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Temadag i Fredensborg Boligselskab
den 14. september 2019



Dagens program

 Kl. 8.30 – 9.00 Morgenmad og velkomst v. Henrik
 Kl. 9.00 – 10.00 Fremtidssikring af afdelingerne v. Helge, 

Niels og Annette
 Kl. 10.00 – 11.00 Oplæg om solceller v. Steen Gravenslund 

Olesen, Cowi
 PAUSE
 Kl. 11.30 – 12.30 Status på effektiviseringer v. Annette og 

Henrik
 FROKOST
 Kl. 13.30 – 14.30 Affaldssortering v. Børge og Tom
 Kl. 14.30 – 15.00 Farvel og tak for i dag v. Annette og Henrik



 Fra Niverød III, Helge From og 
fra Niverød IV, Niels Søndergaard

 Bestyrelserne i Niverød III og IV 
har arbejdet med fremtidssikring 
af afdelingerne, som de vil 
præsentere til inspiration for 
selskabets øvrige 
afdelingsbestyrelser og som 
oplæg til en fælles diskussion. 

Fremtidssikring af afdelingerne



Fremtidssikring – hvilken finansiering?

Byggesager med støtte fra Landsbyggefonden

- Støttede lån
- Ustøttede lån
- Kapitaltilførsel
- Huslejestøtte
- Driftslån
- Fællespuljetilskud
- Fritagelse for indbetaling af G-indskud
- Fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån
- Egen trækningsret
- Medfinansiering



Fremtidssikring – hvilken finansiering?

Byggesager uden støtte fra Landsbyggefonden

- Ustøttede lån
- Egen trækningsret
- Bortfald af ydelser på forbedringslån
- Frie henlæggelser
- Besparelser på henlæggelser
- Energitilskud
- Tilskud til demonstrationsprojekter



Langtidsplan - likviditet



Fremtidssikring – henlæggelser

Niverød III – 3,6 – 3,95 – 4,65 mio. kr./år = 152 kr./m²

Niverød IV – 3,4 – 3,75 – 3,9 mio- kr./år = 180 kr./m² 

Niverødgård – 145 – 230 – 185.000 kr./år = 97 kr./m²



Fremtidssikring – saldo på henlæggelser

Niverød III 5,15 mio.kr. = 18.000 kr./bolig 

Niverød IV 6,14 mio.kr. = 24.000 kr./bolig

Niverødgård 500.000 kr. = 25.000 kr./bolig



 Steen Gravenslund Olesen, 
projektleder fra Cowi

 Med konkret erfaring fra solcelle-
projekter - hvilke muligheder er 
der for brug af solceller i dag 
med udgangspunkt i Fredensborg 
Boligselskabs afdelinger.

Oplæg om solceller - hvad er mulighederne i dag



 PAUSE



Status på effektiviseringer –
med fokus på afdelingernes 
arbejde med opgaven

Vi skal kigge på selskabets 
effektiviseringstal, hvor langt 
I er, hvor I fortsat kan gøre 
mere og det videre arbejde 
med effektiviseringer og 
initiativer til flere 
driftsbesparelser. 

Status på effektiviseringer



Baggrund

• Folketinget vedtog i december 2016 nye regler for den almene 
boligsektors drift. 

• Reglerne skulle ses i sammenhæng med en aftale, der blev indgået 
mellem regeringen, KL og BL om, i perioden 2014-2020, at 
gennemføre besparelser i driften på 1,5 mia. kr. for sektoren som 
helhed.



Afgrænsede driftsudgifter ?

Alle afdelingens udgifter undtagen:

• Konto 101, Nettokapitaludgifter

• Konto 106, Ejendomsskatter

• Konto 120, Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse

• Konto 127, Ydelser på lån til forbedringer – ikke lån med støtte



Status på effektiviseringer 
– med fokus på afdelingernes arbejde med opgaven

 besparelse m²

 

 Niverød III 944.370 30,85

 

 Niverød IV 352.396 16,25

 Niverødgård 47.341 25,02

 Mergeltoften 140.821 36,85

 Byvejen 13.422 39.59

 Besparelse i alt for selskabet 1.498.350 kr.



Status på effektiviseringer 
– med fokus på afdelingernes arbejde med opgaven

 Driftslederassistent på pension ca. 500.000 kr. 

 Fælles driftsledelse ca. 532.000 kr.

 Svarende til 17,72 kr./m²

 Besparelser via KAB 12,60 kr./m²

 I alt 29,42 kr./m²



Status på effektiviseringer 
– med fokus på afdelingernes arbejde med opgaven

sparekrav m² nuværende besparelse

 Niverød III 30,85 kr. 29,42 kr.

 

 Niverød IV 16,25 kr. 29,42 kr.

 Niverødgård 25,02 kr. 29,42 kr.

 Mergeltoften 36,85 kr. 29,42 kr.

 Byvejen 39,59 kr. 29,42 kr.



Status på effektiviseringer
(Kilde: LBF – Effektivitetstal)



Effektiviseringer – næste skridt?

 Gode idéer tilbage fra temadag i 2017:

Overvej hyppighed for afhentning af haveaffald og storskrald 
(registrer evt. behov med ansøgningsskema)
kreativ græsslåning (Vild med vilje) mm.

Andre nye idéer?
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 FROKOST



Affaldssortering – ny ordning i 2020-2021

 Driftschef Børge Frisbæk og serviceleder Tom Føhns fortæller om, 
hvad den nye ordning for affaldssortering indebærer for 
afdelingerne/beboerne. 

 Afslutningsvis vil det være muligt at stille spørgsmål.



Tak for i dag




