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Mere renovering i den almene boligmasse 

September 2020

Hvidbog om procesforløbet for gennemførelse af helhedsplaner med støtte 
fra Landsbyggefonden. Herunder rammer for “Grøn boligaftale 2020” 
 

Enebærhaven, Humlebæk
Renoveringen kombinerede, som en af de første Landsbyggefonds- 
sager, den bygningsfysiske og boligsociale helhedsplan. Resultatet  
er bedre boliger og mere tryghed i bebyggelsen. Renoveringen blev  
i 2018 præmieret med Fredensborg Kommunes Renoveringspris. 
Bygherre: Humlebæk Boligselskab.
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Forord

Kære boligorganisationer, afdelingsbestyrelser 
og byggeudvalg.

Denne hvidbog beskriver procesgangen for gen-
nemførelse af helhedsplaner (renoveringer) med 
støtte fra Landsbyggefonden og hovedpunkterne 
i Grøn boligaftale 2020.
Hvidbogen er tænkt som et opslagsværk og et 
dialogværktøj, der kan anvendes konkret på de 
enkelte projekter. 

Den 19. maj 2020 blev Grøn boligaftale 2020 
præsenteret af et bredt politisk flertal i forbin-
delse med Corona-krisen. Den grønne boligafta-
le skal blandt andet hjælpe dansk økonomi, øge 
beskæftigelsen, forbedre boliger og have fokus 
på grønne tiltag, som aftalens titel angiver. 
Boligaftalen er en stor nyhed til alle i den alme-
ne branche. Der sættes nu skub i de tiltrængte 
renoveringer af almene boliger, så en egentlig 
afvikling af ventelisten på flere hundrede byg-
gesager i Landsbyggefonden kan igangsættes i 
enten 2020 eller 2021. Derudover betyder af-
talen et markant skifte mod en grønnere almen 
sektor.

I boligaftalen er der i alt afsat 30 mia. kr. til 
renoveringer via Landsbyggefonden. Her går 
de 18,4 mia. kr. til venteliste-projekter i 2020-
2021, mens de resterende midler er afsat til nye 
helhedsplaner i perioden 2021-2026.

Derfor kan vi i samarbejde sætte skub i de 
mange projekter. Flere af projekterne har været 
undervejs i mange år, så det er både tiltrængt 
og glædeligt, at vi kan komme videre. 
De mange projekter, der skal skubbes videre, 
vil involvere os alle. Det er en stor opgave, hvor 
mange parter skal spille sammen; boligorgani-
sation, afdelingsbestyrelse, byggeudvalg, bebo-
ere, servicecentre, kommune, Landsbyggefon-
den, rådgivere, entreprenører og Domea.dk som 
jeres byggeforretningsfører.

For at give alle parter et bedre overblik over 
opgaven opsummerer vi i denne hvidbog indhol-
det i Grøn boligaftale 2020 - vi beskriver pro-
cesforløbet med helhedsplaner og de vigtigste 
indsatsområder.

Der er tale om et komplekst område; lovregule-
ret og med brug af specielle termer. Vi indleder 
derfor med en ordforklaring og står løbende til 
rådighed for en uddybende dialog. 
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med 
jer om at få realiseret de mange helhedsplaner.

Med venlig hilsen
Charlotte Nørbak
Direktør, Byggeri og byudvikling
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Ordforklaring

Skema A, B og C er de tre ansøgninger, som 
hele byggesagens godkendelsesproces er byg-
get op omkring. Det er bygherren, dvs. boligor-
ganisationen, som – via sin byggeforretningsfø-
rer i Domea.dk – udarbejder disse ansøgninger. 
Forud for den første ansøgning, Skema A, har 
der været et længerevarende forløb, hvor om-
fang af helhedsplanen er blevet afklaret i sam-
arbejde med bygherrens byggeudvalg (består 
oftest af repræsentanter fra både organisations- 
og afdelingsbestyrelse), Landsbyggefonden og 
kommunen.

Skema A-ansøgning sendes, når den endeli-
ge helhedsplan (projekt, foreløbigt budget for 
helhedsplanen, finansiering, huslejekonsekvens 
og tidsplan) er blevet godkendt af beboerne på 
et afdelingsmøde og af organisationsbestyrel-
sen. Skema A skal godkendes af kommunen og 
Landsbyggefonden i form af et tilsagn.

Skema B-ansøgning sendes, når der er udar-
bejdet et detaljeret projektmateriale og ind-
hentet pris for håndværkerarbejdet. Hvis der 
er sket væsentlige ændringer i helhedsplanen i 
forhold til Skema A, skal den igen godkendes af 
beboerne på et afdelingsmøde. Skema B-ansøg-
ningen skal altid godkendes af organisations-
bestyrelsen (bygherren), kommunen og Lands-
byggefonden. Når Skema B er godkendt af alle 
parter, må byggearbejderne gå i gang. 

Skema C-ansøgning sendes, når byggearbej-
derne er afsluttet og det færdige byggeregnskab 
for helhedsplanen er udarbejdet. Skema C skal 
godkendes af organisationsbestyrelsen (bygher-
ren), kommunen og Landsbyggefonden. 

Helhedsplan er en renovering med støtte fra 
Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning. 
Landsbyggefonden giver blandt andet ydelses-
støtte, dvs. støtte til betaling af de lån, der skal 
optages for at betale for helhedsplanen.

Støttede og ustøttede arbejder i Landsbyg-
gefondens renoveringsstøtteordning er et be-
greb, som handler om prisen for de lån, der skal 
optages for at gennemføre en helhedsplan. De 
støttede arbejder kaldes også gruppe 1, mens 

de ustøttede arbejder kaldes gruppe 2. Reno-
veringsstøtteordningen kan kun give støtte til 
det ekstraordinære dvs. de arbejder, der er ud 
over almindelig drift, vedligehold og aldersbetin-
get nedslidning. 

Ustøttede arbejder gruppe 3 er de arbej-
der, som afdelingen og boligorganisationen har 
besluttet at udføre samtidig med helhedsplanen, 
og som ikke kan opnå støtte fra renoverings-
støtteordningen. Det kan fx være almindelige 
vedligeholdelsesarbejder eller forbedringer, fx 
nye køkkener. Disse arbejder finansieres som 
udgangspunkt af henlæggelser, trækningsret og 
evt. suppleret med ustøttede lån.

Egen trækningsret findes kun i selskaber op-
rettet før 1970. Det en slags opsparing og kan 
bruges til forbedrings- og opretningsarbejder, 
som er ustøttede arbejder.
Anvendelse af egen trækningsret skal godken-
des af organisationsbestyrelsen og Landsbygge-
fonden. 

Dispositionsfonden er en økonomisk buffer, 
der kan træde til, hvis boligorganisationen eller 
en eller flere af dens afdelinger oplever økono-
miske problemer, som truer driften. Det kan for 
eksempel være økonomiske tab, som skyldes 
problemer med at få udlejet boligerne. Fonden 
kan ligeledes yde støtte til forbedringer eller 
moderniseringer i boligafdelingerne. Støtten kan 
gives i form af tilskud, lån, løbende støtte eller 
en kombination a disse. 

Kapitaltilførsel er en mulighed, hvis Landsbyg-
gefonden vurderer, at huslejestigninger bliver 
for dyre og boligerne dermed ikke kan lejes ud.  
Dermed kan der etableres en såkaldt husleje- 
eller driftsstøtteordning. Ordningen kan kun 
lade sig gøre, hvis der som en del af finansierin-
gen oprettes en såkaldt kapitaltilførselssag. Den 
kaldes ind imellem en femtedelsordning, fordi 
den består af fem bidrag:
1 femtedel fra Kreditforeningen (lån)
1 femtedel fra Kommunen (lån)
1 femtedel fra Landsbyggefonden (lån)
1 femtedel fra Landsbyggefonden (tilskud)
1 femtedel fra Boligorganisationen (tilskud)
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Kapitel 1 – Grøn boligaftale 2020 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

12,0 mia.

0,745 mia.

6,40 mia.

2,20 mia. 2,20 mia. 2,20 mia. 2,20 mia. 2,20 mia.

kr.-

kr.5.000.000.000

kr.10.000.000.000

kr.15.000.000.000

Venteliste
Kommende helhedsplan

Landsbyggefondens midler reguleres af Folke-
tinget efter hvad der kan støttes og hvor stor en 
økonomisk ramme, der må udloddes hvert år. 
Et centralt parameter i Grøn boligaftale 2020 er, 

at ventelisten med helhedsplaner skal afvikles. 
Parterne omkring det nye boligforlig har afsat 
i alt 30 mia. kr. i renoveringsramme i perioden 
2020-2026, som vist på nedenstående figur. 

At fremrykke en lang række helhedsplaner hos 
Landsbyggefonden er en politisk beslutning, 
der blev truffet af Folketinget i maj 2020, for at 
holde Danmark i gang økonomisk under og efter 
Corona-krisen. Samtidigt har Folketinget stillet 
krav om, at midlerne skal understøtte en grøn 
klimaindsats, hvorved der nu kan opnås støtte 
til energiforbedringer i boligerne. 

Der er samlet afsat 18,4 mia. kr. som renove-
ringsramme i 2020-2021 hvilket betyder, at alle 
helhedsplaner der står på ventelisten i Lands-
byggefonden, skal have en Skema A godken-
delse i enten 2020 eller 2021. Dermed står vi i 
efteråret 2020 foran en projektportefølje, hvor 
40-50 helhedsplaner skal udvikles, godkendes 
beboerdemokratisk, godkendes af kommunen 
og Landsbyggefonden inden for en relativ kort 
periode. 

Landsbyggefonden vil prioritere de mange hel-
hedsplaner efter hvilken energimæssig tilstand 
boligerne er i, det vil sige understøtte forbed-
ringer hvor der kan opnås den største energire-
duktion samt hvor langt i processen den enkelte 
sag er. Det gælder med andre ord om at få reel 

gang i byggeprojekter til glæde for beboere og 
beskæftigelsen. Læs mere om hvordan projek-
terne på ventelisten bliver påvirket af boligafta-
len i kapitel 3.  
Det skønnes, at 2/3 af projekterne på Lands-
byggefondens venteliste indeholder udbedring 
af byggeskader i klimaskærmen (facade og 
tag), hvorved der vil være gode muligheder for 
at opnå energieffektiviseringer. Hertil kommer 
valg af klimavenlige byggematerialer og digitale 
løsninger til styring af energiforbrug. 
De i alt godt 30 mia. kr. fordeles som anført 
nedenfor.

18,7 mia. kr. til udbedring af byggeskader og 
sunde boliger (62%)
4,8 mia. kr. til tilgængelighed (16%)
4,2 mia. kr. til ombygning (14%)
1,7 mia. kr. til fællesarealer (6%)
264 mio. kr. til nedrivning (1%)
200 mio. kr. til bæredygtige puljer og digitalise-
ring (1%)
400 mio. kr. til grøn garantiordning (1%)

Renoveringsramme, årligt 2020-2026
Diagrammet viser midler til venteliste-projekter og kommende helhedsplaner.

Formålet med Grøn boligaftale 2020
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Udbedring af byggeskader 
og sunde boliger, 62%

Bæredygtige pujler og 
digitalisering, 1%

Tilgængelighed, 16%

Ombygning, 14%

Fællesarealer, 6%

Nedrivning, 1% Grøn garantiordning, 1%

Fordeling af renoveringsmidlerne, 2020 - 2026
Hovedparten af Landsbyggefondens støttemidler vil gå til udbedring af byggeskader og forbedringer for at opnå 
sunde boliger med lavt energiforbrug. 

Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning 
har mulighed for at bidrage til afhjælpning af 
ekstraordinære bygningstekniske problemstillin-
ger (kaldes opretning), miljøarbejder, tilgænge-
lighed og ombygning, fx lejlighedssammenlæg-
ninger. I en helhedsplan vil denne type arbejder 
være støttede (gruppe 1).

Udgifter til vedligeholdelse, istandsættelse og 
fornyelse af tekniske installationer skal som ud-
gangspunkt dækkes af afdelingen selv via hen-
læggelser og huslejestigninger. I en helhedsplan 
vil denne type arbejder være ustøttede (gruppe 
2). Gruppe 2 arbejderne udgør normalt kun en 
del af de samlede ustøttede arbejder, mens re-
sten vil være ustøttede gruppe 3 arbejder.

Udgifterne til gennemførelse af en helhedsplan 
finansieres med en blanding af realkreditlån og 
egenfinansiering, dvs. tilskud fra boligorganisa-
tionen og afdelingen. 

Boligorganisationen skal bidrage direkte til 
finansieringen, dvs. med et tilskud fra dispositi-
onsfonden. Alternativt kan boligorganisationen 

tildele såkaldt egen trækningsret. Hvis der for at 
holde huslejen nede skal etableres mulighed for 
husleje- eller driftsstøtte, skal boligorganisatio-
nen også bidrage blandt andet med en kapital-
tilførsel (femtedelsordningen). 

Afdelingen skal bidrage med de henlæggelser, 
som kan spares, hvis helhedsplanen gennemfø-
res. Hvis helhedsplanen medfører driftsbespa-
relser for afdelingen, skal afdelingen bidrage 
med et beløb svarende til besparelsen.

Boligorganisationen som er bygherren, når der 
gennemføres renoveringsarbejder i en afdeling, 
optager et realkreditlån til dækning af udgifter-
ne til både de støttede gruppe 1 og de ustøttede 
gruppe 2 arbejder i helhedsplanen. 

Landsbyggefondens ydelsesstøtte til de støttede 
gruppe 1 arbejder udgør et beløb, som svarer til 
forskellen mellem de samlede ydelser på real-
kreditlånet og låntagers betaling. Låntagers be-
taling på lånet fastsættes af Landsbyggefonden 
og er med Grøn boligaftale 2020 fastlagt til 3,4 
procent p.a. af lånets hovedstol. Landsbygge-

Finansiering af arbejder omfattet af Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning

Egenfinansiering

Realkreditlån
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Ustøttede gruppe 3 arbejder er ikke en del af 
Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning og 
de finansieres i stedet af fx afdelingens henlæg-
gelser, tilskud fra dispositionsfonden og/eller 
med et almindeligt realkreditlån uden ydelses-
støtte.  

Dette lån kan medføre en særskilt huslejestig-
ning ud over den stigning, som Landsbyggefon-
den har fastlagt.

Finansiering af arbejder udenfor Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning

fonden giver ikke ydelsesstøtte til de ustøttede 
gruppe 2 arbejder.

Afdelingens betaling bliver fastlagt gennem 
den huslejeregulering, som Landsbyggefonden 
fastlægger for de støttede arbejder, gruppe 1, 
og de ustøttede arbejder, gruppe 2. Landsbyg-
gefonden fastlægger huslejereguleringen ud fra 
niveauet for sammenlignelige boliger i området 
mv. Det er en forudsætning, at renoveringen 
så vidt muligt dækkes af huslejestigninger. Hvis 
det ikke er muligt på en måde, hvor Landsbyg-
gefonden vurderer, at boligerne kan lejes ud, 
kan der etableres en såkaldt driftsstøtteordning.

Særlig driftsstøtte ydes, hvis den af Landsbyg-
gefonden fastlagte huslejestigning ikke kan 
dække låntagers betaling på lånet. Som ud-
gangspunkt er det boligorganisationen, der yder 
støtten til afdelingen via dispositionsfonden. 
Hvis Landsbyggefonden vurderer, at boligorga-
nisationen ikke kan yde denne støtte, kan der 
gives et såkaldt mankolån. Lånet skal tilbagebe-
tales i takt med, at økonomien efter Landsbyg-
gefondens vurdering tillader det.

Huslejeregulering

Særlig driftsstøtte

Falkenbjerg/Hyrdebjerg, Svendborg
Bebyggelsen med 50 boliger er udpeget som et særligt kulturmiljø af Svendborg Kommune og består af række-
huse og fritliggende huse opført i røde mursten i 1950-erne. Renoveringen står på Landsbyggefondens venteli-
ste og omfatter udskiftning af tage og en ny varmeforsyning, så der kommer fokus på energibesparende tiltag. 
Bygherre: Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945.
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Kapitel 2 – Generel proces for helhedsplaner

Landsbyggefondens generelle procedure for 
afvikling af helhedsplaner er uændret i Grøn 
boligaftale 2020. En helhedsplan begynder ofte 
med, at en afdeling overvejer en større eller 
mindre renovering i samråd med sit servicecen-
ter og/eller Domea.dk’s byggeafdeling. Der kan 
være byggeskader, behov for større vedligehol-
delse, modernisering, nye energibesparende til-

tag og så videre. Hvis behovet viser sig at være 
så stort, at det ikke kan dækkes af henlæggel-
ser eller huslejestigninger, er der brug for at 
undersøge mulighederne for at blive omfattet af 
Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning. 
Denne ordning har sin helt egen procesgang, 
som er vist i figuren herunder.

Procesgang for helhedsplanlægning
Erfaringsmæssigt kan hele forløbet, fra udvikling af helhedsplanen til byggeregnskabet (Skema C), tage en del 
år. Det er derfor en fordel hurtigt at sætte gang i et udviklingsforløb og hermed få afklaring på, om en helheds-
plan med støtte fra Landsbyggefonden kan blive en realitet. 

Det er et vigtigt og ret omfattende arbejde, der 
skal lægges i fasen frem mod skema A, for at 
opnå tilsagn fra kommune og Landsbyggefon-
den. Der skal ved hjælp af ekstern rådgiverbi-
stand laves forundersøgelser, projektbeskrivelse 
og beregninger på sagens økonomi. Der udar-
bejdes en foreløbig helhedsplan og der fremsen-
des en formel ansøgning til Landsbyggefonden. 
Herefter skal der, i tæt samarbejde med byg-

geudvalget, ofte laves forskellige supplerende 
undersøgelser til dokumentation, så Landsbyg-
gefonden kan vurdere, om byggearbejderne kan 
omfattes af renoveringsstøtteordningen. I denne 
fase kommer Landsbyggefonden desuden på be-
sigtigelse, og holder møde med byggeudvalget, 
for at vurdere helhedsplanens indhold og støtte-
muligheder.

Proces for udvikling af helhedsplan frem til og med Skema A

Proces for udvikling af helhedsplan første tanke til og med Skema A
Figuren viser i grove træk de faser en helhedsplan gennemgår. Det er et vigtigt og omfattende arbejde, hvor 
byggeudvalget spiller en central rolle. Fasen afsluttes med en formel beboerafstemning, forud for godkendelse i 
kommune og hos Landsbyggefonden.
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Når projektafklaringen er afsluttet, har man den 
endelige helhedsplan. Den består af en projekt-
beskrivelse ofte suppleret med tegninger eller 
diagrammer, et foreløbigt budget, en finansie-
ringsplan, en beregning af huslejekonsekvensen 
og en foreløbig tidsplan. Hvis renoveringsar-
bejderne medfører, at beboere skal genhuses, 
mens der bygges, er det også beskrevet i den 
endelige helhedsplan.

Med hensyn til vurdering af behovet for og ud-
giften til genhusning og eventuelt lejetab anbe-
fales det, at der foretages en grundig vurdering. 
Genhusning/lejetab er omkostningstungt og 
dermed udgifter, man gerne vil spare på. Alt for 
ofte viser det sig senere, under renoveringen, at 
beboerne føler sig meget generet ved at skulle 
bo i boligen, mens byggearbejdet pågår. 
 
Den endelige helhedsplan skal godkendes, før 
man må arbejde videre. Afdelingens beboere 

skal godkende helhedsplanen på et afdelings-
møde og organisationsbestyrelsen skal ligele-
des godkende, før der kan indsendes en Skema 
A-ansøgning til kommunens og Landsbyggefon-
dens sagsbehandling og godkendelse. 

Når vi har modtaget kommunens og Landsbyg-
gefondens godkendelse, skal byggesagen vide-
re. Det vil sige at projektet skal færdigprojekte-
res, der skal laves udbud af håndværkerarbejdet 
og byggearbejderne skal udføres – det være sig 
både i boliger, i fællesområder og på udearealer, 
naturligvis afhængig af hvad projektet indehol-
der. Her udvikles en detaljeret plan for aktivite-
ter og tidshorisont i byggesagen i samarbejde 
med den eksterne tekniske rådgiver og projekt-
lederen fra Domea.dk. For mere overblik over 
disse faser henvises til Domea.dk’s folder ”Kom 
godt i gang med en renovering”. 

Gadehavegård, Høje Taastrup - eksempel på helhedsplan
Gadehavegård er et udsat boligområde, det står foran en transformation frem mod 2030. En transformation 
hvor bebyggelsen vil åbne sig op mod sine omgivelser, give plads til nye private formål og almene ældreboliger 
efter nedrivning af en større andel familieboliger og ikke mindst rumme en ny infrastruktur med en betydelig 
opgradering af de omgivne grønne anlæg til en naturhave.
Bygherre: Danske Funktionærers Boligselskab. 
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1980-2020: 
FØLGEVIRKNINGER AF DOGMATISK PLANLÆGNING
I årtierne efter opførelsen sker der en uheldig udvikling i flere af landets store planbebyggelser. En 
kombination af politik, socioøkonomiske forhold og forhold relateret til indvandring betyder, at om-
råderne gradvist opleves som mindre og mindre attraktive og som mere og mere ressourcesvage. 
Samtidig begynder vi at se følgevirkningerne af den dogmatiske planlægning. Boligområderne 
opleves som adskilte fra resten af byen. Områderne fremstår ‘ansigtsløse’ på grund af den store 
afstand mellem husene, deres ikke-hierarkiske placering og den manglende relation til gaden, til 
omgivelserne, til byen. De store åbne rum og den opdelte trafik gør, at man nemt føler sig alene 
og utryg.

Svært at finde vej Ansigtstløse byrum Må man være her? Øde utrygge parkeingspladser
Dårlige forbindelser ud af 
Gadehavegård

Dem og os!Ressource stærke flytterKun grønt i sommermånederne Høje hegn om private haver
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2030: 
GADEN, HAVEN OG GÅRDEN
Bebyggelsesplanen trækker på den viden vi i dag har om hvad der gør et område til et godt 
bomiljø. Således nedrives, nedrenoveres og fortættes der på en måde som giver mest værdi for 
området. Ved at vende vrangen på infrastrukturen og skabe en levende og samlede bygade ned 
gennem midten af Gadehavegård, giver vi bydelen et ansigt med klare veldefinerede byrum og 
smukke, interessante facader, der fortæller om bydelens mangfoldighed. Vejforbindelser og sti-
forbindelse sikrer sammenhæng med den øvrige by og bringer liv og energi ind i området. I stedet 
for at fjerne de grønne områder, laves der flere oplevelsesrige og bilfrie naturområder, som bliver 
attraktion for både beboerne og besøgende.

Campus flytter ind! Oplevelsesrige udeområder Gadehavegårds nye ansigt Nye rumligheder Parkering tæt på bolig Fællesskab

Diagram over Gadehavegård i sin nuværende form            Diagram over det fremtidige Gadehavegård
Illustrationer af Arkitema Architects.    
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Kapitel 3 – Helhedsplaner på ventelisten 2020-2021

Grøn boligaftale 2020 skal sikre, at projekter 
på ventelisten kan opnå Skema A tilsagn i 2020 
eller 2021. Projekter på ventelisten befinder 
sig netop i processen frem til Skema A og er 
kort fortalt et sted i den projektafklarende fase. 

Landsbyggefonden har formentlig været forbi 
til deres besigtigelse og har indikeret, hvad der 
kan støttes og hvad der ikke kan støttes. Der-
med er disse sager i behandling hos Landsbyg-
gefonden.

Helhedsplaner på venteliste
Helhedsplaner på ventelisten 2020 – 2021 har ofte fået indsendt en foreløbig ansøgning til Landsbyggefonden 
og er i proces frem mod Skema A, dvs. et tilsagn fra kommune og Landsbyggefonden.

Projekterne er som regel meget forskellige og 
ikke to helhedsplaner er ens. Det er Domea.dk’s 
opgave at vide, hvor i procesforløbet byggesa-
gen befinder sig og hjælpe boligorganisationen 
og byggeudvalget med at redegøre for, hvad 
der skal til for at rykke videre frem mod den 
endelige godkendte helhedsplan og et Skema A 
tilsagn. De sidste undersøgelser, tegninger og 
budgetter skal typisk falde på plads. Vi har erfa-
ring for, at der kan komme forskellige politiske 
udmeldinger og prioriteringer af byggesagerne, 
der i samråd med kommune og Landsbyggefon-
den skal håndteres. Domea.dk’s projektleder vil 
derfor løbende være i dialog med Landsbygge-
fonden for at aftale det nøjagtige forløb i den 
konkrete helhedsplan. Gadekærvej, Valby

Med tilgængelighed som løftestang for 
renoveringen har bebyggelsen opnået en 
bedre bo-kvalitet og kan tilbyde boliger til 
alle. Samtidig har den før så triste bolig-
blok fået et nyt facadeudtryk. Et æstetisk 
løft som beboerne, i det der tidligere blev 
kaldt Valbys grimmeste bygning, nu viser 
frem med stolthed. 
Bygherre: Boligselskabet Domea Køben-
havn.

Normalt kan den projektafklarende fase tage 
lang tid, da der er store og vigtige overvejel-
ser, der skal gøres. I og med at alle projekter 
på ventelisten nu skal have Skema A på plads i 
2020 eller 2021, forudser vi, at processen frem 
mod en godkendt helhedsplan kommer til at gå 
forholdsvist stærkt. Alle parter skal være klar 
og indstillet på, at kunne træffe de nødvendige 
beslutninger med kort frist. Det gælder særligt 
de medlemmer af organisations- og afdelingsbe-
styrelser og byggeudvalg, der er tæt involveret i 
projekterne. 
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Grøn screening og grøn revurdering

Samtlige projekter på ventelisten står foran 
Skema A i 2020 eller 2021. Men hvilke projek-
ter står først for? Som navnet antyder, så er 
der i Grøn boligaftale 2020 lagt mere fokus på 
energiforbruget i almene boligafdelinger. En 
boligafdelings energimærke bestemmer i første 
omgang, hvornår sagen skal godkendes. 

Landsbyggefonden vil i deres sagsbehandling 
som udgangspunkt prioritere helhedsplaner på 
ventelisten sådan, at boligafdelinger med ener-
gimærke A, B, C eller D skal have Skema A i 
2020, mens boligafdelinger med energimærke 
E, F eller G eller intet energimærke skal have 
Skema A i 2021. Der kan kun undtagelsesvist 
afviges fra denne rækkefølge efter konkret afta-
le med Landsbyggefonden, hvis en helhedsplan 
er klar til godkendelse tidligere eller senere. 

For at få mere fokus på potentialet for energibe-
sparelser, er det nu et krav at helhedsplaner på 
ventelisten skal få udført en grøn screening eller 
en grøn revurdering. 

I afdelinger med energimærke A, B, C eller D 
skal der gennemføres en grøn screening af re-
noveringsprojektet. Tiltagene omhandler yder-

ligere grønne tiltag, der oplagt kan indpasses 
og supplere renoveringerne. Tiltagene kan som 
udgangspunkt maksimalt øge anskaffelsessum-
men med 5%. 

I afdelinger med energimærke E, F eller G eller 
intet energimærke, skal der gennemføres en 
grøn revurdering, som skal ses som en grundi-
gere og mere dybtgående screening. Formålet 
er at indfri et så stort potentiale som muligt. 
Det er altså et nyt krav til Landsbyggefondens 
behandling af den endelige helhedsplan, at der 
skal vurderes på energibesparende tiltag. 

Landsbyggefonden har udgivet en vejledning til 
grøn screening, der skal følges. Se mere her-
om i kapitel 6. Domea.dk har udarbejdet en 
tjekliste for håndtering af de grønne screenin-
ger, som konkret kan tages i brug i de enkelte 
byggesager.

Hvad er et engergimærke?

Energimærkning af bygninger er lov-
pligtigt i Danmark. Energimærket er en 
vurdering af bygningens energitilstand og 
udføres af en energikonsulent. Bygningen 
placeres på en skala fra A til G. Vurde-
ringen indeholder også en beskrivelse af 
mulige tiltag til at spare på energien. 

Godkendelsesproceduren, hvor helhedsplanen 
skal godkendes på et afdelingsmøde, og af 
organisationsbestyrelse, kommune samt Lands-
byggefonden, kan tage lang tid. Desuden skal 
man i skrivende stund være opmærksom på 
forsamlingsforbud, hvor det kan det være svært 
at afholde informations- og afdelingsmøder. Den 
aftalte tidsplan kan derfor løbende skulle juste-
res. 

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at formå-
let med Grøn boligaftale 2020, er at fremrykke 
venteliste-projekterne. I den nuværende situati-
on kan det dermed overvejes, om afdelingsmø-
dets godkendelse af Skema A, forud for kom-
munens og Landsbyggefondens godkendelse, 
kan skubbes til Skema B. At skubbe beboernes 
godkendelse vil ofte give en økonomisk risiko, 
da der bruges flere midler på sagen frem mod 
Skema B, men det er en mulighed, der kan ta-
ges i anvendelse hvis nødvendigt. 
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Kommende helhedsplaner
Proces for kommende helhedsplaner 2021 – 2026 skal hurtigst muligt i gang med forberedelse, idéudvikling og 
projektbeskrivelse, så de kan blive omfattet af midler i Grøn boligaftale 2020. 
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Kapitel 4 – Kommende helhedsplaner 2021-2026

Der vil løbende være behov for renoveringer i 
almene boliger. Som anført tidligere, er der i 
Grøn boligaftale 2020 afsat en økonomisk ram-

me for nye, kommende helhedsplaner fra 2021-
2026. 

Ser man på processen for kommende helheds-
planer, er det meget vigtigt at få sat gang i de 
indledende faser, hvis afdelingen skal nå med i 
perioden 2021-2026 med nye helhedsplaner.

Tiden er inde til at kigge grundigt på sin be-
byggelse og overveje muligheden for en hel-
hedsplan. Det kan være problemer med råd 
og svamp, skimmel, tomgang, trækgener, høje 
vand- og varmeudgifter, uhensigtsmæssig infra-
struktur eller en planlagt større driftsudbedring, 
fx en tagrenovering, der kunne udvikles til en 
helhedsplan. Både Domea.dk’s byggeafdeling  
og servicecentret vil meget gerne hjælpe jer 
videre i overvejelserne og bistå med erfaringer 
og inspiration. Vi ved at processerne er langva-
rige, men at der i Grøn boligaftale 2020 er afsat 
midler til kommende helhedsplaner.

Nogle afdelinger er muligvis allerede i gang med 
at lave en byggeteknisk tilstandsvurdering og en 
ansøgning, og der skal vi i fællesskab forme den 
foreløbige helhedsplan. Den foreløbige helheds-
plan indeholder som regel en tilstandsvurdering, 
et skitseforslag samt et foreløbigt budget, før 
den kan indsendes til Landsbyggefonden. 

Braineparken, Haderslev
Bebyggelsen, der er opkaldt efter Haders- 
levs venskabsby Braine i Frankrig, er 
opført i 1980-erne som etagebyggeri i op 
til 3 etager med 320 familieboliger. Af-
delingen står foran en gennemgribende 
renovering i 2021-2023 med nyt tag, 
bedre tilgængelighed og bedre tryghed i 
udearealerne. FN’s verdensmål er direkte 
indskrevet i udbudsmaterialet for projek-
tet, hvor der fokuseres på håndteringen af 
byggematerialer, praktikanter og lærlinge 
med mere. 
Bygherre: Haderslev Boligselskab.
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Kapitel 5 – Grønnere almene boliger - tiltag i Grøn boligaftale 2020

Grøn boligaftale 2020 indeholder som nævnt 
retningslinjer for Landsbyggefondens ramme for 
renoveringsstøtte, for den fremrykkede indsats 
i 2020-2021 samt for de nye tiltag vedrørende 
energiforbedringer. Aftalen indeholder dog også 
andre tiltag, der vil have indvirkning på både 
helhedsplaner, nybyggerier og driften af de al-
mene boliger. Dette kapitel giver et indblik i de 
øvrige elementer i Grøn boligaftale 2020, og vi 
giver nogle eksempler på, hvordan vi kan hånd-
tere det sammen. 

Grønnere almene boliger – bæredygtigt 
byggeri

Med Grøn boligaftale 2020 kommer der fokus 
på det store potentiale for energioptimering og 
grønne klimaløsninger i den almene boligmasse. 
Med de politiske ambitioner om 70 % reduktion 
af CO2-udledning inden 2030, er der et behov 
for, at energibesparende og grønne klimaforan-
staltninger indgår i endnu højere grad fremover, 
når vi renoverer almene boliger. Det kan i sidste 
ende give lavere forbrugsregninger til beboerne 
samtidig med, at det giver god mening, at vi i 
den almene branche bidrager til de nødvendige 
energibesparelser. 

For projekterne på ventelisten for 2020-2021 
kan der tilføres energibesparende tiltag gennem 
de grønne screeninger og grønne revurderin-
ger. Hvordan det præcist bliver i fremtiden for 
kommende helhedsplaner, er i skrivende stund 

ukendt, men den grønne dagsorden, der nu ta-
ges hul på i Landsbyggefondens regi, har været 
efterspurgt gennem længere tid. Flere kommu-
ner stiller osse krav om energi- og miljømæssi-
ge forbedringer, fx gennem certificeringsordnin-
gen DGNB.

Ønsket om at fokusere mere på energibespa-
relser og bæredygtighed går hånd i hånd med 
Domea.dk’s byggepolitik, Mennesker før mur-
sten. Her er der fokus på FN’s verdensmål for 
bæredygtig udvikling og en kort beskrivelse af 
DGNB certificering. 

De grønne tiltag er afspejlet i de midler, der er 
afsat i Grøn boligaftale 2020. Her etableres en 
”grøn garantiordning” med en pulje på 400 mio. 
kr. (Se kapitel 1). 

Det vil sige en slags sikkerhedsstillelse for 
energibesparelser, for at fremme øvrige rentable 
energirenoveringer. 

Domea.dk’s  byggepol it ik Domea.dk’s  byggepol it ik    16    17

MÅL 3 – Sundhed og Trivsel

Hvad vil vi gerne opnå?

• Bygge og drive sunde boliger

• Fokusere på tryghed

• Fokusere på ensomhed

•  Indtænke løsninger til livet mellem husene

• Godt indeklima

• Tilgængelighed og sikkerhed

•  Anvende arkitektonisk greb, der fremmer det tilfældige møde og fællesskab

Hvordan opnår vi det?

•  Vælg sunde indeklimatiske løsninger (dynamiske varmeregnskaber, røgfri 
boligafdelinger mv.)

•  Byggerier der skaber rammer for fællesskaber

•  Bebyggelser med gode rekreative faciliteter til bevægelse, leg og ophold

•  God belysning, god vejvisning

• Bofællesskabet som tema

•  Udvidet beboerinddragelse ved nybyggeri

• Udvide råderets-mulighederne

Hvordan udmøntes det  
i virkeligheden?
Domea.dk’s bestyrelse har på bestyrelsesmødet 
juni 2019 taget beslutning om at anvende FN’s 
verdensmål som indikator for at nedbryde bære-
dygtighed i organisationen.

Når et projektforløb starter, måles det op mod de 
5 særligt udvalgte verdensmål, der i forhold til 
alment boligbyggeri, vurderes at kunne bidrage 
med størst gennemslagskraft.

Domea.dk har oversat de relevante delmål til 
mulige handlinger. I fællesskab mellem boligorgani-
sation eller afdelingsbestyrelse – og evt. rådgivere – 
vurderes hvilke mål, der giver mest kvalitet og værdi 
til det konkrete nybyggeri- eller renoveringsprojekt.

De ønskede indsatsområder bæres videre til byg-
geriets øvrige parter: rådgivere, håndværkere og til-
synsførende myndigheder, private developere mv. 

På de følgende sider er de 5 verdensmål foldet ud 
og oversat til mulige handlinger.

FN-Verdensmaal-plakat-A5-CMYK-DK.pdf   1   30/06/2020   09.31

I fællesskab mellem 
boligorganisation eller 
afdelingsbestyrelse 
vurderes hvilke mål, der 
giver mest kvalitet og værdi 
til det konkrete nybyggeri- 
eller renoveringsprojekt.

Vi vil skabe bebyggelser, 
der skaber rammer for 
fællesskaber.

FN’s verdensmål indgår i Domea.dk’s byggepolitik, 
Mennesker før mursten. De mest relevante verdens- 
mål er nummer 3, 7, 8, 11 og 12, der går meget fint i 
spænd med de tiltag som Grøn boligaftale 2020 læg-
ger op til. Vi henviser til Domea.dk’s byggepolitik, der 
beskriver hvordan disse verdensmål kan omsættes til 
praksis i forbindelse med byggeprojekter. 

Sundere boliger
Toftemarken, Boligselskabet Sydfyn er 
allerede i dag med i et større demon-
strationsprojekt kaldet ”dynamiske var-
meregnskaber”. Her erstattes beboernes 
afregning af varme og strøm med en indi-
viduel indeklimaafregning. Altså hvor sund 
deres bolig er målt i forhold til CO2-foruren-
ing, temperatur og fugt. 
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Uddannelses- og praktikpladser

Digitalt alment byggeri 

Nedrivning 

Kommunernes grundkapital til nybyggeri 
og billige boliger

Med Grøn boligaftale 2020 sættes der fokus 
på at sikre, at unge i håndværksfagene kan få 
uddannelses- og praktikpladser. Mindst 14% af 
de beskæftigede ved almene renoveringspro-
jekter, der støttes af Landsbyggefonden, skal 
være lærlinge i praktik. Der stilles ikke krav til 
de enkelte sager om indfrielse af de 14%, men 
målet skal ses i helhed for den almene branche. 
Med andre ord, bør det være et fokusområde i 
alle renoveringsprojekter. Alene med fremryk-
ningen af Landsbyggefondens venteliste-pro-
jekter, skønnes det i Grøn boligaftale 2020, at 
kunne understøtte omkring 2.100 praktikpladser 
i bygge- og anlægsbranchen. 

Der er behov for økonomisk at fremme digitali-
seringsindsatsen i den almene branche. Mange 
data går tabt og andre optræder flere steder, 
hvilket giver en ineffektiv drift. Indsatsen skal 
skabe gennemsigtighed og give Byggeskadefon-
den mulighed for granskning af projekterne, så 
der sker færre fejl med byggeskader og usunde 
boliger til følge.
Derfor indeholder Grøn boligaftale 2020 en 
pulje på 50 mio. kr. til udvikling af en webbase-
ret almen portal, der samtidig skal understøtte 
lagring af driftsdata i relation til mere energi-
rigtige, grønnere tiltag. Målet er systematisk 

Nogle steder i landet kan almene boliger ikke le-
jes ud og står derfor tomme. Det er dyrt og ikke 
gavnligt for det lokale miljø. Grøn boligaftale 
2020 indeholder derfor en pulje på 44 mio. kr. 
om året i 2021-2026 til nedrivning. Det vil især 
komme områder, der oplever negativ befolk-
ningstilvækst, til gode.

Den kommunale grundkapital forlænges frem til 
2026 på det nuværende niveau. I praksis bety-
der det, at almene familieboliger på 90-105 m2 
ydes 10% grundkapitaltilskud for kommunen, 
at boliger under 90 m2 ydes 8% og at boliger 
større end 105 m2 ydes 12%. Det giver incita-
ment til at opføre mindre, almene boliger og det 
giver alle parter en lang og stabil planlægnings-
horisont.

registrering og dokumentation af grønne tiltag, 
planlægning, henlæggelser og beslutninger, der 
ikke alene vil sikre at boligerne er sunde at bo 
i, men også øge levetiden på den almene byg-
ningsmasse. 

Det betyder med andre ord, at Landsbyggefon-
den kan stille garanti, hvis der opstår en lavere 
realiseret energibesparelse end forventet. Der 
åbnes samtidigt op for, at eksterne - såkaldte 
ESCO-samarbejdspartnere - kan finansiere og 
garantere de energibesparelser, som Landsbyg-
gefonden måske ikke har mulighed for at støtte. 
Disse nye muligheder kan gøre det muligt at 
hæve ambitionen for de energibesparende tiltag 
i de enkelte projekter. 

Udover den generelle støtte, der kan opnås til 
energiforbedringer i de enkelte projekter, afsæt-
tes en forsøgspulje, hvor særlige bæredygtig-
hedstiltag kan støttes. Fx klimavenlige og/eller 
genanvendelige byggematerialer, varmepumper, 
forbedringer af indeklima og digital styring af 
energiforbrug. Der er afsat 200 mio. kr. i denne 
pulje. (Se kapitel 1).

Skovbærparken, Haderslev
Ved renoveringen er op mod 10% beskæftiget i 
et praktik- eller uddannelsesforløb. 
I Domea.dk’s byggepolitik, Mennesker før mur-
sten, er indsatsen omkring flere uddannelses- 
og praktikpladser også i fokus og indgår via 
FN’s verdensmål 3 – Sundhed og trivsel.
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Der kan være udfordringer forbundet med etab-
lering af almene boliger på småøerne. Grøn bo-
ligaftale 2020 har derfor anført tilskudsordnin-
ger, der skal fremme muligheden for at realisere 
flere almene boliger på småøerne. Der henvises 
til Grøn boligaftale 2020 i forhold til ordningen.

Regeringen har i samarbejde med Danmarks 
Almene Boliger (BL) og Kommunernes Lands-
forening (KL) indgået aftale om at videreføre ef-
fektiviseringsarbejdet i den almene boligmasse 
med udgangspunkt i en ny effektiviseringsmål-
sætning. Bevillingen til den statslige effektivise-
ringsenhed på boligområdet forlænges derfor til 
2026 og finansieres som hidtil af Landsbygge-
fonden.

Almene boliger på småøerneFortsat fokus på effektiv drift

Grønnere almene boliger - eksempel på renovering af udearealer
Villabyernes bebyggelse i Solrød står med sine 563 lejemål foran en gennemgribende renovering af udearealer-
ne. Renoveringen skal bidrage til øget brug af uderummet og fremme biodiversiten. Der er opholds- og bevæ-
gelsesområder for alle aldre og den varierende beplantning med blandt andet græsarter, præriebede og blandet 
stedsegrønt er fokus for et miljø med lavt vedligehold og sjov leg.
Bygherre: Villabyernes Boligselskab, Solrød.
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Kapitel 6 – Vigtige indsatser og hjælpeværktøjer 

Grøn boligaftale 2020 lægger som nævnt op til, 
at mange helhedsplaner vil blive behandlet og 
godkendt i løbet af relativ kort tid. Mange sager 
har været længe undervejs, så det er en god 
nyhed, at de mange venteliste-projekter hos 
Landsbyggefonden nu kan tildeles midler. Tinge-
ne sker ikke af sig selv og der skal holdes fokus 
på fremdriften, for at få Grøn boligaftale 2020 
gjort til virkelighed – en vigtig samfundsmæssig 
indsats, vi i den almene branche kan og skal 
bidrage til.

Vigtige indsatser

Den vigtige indsats skal understøttes af følgen-
de handlinger. 

Løbende forventningsafstemning mellem byg-
herren (boligorganisationen), afdelingen, ser-
vicecentret og Domea.dk i forhold til rammerne 
for projektforløbet. Herunder aftale kommunika-
tionsbehov og fordele opgaverne i den kommen-
de fase. Det er tilrådeligt at kommunikations-
behovet drøftes indgående og at der eventuelt 
tilknyttes en ekstern kommunikationsrådgiver – 
især når der er tale om større renoveringssager 
med genhusning.

Det er Domea.dk’s opgave, løbende at skabe 
overblik for bygherren og byggeudvalget om 
procesgangen og hvor den aktuelle helhedsplan 
befinder sig i procesforløbet. Herunder løbende 
være i dialog med kommune og Landsbyggefon-
den for at sikre fremdrift gennem byggesagens 
forløb.

Domea.dk skaber overblik over organisationens 
og afdelingens økonomi, skaber klarhed over 
renoveringsbehovet og den tilhørende økonomi/
huslejekonsekvens samt foranlediger dialog i 
forhold til eventuelle andre delprojekter, fx bo-
ligsociale indsatser.

Domea.dk tager kontakt til områdelederen af 
den boligsociale indsats, hvis en sådan pågår. 
Eventuelle indsatser planlægges i samarbejde 
og koordineres, sådan at indsatserne i givet fald 
kan understøtte hinanden. 

Domea.dk har til opgave at sikre involvering 
af sagens parter efter aftale med bygherren. 
Herunder afdeling, servicecenter og relevant 
driftspersonale. 

Domea.dk vil sørge for aftaleindgåelse med tek-
niske rådgivere og entreprenører/håndværkere, 
efter samråd med bygherren.

Boligorganisationen og afdelingsbestyrelsen skal 
sikre den demokratiske proces og nedsætte et 
byggeudvalg, der løbende skal følge byggesa-
gen og deltage aktivt i forhold til prioriteringer 
og beslutninger om helhedsplanens indhold og 
tilhørende økonomi.  

Afdelingsbestyrelsen varetager den løben-
de kommunikation med afdelingens beboere, 
eventuelt med bistand fra Domea.dk og ser-
vicecentret. Der gøres særligt opmærksom på 
tilrettelæggelse og klarhed over opgavefordeling 
til den formelle beboerafstemning. Dvs. den be-
boerafstemning der går forud for indsendelse af 
Skema A til kommune og Landsbyggefonden. 

Servicecentret bistår med oplysninger om be-
byggelsens tilstand. Herunder fremlæggelse af 
driftsplaner og budgetter, henlæggelser og rele-
vante aftaler med boligorganisation og afdeling.

I Domea.dk afholdes interne projektgruppemø-
der, hvor de forskellige faggrupper mødes for 
at koordinere byggesagens opgaver. Det er 
Domea.dk’s projektleder, som er tovholder på 
disse møder.

For at hjælpe jer godt på vej, er der en række 
værktøjer, vi gerne vil fremhæve. Værktøjer-
ne kan være nyttige i den konkrete dialog med 
byggesagens parter.

• Folderen ”Kom godt i gang med renovering” 
udgivet af Domea.dk. Her beskrives procesgan-
gen for helhedsplaner i en grafisk opsætning 
med uddybende bemærkninger om de enkelte 
fasers indhold og aktører. Roller og ansvar er 
tillige beskrevet for bygherrens nærmeste orga-
nisation.

Hjælpeværktøjer
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• Domea.dk’s byggepolitik ”Mennesker før mur-
sten”. Byggepolitikken beskriver tre overord-
nede principper for gode byggeprocesser: Det 
gode boligliv, kvalitet i byggeriet og bæredygtig-
hed. Under afsnittet om bæredygtighed er FN’s 
verdensmål og DGNB certificeringsordningen 
kort beskrevet.

• AlmenHæfte ”Byggeven” udgivet af AlmenNet. 
Her forklares procesgangen mere omfatten-
de tillige med de involverede parters rolle og 
ansvar. Der findes skabeloner og værktøjer til 
hjælp til beboere. 

• AlmenHæfte ”Dine rettigheder ved genhus-
ning” udgivet af Almennet. Denne publikation 
sætter fokus på beboernes rettigheder og den 
gode proces ved genhusning. 

• AlmenVejledning ”Vejledning til genhusning” 
udgivet af Almennet. Genhusning er en kom-
pliceret og krævende affære, og indebærer 
potentiale for splid mellem beboere og admini-
stration. Det modsatte gør sig også gældende, 
og der er potentiale for i fællesskab at skabe 
en ny og stærkere boligafdeling. Vejledning til 
genhusning er skrevet til byggeprojektledere, 
kommunikationsrådgivere, genhusningskonsu-
lenter, forretningsførere og andre der er eller 
skal i gang med et byggeprojekt, der involverer 
genhusning.

• AlmenVejledning ”Beboerdemokratisk proces 1 
og 2” udgivet af Almennet. Vejledningen består 
af en række værktøjer og aktiviteter, der sigter 
mod at optimere forløbet med at planlægge og 
gennemføre et beboerinddragelsesforløb. En-
hver proces er unik, og den skal tilrettelægges 
specifikt til den konkrete sag. Beboerdemokra-
tiet er en vigtig grundpille i almene boligafde-

linger. Beboerne skal godkende en renovering, 
og det er derfor vigtigt, at de inddrages og føler 
ejerskab til en fremtidssikring af afdelingen. 
Denne vejledning hjælper med til at gennemføre 
et sådan forløb.

• ”Endelig vejledning i forbindelse med aktive-
ring af grøn screening” udgivet af Landsbyg-
gefonden. Her beskrives vilkår for de grønne 
energiscreeninger, der skal udføres i forbindelse 
med afvikling af venteliste-projekterne under 
Grøn boligaftale 2020.

• ”Grøn boligaftale 2020”. Aftale mellem rege-
ringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Fol-
keparti, Det Radikale venstre, Socialistisk Folke-
parti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, 
Alternativet og Sikandar Siddique (UFG). Aftalen 
beskriver vilkår for de afsatte 30 mia. kr. fra 
Landsbyggefonden til renovering af den almene 
boligmasse i perioden 2020-2026. 
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Sammen gør vi Danmark til et 
bedre og billigere sted at bo. 
“
Domea.dk Oldenburg Allé 3

2630 Taastrup
Horsensvej 72A
7100 Vejle

Græse Bakkeby, Frederikssund
En tidstypisk tæt-lav boligbebyggelse med 392 familieboliger og 10 ungdomsboliger, opført 1982-1987.  
Et venteliste-projekt under Landsbyggefonden med Boligselskabet Rosenvænget som bygherre. Renoveringen 
omfatter udbedring af byggeskader på facader og tage, efterisolering og tilgængelighedsboliger. 
Bygherre: Boligselskabet Rosenvænget.


