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Afdeling 100, Bindesbøll – godkendelse af skema B 
 

Bossid 751 1000 18-12-2917 01 
   
 
 
Ansøgning 
Godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse. 
 
Projekt:  231 almene familieboliger, heraf 72 særligt støttet boliger 
(heraf 36 små boliger), og fælleslokaler, i alt 18.428 m2 
Ejendom: Matr.nr. 325 Vejlby By, Risskov  
 
   
Tilsagn 
Århus kommune skal herved meddele Dem godkendelse af den endelige an-
skaffelsessum på 411.127.000 kr. 
 
 
Finansiering  
   
   
 Kr. % 
Realkredit 361.792.000 88 
Aarhus Kommune via LBF 41.113.000 10 
Beboer indskud 8.222.000 2 
I alt med støtte 411.127.000 100 

 
 
Garanti og offentlig ydelsesstøtte ydes efter de gældende bestemmelser i 
lov om almene boliger. 
 
 
Forventet påbegyndelsesdato er oplyst til den 1. september 2022 
 
Når byggetilladelse foreligger, er der fra kommunens side intet til hinder for, 
at byggeriet påbegyndes. Såfremt byggeriet ikke er påbegyndt senest 3 må-
neder efter den forventede påbegyndelsesdato bortfalder tilsagnet medmin-
dre anden aftale træffes med Tilsynet. 

Almene Boliger 
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 

Arbejdernes Andelsboligforening 
 
Sendt med digital post 

TEKNIK OG MILJØ 
Bystrategi 
Aarhus Kommune 

Almene Boliger 
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 
 
Direkte telefon: 41 85 99 03 
 
Direkte e-mail:  
cmk@aarhus.dk 
 
Sag: GEO-2022-500664 
Sagsbehandler: 
Claus Michael Krogh 
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Kommunens afgørelse er via BOSSINF indberettet til relevante myndighe-
der.  
 
Bemærk at Byggeskadefonden som forudsætning for dækning kræver, at 
der ved byggeriets overgang til drift foreligger driftsplan, komplet projekt-
materiale og risikoerklæring.  
 
 
Som bilag til skema C vedlægges 

• Revisionsprotokollat vedrørende byggeregnskabet 

• Lejefordelingen i henhold til almenlejelovens § 9 stk. 4 
 
 
Overskridelse af maksimumbeløb i forbindelse med nybyggeri  
Ifølge støttebekendtgørelsen (§45, stk. 5) skal overskridelser dækkes af byg-

gesagshonoraret og efterfølgende af boligorganisationens egenkapital.  
 
 
Gebyr til kommunen 
Støttesagsgebyret til kommunen er 3,0 ‰ af den ved byggestart godkendte 

anskaffelsessum fraregnet samtlige gebyrer. 

 
Støttesagsgebyret i nærværende sag er beregnet til i alt (afrundet)  
1.231.000 kr. Beløbet opkræves elektronisk. 
 
 
NB: Forudsætningen for denne godkendelsesskrivelse er eftersendelse af 
arealgodkendelse fra BBR. 
 
NB: Forud for fastlæggelse af lejefordelingen i forbindelse med den første 
udlejning, jf. almenlejelovens § 9, stk. 2, ønsker Tilsynet en drøftelse med 
boligorganisationen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Claus Michael Krogh 
Projektleder 


