagelse af lån. Henlæggelserne har dermed ik-
ke været tilstrækkelige til at sikre huset. Der mangler imidlertid en teknisk redegørelse for at vurde-
re det konkrete henlæggelsesbehov. Der er ikke afsat midler i likviditetsbudgettet til afhjælpning af 
fugtproblemer i kældre/ fundamenter. 
 
Boliglejen på 545 kr./m2 kan hæves for at øge henlæggelserne til det reelle omkostningsniveau. Der 
bor dog lidt flere kontanthjælpsmodtagere end gennemsnitligt i sektoren. 
 
Boligorganisationen har ikke haft kommentarer til Plan & Arkitekturs gennemgang og vurderinger. 
 
3.5.3    Bolig- og beboersammensætning – udvalgte nøgletal 
 
Afdelingen består af 131 boliger - fortrinsvis små 2- og 3 rumsboliger på henholdsvis 54 og 69 m2. 
 
Der var pr. 1. januar 2003 i alt 223 beboere i afdelingen. Om beboersammensætningen kan følgende 
oplyses: 
 
  Andre boliger i Kbh.  til sammenligning  
 KSB afd. 6067 Alle almene  Øvrige      Hele kommunen 
Alder pr. 1. januar 2003           

• børn (0 - 17 år) 20 %      25 %           14 % 17 % 
• unge (18 – 29 år) 19 %      16 %           28 % 26 % 
• ældre (65 +) 4 %      16 %           11 % 12 % 

Husstandstyper pr. 1. januar 2003     
• enlige uden børn 64 %       49 %          50 % 50 % 
• enlige med børn 5 %         9 %            3 %   5 % 
• par uden børn 9 %       15 %           20 % 19 % 
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• par med børn 12 %       12 %           10 % 11 % 
Husstandsstørrelser pr. 1. januar 2003     

• Antal personer pr. husstand i gennemsnit 1,72     2,01         1,75 1,79 
Statsborgerskab pr. 1. januar 2003     

• danske  75 % 79 % 91 % 89 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika) 16 % 12 % 3 % 5 % 

Herkomst pr. 1. januar 2003     
• dansk herkomst 51 % 61 % 87 % 82 % 
• fremmed herkomst 49 % 39 % 13 % 18 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika) 37 % 26 % 5 % 10 % 

Forsørgelse/husstandsindkomster     
• Kontanthjælp i pct. af 18 – 66 årige i 2002 32 % 28 % 9 % 12 % 
• Førtidspension i pct. af 25 – 66 årige pr. 1.1. 2003 12 % 15 %  5 %   6 % 
• Bruttoindkomster under 200.000 – skattepligtige 

personer over 15 år pr. 1. januar 2002 
72 % 73 % 54 % 58 % 

 
Som det fremgår, er der forholdsvis mange enlige husstande uden børn (64 %), men samtidig en 
forholdsmæssig andel af par med børn svarende til gennemsnittet for almene boliger (12 %). Der 
er lidt flere unge (19 %) og kun 4 % ældre over 64 år. Husstandsstørrelserne er små – der bor i 
gennemsnit 1,72 personer i hver bolig. Der er lidt flere udlændinge - 49 % er indvandrere eller ef-
terkommere af indvandrere - og lidt flere på kontanthjælp (32 %), men der er færre førtidspensi-
onister (12 %). 
 
Afdelingen har siden 1999 været omfattet af først udlejningsforsøg og nu fleksibel udlejning, der 
giver mulighed for at fravælge intern oprykning hver anden gang. Aftalen, der skal midtvejsevalue-
res i 4. kvartal 2005, indeholder ikke særlige udlejningskriterier for denne afdeling. Afdelingen er 
imidlertid tillige omfattet af et udlejningsforsøg med fortrydelsesret, som går ud på, at en boligta-
ger, som opsiger sit lejemål for at afprøve et nyt parforhold, kan opnå fortrinsret til en bolig i sam-
me område i en toårig periode. Forsøget er iværksat i foråret 2004. 
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3.6. SAB 3012 afdeling Stilledal 

 

Fig. 7 
 
 

Status pr. 31.07.2001 I kr./m² I 1.000 kr. I %

5.151
Kortfristet fremmedkapital 1.019 100
  Planlagt og periodisk vedligehold 281 1.446
  Øvrige henlæggelser 167 859
Henlæggelser 447 2.305
Underskudskonto 0
Egenkapital 2.305
Seneste off. vurdering 20.600
Anlægsaktiver, heraf tilgang -628 -2.197
Prioritetsgæld 770
Frigørelsesvederlag 0
Beboerindskud 35
Byggefondsindestående 1.392
Afskrivningskonto 0
Indeksregulering 0 0
Langfristet fremmedkapital 2.197
Underfinansiering 0
Finansieringsbalance 2.305
Omsætningsaktiver -332
Udlånt til SB -2.992 -3.324
Disponibel likviditet -1.019 -100
De likvide midler andrager 0 0

Soliditetsgrad 2.305 18.403 20.708 5.521 375

Resultat for 2000/2001 M² Resultat Resultat
5.151 I kr./m² I %

Nettokapital 14 2
  Energi 13 2
  Administration 51 6
  Øvrige faste 151 18
Variable 214 26
Henlæggelser 14 2
Ekstraordinære 62 7
Samlede udgifter 518 63
Erhvervsleje 0 0
Renteindtægter -24 -3
Diverse -23 -3
Ekstraordinære, heraf individuelle lejetillæg 0 0 0
Resultat 10 1
Boligleje 482 58
Margin 343 42
Muligt lejeniveau 825 100
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3.6.1    Økonomi m.v. 
 
Af fig. 7 fremgår bl.a., 
 
at likviditetsgraden er 0 %, hvorfor det skal oplyses, at likviditetsgraden for SB er 76 % og 69 % 

for KAB s.m.b.a., 
at soliditetsgraden er 375 %, idet der heri er indregnet en skjult værdi på ca. 18 mio. kr., 
at nettokapitaludgifterne udgør kun ca. 3 % af den aktuelle boligleje, hvilket indikerer, at der ikke 

siden ibrugtagelsen i 1943 har været gennemført større renoveringsarbejder på ejendommen, 
at vedligeholdelsesudgifterne udgør ca. 44 % af den aktuelle boligleje, 
at de samlede henlæggelser på 447 kr./m² er likvide, heraf udgør henlæggelserne til planlagt 

vedligehold 281 kr./m2, 
at den aktuelle boligleje kun udgør 482 kr./m2, hvilket indikerer, at afdelingens beskedne hen-

læggelsesniveau – svarende til 4,84 kr. pr. år i bygningernes levetid – synes at være begrundet 
i den yderst lave boligleje, der ligger væsentligt under den gennemsnitlige boligleje ca. 650-
700 kr./m2 for samtlige Københavnske almene boligafdelinger.  

 
3.6.2    Planlagt vedligehold 
 
Gennemgang af Drift og Vedligeholdelse samt hensættelser hertil 

 
Dato: 25.3.2004 
Udført af: Troels Hansen 

 

  
Boligselskab: KAB Afdeling: SAB afd. 3012 Stilledal 
Adresse: Vester Voldgade 17 

1552 København V 
Adresse: Stilledal 26-48 

2720 Vanløse 
Telefon: 33 63 10 00 Matr. nr.: 14 p Vanløse 
    
Boligareal: 5151 m² Brutto etageareal: 5151 m² 
Antal boliger: 99 Erhvervsareal: 0 m² 
Etageantal: Stuen og 1.-3.sal  Lokalplan: Ingen 
Opførelsesår: 1943 Bevaringsværdi: Ikke registreret i SAVE 
 
Kort beskrivelse: 
Bebyggelsen består af 2 stokbebyggelser i forlængelse af hinanden. Facaderne er i gule sten og 
tagbelægningen (oprindeligt tegl) er betontagsten. Oprindelige vinduer er skiftet til plastvinduer. 
Parkering foregår langs vej. Opholds- og legeareal findes mellem de to blokke. Et demonstrations-
projekt af maj 2003 for fornyelse, genopretning og ændret lejlighedssammenlægning er indstillet af 
landsbyggefonden, men afventer, idet prisen ønskes reduceret. 
 
Konklusion: 
 
Sammenfatning af besigtigelsen: 
Ved besigtigelsen blev få bygningsdele rubriceret under C, "større istandsættelser eller udskiftning 
nødvendig", men med baggrund i planlagt projekt finder man, at ejendommens vedligeholdelses-
stand er rimelig god. 
 



 33 

Drifts- og vedligeholdelsesplan: 
Materialet indeholder tilstandsrapport marts 2003 med fotos, 10-årig langtidsplan for drift og ved-
ligeholdelse, planlagte aktiviteter til underbyggelse af langtidsplan samt bygningsdelskort (beskri-
velse) for hver bygningsdel. 
 
Vurdering af afsat økonomi: 
Planlagte udgifter fastsættes i vid udstrækning som anslået pris og uden mængdeangivelser, hvor-
for kontrol heraf ikke umiddelbart er mulig, idet denne vil være særdeles tidskrævende. Årshen-
læggelser på bygningsdele og akkumuleret opgørelse af nuværende saldi er ikke anskueliggjort. 
Det ses ikke af materialet, at der afsættes til udskiftning af bygningsdele opgivet med lang restleve-
tid. Eksempelvis skal nævnes arbejder med udskiftning af tag, udskiftning af vinduer, udbedring/ 
fornyelse af betongulv i wc/bad, udskiftning af varmeanlæg, elinstallationer m.m. På det forelig-
gende grundlag vurderes det, at de planlagte henlæggelser ikke er tilstrækkelige til at sikre huset på 
længere sigt. 
 
Kommentar: 
Afdelingen har pr. 1.8.2003 og pr. 1.8.2004 varslet væsentlige stigninger i henlæggelsesbeløbene 
fra ca. 65 kr./m2 til 120 kr./m2. Afdelingen forventer at øge henlæggelserne til 147 kr./m2 over ca. 9 
år. Afdelingen er samtidig udtaget af Landsbyggefonden til et demonstrationsprojekt for fornyelse, 
genopretning og ændret lejlighedssammensætning. Projektet afventer dog reduktion af prisen. Bo-
liglejen udgør 482 kr./m2. 
 
Afdelingens tilstandsrapport fra marts 2003 er på grund af manglende mængdeangivelser og anslå-
ede priser vanskelig at kontrollere, men det vurderes, at de hidtidige henlæggelser ikke er tilstræk-
kelige til at sikre huset på langt sigt. 
 
Afdelingen har på grund af mange små 1- og 2-rumsboliger mange unge beboere mellem 18 og 29 
år og mange enlige uden børn.  
 
Boligorganisationen har ikke haft kommentarer til Plan & Arkitekturs gennemgang og vurderinger. 
 
3.6.3    Bolig- og beboersammensætning – udvalgte nøgletal 
 
Afdelingen rummer 99 små boliger, heraf 85 % 1- og 2-rumsboliger på under 54 m2. 
 
Der var pr. 1. januar 2003 i alt 380 beboere i afdelingen. Om beboersammensætningen kan følgende 
oplyses: 
 
  Andre boliger i Kbh.  til sammenligning  
 SB afd. 3012 Alle almene  Øvrige      Hele kommunen 
Alder pr. 1. januar 2003           

• børn (0 - 17 år) 10 %      25 %           14 % 17 % 
• unge (18 – 29 år) 30 %      16 %           28 % 26 % 
• ældre (65 +) 15 %      16 %           11 % 12 % 

Husstandstyper pr. 1. januar 2003     
• enlige uden børn 65 %       49 %          50 % 50 % 
• enlige med børn   4 %         9 %            3 %   5 % 
• par uden børn 14 %       15 %           20 % 19 % 
• par med børn 5 %       12 %           10 % 11 % 
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Husstandsstørrelser pr. 1. januar 2003     
• Antal personer pr. husstand i gennemsnit 1,47     2,01         1,75 1,79 

Statsborgerskab pr. 1. januar 2003     
• danske  86 % 79 % 91 % 89 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika) 6 % 12 % 3 % 5 % 

Herkomst pr. 1. januar 2003     
• dansk herkomst 75 % 61 % 87 % 82 % 
• fremmed herkomst 25 % 39 % 13 % 18 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika) 13 % 26 % 5 % 10 % 

Forsørgelse/husstandsindkomster     
• Kontanthjælp i pct. af 18 – 66 årige i 2002 23 % 28 % 9 % 12 % 
• førtidspension i pct. af 25 – 66 årige pr. 1.1. 2003 13 % 15 % 5 % 6 % 
• Bruttoindkomster under 200.000 – skattepligtige 

personer over 15 år pr. 1. januar 2002 
77 % 73 % 54 % 58 % 

 
Som det fremgår, bebos afdelingen primært af enlige uden børn (65 %) og der er mange unge i al-
deren 18 – 29 år (30 %). Der er derimod kun få par med børn (5 %). Husstandsstørrelserne er 
lave – der bor i gennemsnit 1,47 personer i hver lejlighed - og der er kun få børn under 18 år (10 
%). Der er færre udlændinge – kun 14 % har ikke dansk statsborgerskab og 25 % er af anden her-
komst end dansk. Der er endvidere færre kontanthjælpsmodtagere (23 %) og førtidspensionister 
(13 %). 
 
Afdelingen er omfattet af en fleksibel udlejningsaftale, som går ud på at familier med og uden 
børn ligestilles ved udlejning af store boliger. Afdelingen er endvidere omfattet af udlejnings-
forsøg, der under visse betingelser giver fraflyttere mulighed for at erhverve et boliggarantibe-
vis, som giver fortrinsret til en tilsvarende bolig i en 5-årig periode. 
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3.7    Lejerbo København afdeling 72 Kamhusene 
 

 
 

 
 

 

 
Fig. 8 
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3.7.1    Økonomi m.v. 
 
Af fig. 8 fremgår bl.a., 
 
at likviditetsgraden er 1 %, hvorfor det skal oplyses, at likviditetsgraden for Lejerbo København 

er 0 % og for Lejerbo a.m.b.a. 111 %, 
at soliditetsgraden er 155 %, idet der heri er medtaget en skjult værdi på ca. 28 mio. kr., 
at nettokapitaludgifterne udgør kun ca. 13 % af den aktuelle boligleje, hvilket indikerer, at der ik-

ke siden ibrugtagelsen i 1965 har været gennemført gennemgribende renoveringsarbejder på 
ejendommen – bortset fra aktiverede arbejder for ca. 3,6 mio. kr., 

at vedligeholdelsesudgifterne udgør ca. 42 % af den aktuelle boligleje, 
at planlagt vedligehold de samlede henlæggelser på 114 kr./m² ikke er fuldt likvide, heraf udgør 

henlæggelserne til kun 97 kr./m2, 
at den aktuelle boligleje kun udgør 538 kr./m2, hvilket indikerer, at afdelingens beskedne hen-

læggelsesniveau – svarende til 2,63 kr. pr. år i bygningernes levetid – synes at være begrundet 
i den yderst lave boligleje, der ligger væsentligt under den gennemsnitlige boligleje ca. 650-
700 kr./m2 for samtlige Københavnske almene boligafdelinger. 

 
 
3.7.2    Planlagt vedligehold 
 
Gennemgang af Drift og Vedligeholdelse samt hensættelser hertil 
 
Dato: 11.3.2004 
Udført af: Jan Kendzior 

 

 
 

 

Boligselskab: Lejerbo Afdeling: 072-0 Kamhusene 
Adresse: H. C. Andersens Boulevard 13 

1553 København V 
Adresse: Kamhusene 2-36 

2500 Valby 
Telefon: 70 12 13 10 Matr. nr.: 3138 Vigerslev 
    
Boligareal: 9.042 m² Brutto etageareal: 9.042 m² 
Antal boliger: 156 Erhvervsareal: 0 m2 
Etageantal: 4 Lokalplan: Ingen 
Opførelsesår: 1965 Bevaringsværdi: Ikke registreret i SAVE 
 
Kort beskrivelse: 
Bebyggelsen består af 5 stk. parallelt anlagte 5 etagers blokbebyggelser placeret tæt på volden ved 
baneterrænet, omgivet af grønne fællesarealer. Bygningerne fremstår med røde tegl på facader og 
fladt tagpaptag. Vinduer og hoveddøre er hvidmalede og udført i træ, hoveddøre har glas-
fyldninger. Køkkener er oprindelige rammekøkkener, og wc/bad er de oprindelige, udført med ter-
razzogulv, fliser på væg, karbad og håndvask med gulvafløb. 
Til bebyggelsen er der parkeringspladser langs adgangsvejen og mellem blokkene, legeplads, tør-
repladser, boldbane samt redskabsskur m.v. 
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Konklusion: 
Sammenfatning af besigtigelsen: 
Tagpapbeklædning på tag er nedslidt. Der er fugtproblemer i kældre forårsaget af fugtindtræng-
ning fra terræn. Ventilation af kælder og kælderlokaler er utilstrækkelig. Facader har begyndende 
udvaskede fuger på udsatte steder ved bl.a. gavle og omkring indgangsdøre. Der er foretaget parti-
elle reparationer af fuger. I køkkener og wc/bad er der revnedannelser i boligernes indvendige skil-
levægge. Betonplade ved franske altaner har enkelte brud. Faldstammer i kældre er tæret. Kloakker 
er ofte tilstoppede, og der er rotteplage. Der udføres regelmæssig spuling af kloakker. Ventilation i 
boliger er naturlig, og kanalerne trænger til rengøring. 
 
Drifts- og vedligeholdelsesplan: 
Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet for en 10-årig periode, gældende fra budgetåret 2003/04 til 
2012/13. Planen omfatter primære og kompletterende bygningsdele, overfladebeklædninger, VVS- 
og El-anlæg, inventar og udstyr, øvrige dele og anlæg. Planen er udarbejdet efter et FSB-
standardkoncept, hvorfor det er vanskeligt at afgøre, hvilke bygningsdele, der reelt indgår i planen. 
En lang række af planens bygningsdele er ikke prissatte. Eksempelvis er der afsat midler til ud-
skiftning af komfurer og køleskabe, men ikke afsat midler til istandsættelse eller udskiftning af 
køkkeninventar. Til planen er knyttet bemærkninger om justering af planlagte istandsættelser, be-
grundet i en eventuel forestående renoveringssag. Det drejer sig om udskydelse af malerarbejder i 
opgange, på altanrækværker og ny belægning på P-pladser. 
 
Vurdering af afsat økonomi: 
For så vidt angår bygningsdele med afsatte henlæggelser skønnes beløbene umiddelbart at være 
rimelige for den fremtidige drift og vedligeholdelse, dog er det vanskeligt at angive en realistisk 
vurdering af ejendommens reelle behov for afsætninger med henblik på sikring af ejendommen, 
idet der ikke foreligger yderligere tekniske redegørelser for afsætningerne eller registrering af byg-
ningernes tilstand som helhed. Hvad angår de oplistede bygningsdele uden afsatte midler, herunder 
tag, facader, terrændæk, afløb, ventilation, varmeanlæg og kloakanlæg vurderes vedligeholdelses-
planens henlæggelser at være ufuldkommen og utilstrækkelig. 
 
Kommentar: 
Afdelingen opgør i den 10-årige vedligeholdelsesplan et forløb, som år for år kan dækkes af de til 
enhver tid akkumulerede henlæggelser. Imidlertid foreligger der ikke tilstrækkeligt materiale og 
tekniske redegørelser til at vurdere, om det reelle behov for hensættelser er opfyldt, og der er væ-
sentlige bygningsdele uden afsatte midler - vedligeholdelsesplanen er ufuldkommen og utilstræk-
kelig, og henlæggelserne er ikke tilstrækkelige til at sikre huset på langt sigt. 
 
Lejerbo har kommenteret Plan & Arkitekturs vurdering og oplyst, at der er udarbejdet et renove-
ringsprojekt for fysisk opretning af afdelingen, som bl.a. tænkes finansieret i forbindelse med om-
prioritering og ved støtte fra Landsbyggefonden på 13 mio. kr. som demonstrationsprojekt. Lejer-
bo vil efter gennemførelsen justere vedligeholdelsesplanen. 
 
Boliglejen på 538 kr./m2 tillader formentlig en vis stigning med henblik på at øge henlæggelserne 
– der er dog relativt mange enlige og beboere med lave bruttoindkomster. 
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3.7.3    Boliger og beboersammensætning – udvalgte nøgletal 
 
Afdelingen rummer 156 boliger heraf 36 1-rums på 38 m2, 60 2-rums på 50 m2 og 60 3-rums på 76 
– 84 m2. 
 
Der var pr. 1. januar 2003 i alt 251 beboere i afdelingen. Om beboersammensætningen kan følgende 
oplyses: 
 
 Kamhusene Andre boliger i Kbh.  til sammenligning  
 Lejerbo afd. 72 Alle almene  Øvrige      Hele kommunen 
Alder pr. 1. januar 2003           

• børn (0 - 17 år) 18 %      25 %           14 % 17 % 
• unge (18 – 29 år) 13 %      16 %           28 % 26 % 
• midaldrende (30 – 49 år) 39 %      28 %            32 %    32 %  
• ældre (65 +) 12 %      16 %           11 % 12 % 

Husstandstyper pr. 1. januar 2003     
• enlige uden børn 64 %       49 %          50 % 50 % 
• enlige med børn   5 %         9 %            3 %   5 % 
• par uden børn 11 %       15 %           20 % 19 % 
• par med børn   7 %       12 %           10 % 11 % 

Husstandsstørrelser pr. 1. januar 2003     
• Antal personer pr. husstand i gennemsnit 1,64     2,01         1,75 1,79 

Statsborgerskab pr. 1. januar 2003     
• danske  79 % 79 % 91 % 89 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika) 12 % 12 % 3 % 5 % 

Herkomst pr. 1. januar 2003     
• dansk herkomst 59 % 61 % 87 % 82 % 
• fremmed herkomst 41 % 39 % 13 % 18 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika) 24 % 26 % 5 % 10 % 

Forsørgelse/husstandsindkomster     
• Kontanthjælp i pct. af 18 – 66 årige i 2002 29 % 28 % 9 % 12 % 
• førtidspension i pct. af 25 – 66 årige pr. 1.1. 2003 32 % 15 % 5 %  6 % 
• Bruttoindkomster under 200.000 – skattepligtige 

personer over 15 år pr. 1. januar 2002 
84 % 73 % 54 % 58 % 

 
Som det fremgår, er der tale om forholdsvis små husstande, idet der i gennemsnit bor 1,64 perso-
ner i hver bolig. Afdelingen bebos primært af enlige uden børn. En forholdsmæssigt stor andel af 
beboerne er mellem 30 og 49 år (39 %). Der er færre børn (0 -17 år), unge (18 – 29 år) og ældre 
over 65 år. Der er en stor andel af førtidspensionister (32 % af de 18 – 66 årige) og de personlige 
indkomster er lave (84 % af skattepligtige personer over 15 år har indtægter under 200.000). 
 
Afdelingen har siden 1999 været omfattet af først udlejningsforsøg og nu fleksibel udlejning, der 
tilgodeser boligsøgende med arbejde i København, unge uddannelsessøgende og fraskilte/enlige 
forældre og i et vist omfang giver mulighed for at fravige dels børnefamiliernes fortrinsret til 3-
rumsboliger og dels oprykningsretten mellem afdelinger. Aftalen skal midtvejdevalueres i 4. kvartal 
2005. 
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3.8    Lejerbo København afdeling 221 Ehlersvej 
 

 
Fig. 9 
 
 

Status pr. 30.06.2002 I kr./m² I 1.000 kr. I %

8.787
Kortfristet fremmedkapital 1.193 100
  Planlagt og periodisk vedligehold 36 312
  Øvrige henlæggelser 11 94
Henlæggelser 46 406
Underskudskonto -283
Egenkapital 123
Seneste off. vurdering 70.000
Anlægsaktiver, heraf tilgang -527 -68.576
Prioritetsgæld 54.394
Frigørelsesvederlag 0
Beboerindskud 1.400
Byggefondsindestående 12.255
Afskrivningskonto 0
Indeksregulering 0 0
Langfristet fremmedkapital 68.049
Underfinansiering -527
Finansieringsbalance -404
Omsætningsaktiver -784
Udlånt til Lejerbo 0 -784
Disponibel likviditet -1.188 -100
De likvide midler andrager 5 0

Soliditetsgrad -404 1.424 1.020 69.365 1

Resultat for 2001/2002 M² Resultat Resultat
8.787 I kr./m² I %

Nettokapital 375 45
  Energi 15 2
  Administration 31 4
  Øvrige faste 146 18
Variable 171 21
Henlæggelser -8 -1
Ekstraordinære 10 1
Samlede udgifter 741 90
Erhvervsleje -6 -1
Renteindtægter -1 0
Diverse -11 -1
Ekstraordinære, heraf individuelle lejetillæg 0 -1 0
Resultat -24 -3
Boligleje 698 85
Margin 127 15
Muligt lejeniveau 825 100
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3.8.1    Økonomi m.v. 
 
Af fig. 9 fremgår bl.a., 
  
at likviditetsgraden er 0 %, hvorfor det skal oplyses, at likviditetsgraden for Lejerbo København 

er 0 % og for Lejerbo a.m.b.a. 111 %, 
at soliditetsgraden er 1 % incl. en skjult værdi på ca. 1,4 mio. kr., 
at nettokapitaludgifterne udgør kun ca. 54 % af den aktuelle boligleje, 
at der ikke siden ibrugtagelsen i 1980 har været gennemført større renoveringsarbejder på ejen-

dommen, 
at vedligeholdelsesudgifterne udgør ca. 24 % af den aktuelle boligleje, 
at de samlede henlæggelser på 46 kr./m² ikke er likvide, heraf udgør henlæggelserne til planlagt 

vedligehold kun 36 kr./m2, 
at den aktuelle boligleje udgør 698 kr./m2, hvilket indikerer, at afdelingens beskedne henlæggel-

sesniveau – svarende til 1,61 kr. pr. år i bygningernes levetid – synes at have en sammenhæng 
med den gennemsnitlige boligleje ca. 650-700 kr./m2 for samtlige Københavnske almene bo-
ligafdelinger. 

 
 
3.8.2    Planlagt vedligehold 
 
Gennemgang af Drift og Vedligeholdelse samt hensættelser hertil 
 
Dato: 10.3.2004 
Udført af: Peter Zeller 

 

  
Boligselskab: Lejerbo Afdeling: 221-0 Ehlersvej 
Adresse: H.C. Andersens Boulev. 13 

1553 København V 
Adresse: Ehlersvej 2A-2K og 4A-L 

2900 Hellerup 
Telefon: 70 12 13 10 Matr. nr.: 783 Udenbys Klædebo Kvarter 
    
Boligareal: 8.787m² Brutto etageareal: 8.787m² 
Antal boliger: 102 Erhvervsareal: 0 m² 
Etageantal: 2½ - 3½ etage og kælder Lokalplan: Nr. 1 
Opførelsesår: 1980 Bevaringsværdi: Ikke registreret i SAVE 
 
Kort beskrivelse: 
Afdelingen er udlagt som 3 stokbebyggelser i 2½ og 3½ etager med fællesareal imellem. Bebyggel-
sen er opført i røde teglsten . Tag er udført som 45° saddeltag dækket med røde falstagsten i beton. 
Den største bygning er forsynet med kviste, de to mindre bygninger er forsynet med ovenlys. Vin-
duer er udført i malerbehandlet, vacuum-imprægneret træ med termoruder. I kælder forefindes be-
boerlokaler og fælles vaskeri. Under den største bygning er der en åben parkering. 
 
Konklusion: 
 
Sammenfatning af besigtigelsen: 
Bebyggelsen anses at være i rimelig god stand. Der ses ikke at være afsat midler til betonskader. 
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Drifts- og vedligeholdelsesplan: 
Materialet omfatter følgende: Bygningsgennemgang af 2. april 2002. 10-års vedligeholdelsesplan af 
3. oktober 2002 med likviditetsbudget for henlæggelser.  
Følgende materiale mangler: En gennemgang og beskrivelse af bebyggelsens vedligeholdelsestil-
stand, herunder levetidsvurdering og prissætning af istandsættelse/ udskiftning. Redegørelse for an-
førte henlæggelser herunder aktivitet, omfang og prissætning. Nøjere beskrivelse af vedligeholdel-
sesplanens arbejder (omfang, antal mv.). 
 
Vurdering af afsat økonomi: 
Den 10-års vedligeholdelsesplan indeholder ikke alle bygningsdele. Det har ikke været muligt at 
vurdere beløbene i 10-års vedligeholdelsesplanen, idet der ikke foreligger tilstrækkelig baggrunds-
materiale herfor. Det vurderes på det foreliggende grundlag, at de planlagte aktiviteter ikke er til-
strækkelige til at sikre bygningerne på længere sigt. 
 
Kommentar: 
Som i den foregående afdeling foreligger der en vedligeholdelsesplan, som år for år kan dækkes af 
de til enhver tid akkumulerede henlæggelser. Det vurderes imidlertid, at de planlagte aktiviteter ikke 
er tilstrækkelige – og henlæggelserne dermed ikke tilstrækkelige. 
 
Lejerbo har kommenteret Plan & Arkitekturs vurdering og oplyst, at der foreligger et renoverings-
projekt, som skal finansieres med støtte fra Landsbyggefonden i forbindelse med en ompriorite-
ringssag, som er under behandling. Vedligeholdelsesplanen vil blive justeret efter gennemførelsen, 
og gennemgang og registrering vil blive forbedret, oplyser Lejerbo. 
 
Boliglejen på 698 kr./m2 er forholdsvis høj, men giver stadig mulighed for forhøjelse. Afdelingen 
har mange børnefamilier, og bruttoindkomsterne er højere end generelt i sektoren. 
 
 
3.8.3    Bolig- og beboersammensætning – udvalgte nøgletal 
 
Afdelingen består af 102 boliger heraf 79 3-rumsboliger på 78 – 89 m2 og 23 4-rumsboliger på 89 – 
95 m2. 
 
Der var pr. 1. januar 2003 i alt 259 beboere i afdelingen. Om beboersammensætningen kan følgende 
oplyses: 
 
  Andre boliger i Kbh.  til sammenligning  
 Lejerbo afd. 221 Alle almene  Øvrige      Hele kommunen 
Alder pr. 1. januar 2003           

• børn (0 - 17 år) 34 %      25 %           14 % 17 % 
• unge (18 – 29 år) 11 %      16 %           28 % 26 % 
• ældre (65 +) 12 %      16 %           11 % 12 % 

Husstandstyper pr. 1. januar 2003     
• enlige uden børn 24 %       49 %          50 % 50 % 
• enlige med børn 25 %         9 %            3 %   5 % 
• par uden børn 14 %       15 %           20 % 19 % 
• par med børn 21 %       12 %           10 % 11 % 

Husstandsstørrelser pr. 1. januar 2003     
• Antal personer pr. husstand i gennemsnit 2,54     2,01         1,75 1,79 
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Statsborgerskab pr. 1. januar 2003     
• danske  83 % 79 % 91 % 89 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika) 11 % 12 % 3 % 5 % 

Herkomst pr. 1. januar 2003     
• dansk herkomst 64 % 61 % 87 % 82 % 
• fremmed herkomst 36 % 39 % 13 % 18 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika) 28 % 26 %   5 % 10 % 

Forsørgelse/husstandsindkomster     
• Kontanthjælp i pct. af 18 – 66 årige i 2002 30 % 28 % 9 % 12 % 
• førtidspension i pct. af 25 – 66 årige pr. 1.1. 2003   7 % 15 % 5 % 6 % 
• Bruttoindkomster under 200.000 – skattepligtige 

personer over 15 år pr. 1. januar 2002 
58 % 73 % 54 % 58 % 

 
Beboersammensætningen har forholdsvis store boliger og en høj andel af børnefamilier (46 % - 
heraf 25 % enlige med børn). Der bor i gennemsnit 2,54 personer i hver lejlighed. Der er lidt flere 
med dansk statsborgerskab/herkomst (83/64 %). Der er kun halvt så mange førtidspensioni-
ster i afdelingen, som i sektoren generelt, men til gengæld er der lidt flere kontanthjælpsmodta-
gere. De personlige bruttoindkomster er højere end i sektoren generelt.  
 
Afdelingen er omfattet af samme udlejningsforsøg som Kamhusene, jfr. ovenfor under pkt. 3.7.3. 
 
3.9   PAB afdeling 4 Kagshusene 
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 Fig. 10 
  
 3.9.1    Økonomi m.v. 
 
Af fig. 10 fremgår bl.a., 
 
at likviditetsgraden er 311 %, 
at soliditetsgraden er 287 %, idet der i beregningen er medtaget en skjult værdi på ca. 69 mio. kr. 
at nettokapitaludgifterne udgør kun ca. 7 % af den aktuelle boligleje, samt at der ikke siden ibrug-

tagelsen i 1955 har været gennemført større renoveringsarbejder på ejendommen, 
at vedligeholdelsesudgifterne udgør ca. 55 % af den aktuelle boligleje, 
at de samlede henlæggelser på 549 kr./m² ikke er fuldt likvide, heraf udgør henlæggelserne til 

planlagt vedligehold 536 kr./m2, 
at den aktuelle boligleje kun udgør 477 kr./m2, hvilket indikerer, at afdelingens relativt beskedne 

henlæggelsesniveau – svarende til 11,65 kr. pr. år i bygningernes levetid – synes at være be-
grundet i den yderst lave boligleje, der ligger væsentligt under den gennemsnitlige boligleje ca. 
650-700 kr./m2 for samtlige Københavnske almene boligafdelinger. 

 
3.9.2    Planlagt vedligehold 
 
Gennemgang af Drift og Vedligeholdelse samt hensættelser hertil 
 
Dato: 25.3.2004 
Udført af: Troels Hansen 

 

  
Boligselskab: PAB Afdeling: 004-4 Kagshusene 
Adresse: Irlandsvej 5 

2300 København S 
Adresse: Åfløjen 1-7 og 17-31, Voldfløjen 2-22 

og 5-9, Banefløjen 2-16 og 3-13 
2700 Brønshøj 
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Telefon: 32 97 01 07 Matr. nr.: 3518, 3531 og 3548 Husum 
    
Boligareal: 19.369 m² Brutto etageareal: 20.053 m² 
Antal boliger: 254 Erhvervsareal: 684 m² 
Etageantal: 3 Lokalplan: Ingen 
Opførelsesår: 1955-1959 Bevaringsværdi: Ikke registreret i SAVE 
 
Kort beskrivelse: 
Bebyggelsen består af 9 boligblokke og 1 fritliggende butiksbygning. Bygningerne er opført i blank 
mur med gule mursten og har helvalmet tag belagt med eternitskifre. Friarealerne placeret mellem 
blokkene består af grønne områder med legepladser, sti- og fortovsbelægninger, 4 garagebygninger 
og vejarealer samt beplantninger. 
 
Konklusion: 
 
Sammenfatning af besigtigelsen: 
Ved besigtigelsen blev tage rubriceret under kategori C, "større istandsættelser eller udskiftning 
nødvendig". 
 
Drifts- og vedligeholdelsesplan: 
Materialet indeholder tilstandsrapport marts 2003 og drifts- og vedligeholdelsesplan for en 10-årig 
periode. Materialet mangler nærmere beskrivelse af de planlagte aktiviteter. 
 
Vurdering af afsat økonomi: 
Hensættelser til udskiftning af tage og vinduer ses ikke at være indeholdt i økonomien. Hensættelser 
til renovering af badeværelser og facader anses umiddelbart at være sat meget lavt. Kontrol af de 
enkelte udgiftsposter i drifts- og vedligeholdelsesplanen har ikke været mulig, idet der ikke forelig-
ger beregningsmateriale for hensættelserne. I tilstandsrapporten anføres sluttelig et budget for akti-
viteter til opretninger på ejendommen. Det samlede budget udgør 116 mio. kr., hvoraf en meget stor 
del udgør vedligeholdelse. På det foreliggende grundlag vurderes det, at de planlagte aktiviteter 
langt fra er tilstrækkelige til at sikre huset på længere sigt. 
 
Kommentar: 
De årlige henlæggelser er ikke tilstrækkelige til planlagt periodisk vedligeholdelse, men den plan-
lagte fornyelse af vinduer og tage tænkes finansieret ved optagelse af lån. 
 
PAB har kommenteret Plan & Arkitekturs vurdering og oplyst, at der er udarbejdet en helhedsplan, 
som indeholder en del helt nødvendige arbejder, og derudover ombygning af en blok til ældreboli-
ger, forslag om tagboliger, beboerhus mm. Der er positiv interesse blandt beboerne, og Landsbygge-
fonden har udtaget planen som demonstrationsprojekt. 
 
Boliglejen udgør i 2001 477 kr./m2 og kan forhøjes for at øge henlæggelserne. Der kan være for-
bundet sociale problemer med en lejeforhøjelse, fordi andelen af ældre beboere er markant højere 
end generelt i sektoren. 
 
I forbindelse med dette projekt er der foretaget en nøjere undersøgelse af afdelingen og vedligehol-
delsestilstanden. På det grundlag har man allerede øget henlæggelserne til 151 kr./m2, hvilket er det 
højeste henlæggelsesbeløb blandt de undersøgte afdelinger. Dette beløb er imidlertid ikke tilstræk-
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keligt, og renoveringsprojektet, som Landsbyggefonden støtter som demonstrationsprojekt, må låne-
finansieres. 
 
Af de 10 undersøgte afdelinger ligger denne afdeling højest, både med hensyn til de løbende og de 
akkumulerede henlæggelser. 
 
 
3.9.3    Bolig- og beboersammensætning – udvalgte nøgletal 
 
Afdelingen består af 254 boliger, hvoraf 178 er 3-rumsboliger. Resten fordeler sig næsten ligeligt på 
1, 2 og 4-rumsboliger. 
 
Der var pr. 1. januar 2003 i alt 454 beboere i afdelingen. Om beboersammensætningen kan følgende 
oplyses: 
 
  Andre boliger i Kbh.  til sammenligning  
 PAB afd. 4 Alle almene  Øvrige      Hele kommunen 
Alder pr. 1. januar 2003           

• børn (0 - 17 år) 15 %      25 %           14 % 17 % 
• unge (18 – 29 år) 8 %      16 %           28 % 26 % 
• ældre (65 +) 43 %      16 %           11 % 12 % 

Husstandstyper pr. 1. januar 2003     
• enlige uden børn 45 %       49 %          50 % 50 % 
• enlige med børn   8 %         9 %            3 %   5 % 
• par uden børn 33 %       15 %           20 % 19 % 
• par med børn 5 %       12 %           10 % 11 % 

Husstandsstørrelser pr. 1. januar 2003     
• Antal personer pr. husstand i gennemsnit 1,79     2,01         1,75 1,79 

Statsborgerskab pr. 1. januar 2003     
• danske  95 % 79 % 91 % 89 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika) 3 % 12 % 3 % 5 % 

Herkomst pr. 1. januar 2003     
• dansk herkomst 91 % 61 % 87 % 82 % 
• fremmed herkomst 9 % 39 % 13 % 18 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika) 6 % 26 % 5 % 10 % 

Forsørgelse/husstandsindkomster     
• Kontanthjælp i pct. af 18 – 66 årige i 2002 21 % 28 % 9 % 12 % 
• førtidspension i pct. af 25 – 66 årige pr. 1.1. 2003 16 % 15 % 5 % 6 % 
• Bruttoindkomster under 200.000 – skattepligtige 

personer over 15 år pr. 1. januar 2002 
68 % 73 % 54 % 58 % 

 
Afdelingen udviser en markant større andel af ældre beboere over 64 år (43 %), og der er især 
tale om par uden børn (33 %). Der er kun få børn (0 – 17 år) og unge (18 – 29 år). Der bor i gen-
nemsnit 1,79 person i lejlighederne. Der er primært tale om personer med dansk statsborger-
skab/herkomst (95/91 %). Der er færre kontanthjælpsmodtagere, mens andelen af førtidspensi-
onister (16 %) ligger et enkelt procentpoint over gennemsnitstallet for hele sektoren. 
 

Afdelingen er ikke omfattet af fleksibel udlejning/udlejningsforsøg. 
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3.10    VIBO afdeling 40 Televænget 2 og 3 

 
 

 

 
Fig. 11 
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3.10.1    Økonomi m.v. 
 
Af fig. 11 fremgår bl.a., 
 
at likviditetsgraden er 0 %, hvorfor det skal oplyses, at likviditetsgraden for VIBO er 115 %, 
at soliditetsgraden er 0 %  incl. en skjult negativ værdi på ca. 11 mio. kr., 
at nettokapitaludgifterne udgør ca. 49 % af den aktuelle boligleje, samt at der siden ibrugtagelsen 

i 1982 har været gennemført større renoveringsarbejder for ca. 8,7 mio. kr. på ejendommen, 
at vedligeholdelsesudgifterne udgør ca. 36 % af den aktuelle boligleje, 
at de samlede henlæggelser på 177 kr./m² ikke er fuldt likvide, heraf udgør henlæggelserne til 

planlagt vedligehold kun 90 kr./m2, 
at den aktuelle boligleje kun udgør 612 kr./m2, hvilket indikerer, at afdelingens henlæggelsesni-

veau – svarende til 4,52 kr. pr. år i bygningernes levetid – synes at have en sammenhæng med 
den gennemsnitlige boligleje ca. 650-700 kr./m2 for samtlige Københavnske almene boligafde-
linger. 

 
3.10.2    Planlagt vedligehold 
 
Gennemgang af Drift og Vedligeholdelse samt hensættelser hertil 
 
Dato: 25.3.2004 
Udført af: Troels Hansen 

 

  
Boligselskab: Boligforeningen VIBO Afdeling: 40/1 og 40/2 Televænget II og III 
Adresse: Sankt Peders Stræde 49A 

1018 København K 
Adresse: Telemarksgade 25-37 og 

Røsågade 44-60 
2300 København S 

Telefon: 33 42 00 00 Matr. nr.: 26g, 26i, 26k, 26am og 1420 
Sundbyvester 

    
Boligareal: 14.949 m² Brutto etageareal: 14.949 m² 
Antal boliger: 178 Erhvervsareal: 0 m² 
Etageantal: Stuen og 1.-4.sal Lokalplan: Nr. 4 
Opførelsesår: 1982 Bevaringsværdi: Ikke registreret i SAVE 
 
Kort beskrivelse: 
Afdeling 40 er opført i en vinkel som halvdelen af en karré. Ejendommen består af 5 etager og er 
skalmuret betonbyggeri med røde sten. Taget er sadeltag beklædt med mørkebrun bølgeeternit. 
Ejendommen har velfungerende fællesrum. Gårdrummet er udlagt med legeplads og afslapningszo-
ner for beboerne. Parkering foregår langs vej og langs et større grønt areal på nordsiden. 
 
Konklusion: 
 
Sammenfatning af besigtigelsen: 
Ved besigtigelsen blev ingen bygningsdele rubriceret under kategori C, "større istandsættelser eller 
udskiftning nødvendig", hvorfor ejendommen ses at være i rimelig god vedligeholdelsestilstand. 
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Drifts- og vedligeholdelsesplan: 
Materialet indeholder referat af årsgennemgang, oversigter for planlagte og periodiske vedligehol-
delser for årene 2001/02 og 2002/03, revideret 10-årig langtidsplan samt diverse referater. Materia-
let mangler en generel beskrivelse af ejendommens vedligeholdelsestilstand (tilstandsrapport). 
 
Vurdering af afsat økonomi: 
Planlagte udgifter i drifts- og vedligeholdelsesplanen er fastsat ved anslået pris og ikke ved bereg-
ning med enhedspris og mængde, hvorfor kontrol heraf ikke er foretaget, da den er meget tidskræ-
vende. Det ses ikke, at der henlægges til bygningsdele med lang levetid. På det foreliggende grund-
lag er det ikke vurderet, i hvilket omfang de planlagte aktiviteter er tilstrækkelige til at sikre huset. 
 
Kommentar: 
Det fremsendte materiale er utilstrækkeligt til at vurdere, om henlæggelserne kan dække det reelle 
behov for vedligeholdelse. Der henlægges ikke til reparation/ udskiftning af køkkener. VIBO anfø-
rer, at dette sker over råderetten eller som samlet udskiftning, finansieret af andre midler. De nuvæ-
rende beboere betaler således ikke de reelle omkostninger. 
 
Boliglejen udgør 612 kr./m2 og kan forhøjes til det reelle omkostningsniveau. Afdelingen har mange 
børnefamilier i de forholdsvis store boliger. Der er få enlige og ældre, men relativt mange på kon-
tanthjælp. 
 

 

3.10.3    Bolig- og beboersammensætning – udvalgte nøgletal 

Afdelingen består af 178 boliger heraf 109 3-rumsboliger på mellem 75 og 85 m2 og 53 4-
rumsboliger på 95 – 97 m2. 

Der var pr. 1. januar 2003 i alt 504 beboere i afdelingen. Om beboersammensætningen kan følgende 
oplyses: 
  Andre boliger i Kbh.  til sammenligning  
 VIBO afd. 40 Alle almene  Øvrige      Hele kommunen 
Alder pr. 1. januar 2003           

• børn (0 - 17 år) 41 %      25 %           14 % 17 % 
• unge (18 – 29 år) 16 %      16 %           28 % 26 % 
• ældre (65 +)   4 %      16 %           11 % 12 % 

Husstandstyper pr. 1. januar 2003     
• enlige uden børn 21 %       49 %          50 % 50 % 
• enlige med børn 27 %         9 %            3 %   5 % 
• par uden børn   9 %       15 %           20 % 19 % 
• par med børn 23 %       12 %           10 % 11 % 

Husstandsstørrelser pr. 1. januar 2003     
• Antal personer pr. husstand i gennemsnit 2,90     2,01         1,75 1,79 

Statsborgerskab pr. 1. januar 2003     
• danske  71 % 79 % 91 % 89 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika) 17 % 12 % 3 % 5 % 

Herkomst pr. 1. januar 2003     
• dansk herkomst 40 % 61 % 87 % 82 % 
• fremmed herkomst 60 % 39 % 13 % 18 % 
• 3 lande (udenfor Norden, Europa og Nordamerika) 43 % 26 %   5 % 10 % 
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Forsørgelse/husstandsindkomster     
• Kontanthjælp i pct. af 18 – 66 årige i 2002 35 % 28 % 9 % 12 % 
• førtidspension i pct. af 25 – 66 årige pr. 1.1. 2003 15 % 15 % 5 %   6 % 
• Bruttoindkomster under 200.000 – skattepligtige 

personer over 15 år pr. 1. januar 2002 
77 % 73 % 54 % 58 % 

 
Beboersammensætningen afspejler, at der er tale om forholdsvis store boliger. Der er således mange 
børnefamilier (50 % heraf 27 % enlige med børn) og andelen af børn i alderen 0 – 17 år er helt oppe 
på 41 %. Der er derimod kun få ældre beboere på over 64 år (4 %). Husstandene er store - der bor i 
gennemsnit 2,9 personer i hver bolig. Andelen af personer af fremmed herkomst er høj nemlig 60 
%. Der er flere kontanthjælpsmodtagere (35 %), mens andelen af førtidspensionister ikke skiller 
sig ud fra gennemsnitstallet for sektoren. Der er lidt flere, der har en personlig bruttoindkomst på un-
der 200.000 kr. (77 %). 
 
 
4.    Afdelingernes likviditet 
 

 
 
Fig. 12 
 



 50 

5.    Afdelingernes soliditet 
 

 

 
Fig. 13 
 
6.    Planlagt vedligehold og fornyelse 
 

 
Fig. 14 a 
 

  
Figur 14 a og b viser akkumuleret hensættelse pr. m2 pr. leveår. 
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Fig. 14 b 
 
 
 
7.    Afdelingernes driftsudgifter 
 

 
Fig. 15 
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Fig. 16  
 
 
 
8.    Afdelingernes driftsindtægter og årsresultater 
 

 
 
Fig. 17 
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Fig. 18 
 
I figur 17 og 18 er afdelingernes over/ underskud udtrykt i kolonnerne ”Resultat”. Et positivt tal er 
overskud, et negativt tal er underskud. 
 
 
9.    Balanceboliglejen 
 
 

 
 
Fig. 19 
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Fig. 20 
 
 
 
10.     Afsluttende bemærkninger 
 
Denne gennemgang af de udmeldte afdelingers regnskabsaflæggelser for 2001/02 og planlagt vedli-
gehold har givet arbejdsgruppen anledning til følgende bemærkninger: 
 
 
 
10.1    Bygningernes vedligehold og fornyelse 
 
Oversigten over de planlagte aktiviteter omfatter i 9 af de 10 undersøgte afdelinger ikke alle byg-
ningsdele. I den ene afdeling, hvor alle bygningsdele indgår, er det fremsendte materiale dog ufuld-
stændigt, således at der ikke er sammenhæng mellem aktiviteterne i henholdsvis eftersynsrapport, i 
langtidsplan og i aktivitetsoversigt. Uanset dette skønnes eftersynsrapporten at være et godt redskab 
til at få overblik over bebyggelsens vedligeholdelsestilstand og økonomibehov. 
 
Ingen af de undersøgte afdelinger har planlagt tilstrækkelige aktiviteter til på langt sigt at sikre 
afdelingernes bygninger. I 3 af afdelingerne vurderes det, at de planlagte aktiviteter er tilstrækkelige 
til at bevare den del af bygningsdelene, som indgår i planen – i 2 af disse afdelinger indgår ikke alle 
bygningsdele. I den sidste af disse 3 afdelinger er der ikke sammenhæng mellem eftersynsrapport, 
langtidsplan og aktivitetsoversigt, jf. ovenfor. I de 7 øvrige afdelinger er de planlagte aktiviteter en-
ten utilstrækkelige, eller materialet er mangelfuldt, og kontrol er ikke mulig. 
 
Prissætningen af de planlagte aktiviteter er i 3 afdelinger rimelige, men medregner ikke alle byg-
ningsdele. I 1 afdeling er priserne ansat meget lavt og medregner ikke alle bygningsdele. I de øvrige 
6 afdelinger har kontrol af prissætningen ikke været mulig pga. utilstrækkeligt materiale, eller fordi 
den manglende tekniske redegørelse for afsætningerne gør det vanskeligt at vurdere det reelle behov 
for hensættelser til sikring af bygningen. 
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I 3 afdelinger er det ikke muligt at konstatere, hvorvidt de budgetterede henlæggelser er tilstræk-
kelige, enten pga. mangelfuldt materiale, eller fordi det ikke er muligt at vurdere det reelle behov. I 
de øvrige 7 afdelinger er de budgetterede henlæggelser utilstrækkelige til at sikre afdelingernes 
bygninger på langt sigt. 
 
Det fremgår af figur 12 under afsnit 4. Afdelingernes likviditet, at kun 1 af de undersøgte afdelin-
ger har positiv likviditet, som dog er mindre end de samlede henlæggelser, som således ikke er fuldt 
likvide. 
 
Vurderet samlet for samtlige 10 undersøgte afdelinger gælder det, at henlæggelserne ikke er likvide 
i 3 afdelinger og kun delvist likvide i 6 afdelinger. Kun i 1 afdeling er henlæggelserne fuldt likvide. 
Man kan således konkludere, at afdelingernes økonomiske evne til at udføre de planlagte arbejder 
og aktiviteter ikke umiddelbart er til stede. 
 
I alle de 10 undersøgte afdelinger forholder det sig således, at boligorganisationen har positiv likvi-
ditet, selv om de enkelte afdelinger ikke har det. 
 
 
 
10.2    Udvalgte nøgletal for afdelingernes boliger og beboersammensætning 
 
På baggrund af det udarbejdede materiale er der ikke nogen entydig sammenhæng mellem henlæg-
gelsesniveauet, lejeniveauet og beboersammensætningen. 
 
AAB afdeling 21 Østerbrogade skiller sig ud fra de øvrige afdelinger ved at have en del meget store 
lejligheder og svarende hertil den laveste procentuelle andel af beboere med en bruttoindkomst un-
der 200.000 kr. samt færre beboere på kontanthjælp og førtidspension. Henlæggelsernes størrelse, 
deres likviditet, den aktuelle boliglejer pr. m2 og udgift til vedligeholdelse pr. m2 skiller sig ikke ud 
fra de øvrige 9 boligafdelinger. 
 
Følgende figur 21 viser for hver enkelt afdeling dels boliglejen pr. m2, dels andelen af beboere på 
kontanthjælp i afdelingen: 
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Sammenligning af boligleje pr. m² med andel af kontanthjælpsmodtagere
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Fig. 21 
 
Det har været en antagelse, at de svageste beboere med de laveste indkomster lokaliseres i de dyre-
ste boliger, mens de mere velhavende beboere samler sig i de billigste lejligheder. Der synes ikke at 
kunne påpeges en entydig sammenhæng i denne henseende. 
 
Ligeledes har det været en antagelse, at personer af fremmed herkomst kun har haft adgang til de 
dyreste lejligheder. Heller ikke her kan der i de foreliggende nøgletal påpeges en entydig sammen-
hæng, der understøtter antagelsen.  
 
 
 
10.3    Henlæggelsesniveauet 
 
Det er ovenfor oplyst, at det skønnes, at henlæggelserne i 7 afdelinger ikke er tilstrækkelige til at 
sikre afdelingernes bygninger på langt sigt. I de sidste 3 afdelinger er det pga. manglende oplysnin-
ger ikke muligt at vurdere, om henlæggelserne er tilstrækkelige. 
 
Et fingerpeg om et henlæggelsesniveau, som bedre stemmer med de fremtidige omkostninger, kan 
man evt. få ved at sammenholde med figur 22 over de private boligejeres hensættelser i året 2001 til 
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vedligeholdelse efter boligreguleringslovens § 18 og 18b (i kommuner hvor boligreguleringsloven 
gælder) samt lejelovens § 63a (i kommuner, hvor boligreguleringsloven ikke gælder). Tallene er ba-
seret på talmateriale fra Beretning for 2001, 2002 og 2003 for Grundejernes Investeringsfond og 
gælder alle for 2001. 
 
 
Grundejernes Investeringsfond 2001 Bruttoetageareal Hensat i alt Brugt i alt Hensat Udgift Forskel

Henlæggelser efter § 18, 18b og 63a m2 mio. kr. mio. kr. kr/m2 kr/m2 kr/m2

BRL § 18 b - ejendomme 12.529.758 1.633 1.801 130 144 -14
LL § 63 a - ejendomme 1.015.456 15 29 15 29 -14
Gennemsnit 13.545.214 1.648 1.830 122 135 -13  
 
Fig. 22 
 
 
På basis af det fremsendte materiale fra de 10 undersøgte afdelinger er følgende oversigt over de 
pågældende afdelingers bruttohenlæggelser opstillet som figur 23. Tallene vedrører regnskabsåret 
2003, hhv. 2002/ 2003. 
 
Bruttohenlæggelser

Almene afdelinger Regnskabsår Henlæggelser
kr/m2

0021 Østerbrogade 2003 72
0108 Frederiksholm K 8 2003 71
0060 Rymarksvænget 2003 69
0088 Prater 2003 45
6067 Vestergårdsvej 2003 69
3012 Stilledal 2002/2003 66
0072 Kamhusene 2002/2003 49
0221 Ehlersvej 2002/2003 30
0004 Kagshusene 2003 151
0040 Televænget 2 og 3 2002/2003 42
Gennemsnit 66  

 
Fig. 23 
 
Det fremgår at, de årlige bruttohenlæggelser for private udlejningsejendomme i kommuner, hvor 
boligreguleringsloven gælder, væsentligt overstiger de almene afdelingers bruttohenlæggelser, jf. 
figur 23. De 10 undersøgte almene afdelinger henlagde i 2002/2003 og i 2003 gennemsnitligt 66 
kr./m2, mens de private boligejere samlet i gennemsnit henlagde 122 kr./m2 i 2001 i hele landet. I 
kommuner, hvor boligreguleringsloven gælder, henlagde boligejerne 130 kr./m2. 
 
For 2004 er det gennemsnitlige henlæggelsesbeløb anslået til 124 kr./m2, stigende til 126 kr./m2 i 
2005. De endelige tal for 2003 foreligger endnu ikke. 
 
Det fremgår desuden af figur 22, at det årlige forbrug til vedligeholdelse/ forbedringer i 2001 over-
steg henlæggelserne. Dette har iflg. GI’s beretninger og oplysninger været tilfældet for § 18/ § 18b 
ejendommene i årene 1999 – 2002 og for § 63a ejendommene i hvert fald siden 1996.  
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Det skal dog tilføjes, at anvendelsesområdet for de almene afdelingers og de private boligejeres 
henlæggelser er lidt forskelligt. 
 
De almene afdelinger skal – udover den løbende ”akutte” vedligeholdelse, som der budgetteres med 
– årligt henlægge passende beløb til fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse af 
afdelingernes ejendomme, evt. i form af samlede henlæggelser på baggrund af en plan for planlagt 
og periodisk vedligeholdelse mindst omfattende 10 år, men kan ikke henlægge til forbedringer. 
 
Derimod kan/ skal de af GI opgjorte hensættelser anvendes både til vedligeholdelse, til brandsikring 
og opretning og til forbedringer. 
 
I § 63a ejendomme skal henlæggelserne, som er væsentligt mindre end for § 18/ § 18b ejendomme, 
anvendes til forbedringer. 
 
I § 18/ § 18b ejendommene skal hensættelserne som udgangspunkt anvendes til vedligeholdelse, 
herunder brandsikring og opretning, men kan tillige anvendes til forbedringer, såfremt beboerrepræ-
sentanterne eller et flertal af beboerne har godkendt det. 
 
Ejendommene, der henlægger efter § 63a udgør ved udgangen af 2003 19 % af det samlede antal 
ejendomme omhandlet af GI. 
 
 
 
10.4    2 %-reglen 
 
Med virkning for budgetter, der blev udarbejdet for regnskabsår begyndende efter 31. december 
1991 og frem til 1. januar 1999 – det vil sige for regnskabsårene 1992 til og med 1999 og for afde-
linger med forskudt regnskabsår tilsvarende senere blev der indført en såkaldt 2%-regel. 
 
Reglen gik ud på at begrænse stigningen for en del af driftsudgifterne, således: afdelingernes ener-
giforbrug, administrationsbidrag, renholdelse, almindelig vedligeholdelse, planlagt periodisk vedli-
geholdelse og fornyelser – der ikke blev dækket af tidligere henlæggelser – særlige aktiviteter, di-
verse udgifter og henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse. De samlede budgetterede ud-
gifter til disse specificerede formål måtte højst stige med 2 % i forhold til summen af de tilsvarende 
udgifter på det foregående års budget. 
 
Fravigelse af den tilladte maksimale stigning kunne kun ske med kommunalbestyrelsens forudgå-
ende godkendelse under visse nærmere opregnede omstændigheder, herunder hvis kommunalbesty-
relsen skønnede, at en forsvarlig vedligeholdelsestilstand af ejendommen nødvendiggjorde udførel-
se af ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. 
 
Denne regel har formentlig ført til besparelser på henlæggelserne og derved hindret henlæggelser, 
der i den periode svarede til nedslidningen. 
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10.5    Boliglejeniveauet 
 
Boliglejen i de almene afdelinger skal i driftsbudgettet fastsættes således, at der er balance mellem 
samtlige indtægter og udgifter i afdelingen, herunder de passende og tilstrækkelige hensættelser, så-
ledes at den oprindelige kvalitet og brugsværdi af afdelingens bygninger kan opretholdes. Lejen 
skal iflg. almenboligloven fastsættes således, at afdelingen af sine indtægter til enhver tid har 
mulighed for at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder foreskrevne bi-
drag og henlæggelser. 
 
Det fremgår af figur 19 og 20, at der tilsyneladende i samtlige 10 afdelinger er mulighed for at øge 
lejeindtægten med henblik på øgede henlæggelser, forudsat at man betragter 825 kr./m2 som et pas-
sende lejeniveau, der ikke medfører udlejningsvanskeligheder. 
 
 
 
11.    Konklusion 
 
Plan & Arkitektur har nu tilendebragt undersøgelsen af de 10 almene boligafdelinger ved dels at 
gennemgå afdelingernes regnskaber med henblik på at vurdere dels afdelingernes økonomi, især 
henlæggelsesniveauet, dels vurderet nøgletallene vedrørende beboersammensætningen og en even-
tuel sammenhæng mellem boligstandard og vedligeholdelsesstand og beboernes indtægtsforhold, 
beskæftigelse og etniske baggrund. 
 
Undersøgelsen har præsenteret nogle resultater, som er af væsentlig interesse for Tilsynet med Støt-
tet Byggeri, fordi resultaterne viser, at det fremover vil være ønskeligt at foretage tilsvarende under-
søgelser vedrørende kommunens øvrige almene boligafdelinger. 
 
Det er nødvendigt – og et lovkrav – at afdelingerne henlægger tilstrækkelige beløb til at kunne gen-
nemføre den helt nødvendige vedligeholdelse og fornyelse af tekniske installationer. Hvert års hen-
læggelser skal derfor svare til årets nedslidning, før beboerne i praksis betaler de reelle omkostnin-
ger ved at bo i afdelingens lejligheder. I modsat fald kommer senere generationer af beboere til at 
betale forrentning af lånefinansiering, og lejen bliver derved uforholdsmæssigt høj. Bortset fra det 
urimelige ved, at kommende lejere skal betale for tidligere lejeres ”forbrug” af lejlighederne. 
 
I afdelinger hvor der ikke foreligger brugbare og tilstrækkelige oplysninger om henlæggelser og 
planlagt periodisk vedligeholdelse, agter Tilsynet at gå i dialog med de pågældende selskaber for at 
stramme op på forholdene og få dokumenteret, at afdelingernes henlæggelsesniveau matcher de 
kommende års vedligeholdelseskrav og krav til fornyelse af tekniske installationer. 
 
Væsentlige og hurtige stigninger i boliglejen kan selvsagt volde problemer for den enkelte beboer, 
jf. bemærkningerne vedrørende de enkelte afdelinger under ”Kommentarer” og omtalen af beboer-
sammensætningen. Dele af den øgede leje vil naturligvis forudsætte øgede offentlige tilskud i form 
af boligstøtte kontanthjælp. På den anden side er det næppe ønskeligt på langt sigt at skabe et by-
fornyelsesbehov for på kort sigt at holde lejen nede i den almene boligsektor. 
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De sociale og samfundsmæssige konsekvenser for beboerne – børn som voksne – som følge af øge-
de huslejer må endvidere ses i lyset af de vanskeligt kvantificerbare værdier, der ligger i at opret-
holde ikke blot brugsværdien af boligerne i snæver forstand, men at bevare bebyggelserne som vel-
holdte, velfungerende boligmiljøer, der opleves som attraktive af beboerne. 
 
Tilsvarende undersøgelser af boligafdelingerne bør – hvis gennemgangen skal have det sigte at fo-
retage en blot nogenlunde aktuel sammenligning af de enkelte afdelinger – ske så betids, at man 
kommer gennem samtlige afdelinger indenfor en 10-årig periode. Københavns kommune har i alt 
knap 450 almene boligafdelinger, og det vil således kræve, at der hvert år gennemgås ca. 45. afde-
linger på tilsvarende måde. 
 
De nødvendige personaleressourcer skønnes at kunne tilføres området, i det omfang byfornyelsen i 
Københavns kommune er på det nuværende niveau. 
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