
RENOVERING AF RYHAVEN
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VELKOMMEN

- Vi håber, I har fået noget ud af folderen, I har modtaget – i aften vil vi 

gennemgå overskrifterne i den mere grundigt.

- I er meget velkomne til at stille spørgsmål undervejs.



DAGSORDEN

• Velkomst 

• De tre løsninger

• Bascon orienterer – hvilke undersøgelser er foretaget siden sidst?

• Ungdomsboligernes beliggenhed

• Letbanen

• Økonomi

• Energiforbrug

• SPØRGSMÅL

• Opsamling og det videre forløb



LØSNING 1 – RENOVERING 

• Tage, døre, vinduer, gulve osv.

• Genhusning

• Problemer KAN opstå igen

• Huslejestigning:

Lejemålstype Nuværende leje pr. md. Stigning pr. md. Ny leje
31 m2 2.292 kr. 454 kr. 2.746 kr.
69 m2 4.257 kr. 843 kr. 5.100 kr.
97 m2 5.838 kr. 1.156 kr. 6.994 kr.



LØSNING 2 – NYBYGGERI (RENOVERING FRA SOKLEN)

• Helt nye huse

• Genhusning

• Dyr løsning

• Huslejestigning:

• Er I med på, at vi fremover ser bort fra denne løsning pga. prisen?

Lejemålstype Nuværende leje pr. md. Stigning pr. md. Ny leje
31 m2 2.292 kr. 920 kr. 3.212 kr.
69 m2 4.257 kr. 1.709 kr. 5.966 kr.
97 m2 5.838 kr. 2.343 kr. 8.181 kr.



LØSNING 3 – NYBYGGERI + 50 UNGDOMSBOLIGER (RENOVERING 

FRA SOKLEN)

• Helt nye huse

• Genhusning

• 50 ungdomsboliger skal placeres og nogle huse skal være i to plan

• Huslejestigning:

Lejemålstype Nuværende leje pr. md. Stigning pr. md. Ny leje
31 m2 2.292 kr. 552 kr. 2.844 kr.
69 m2 4.257 kr. 1.025 kr. 5.282 kr.
97 m2 5.838 kr. 1.406 kr. 7.244 kr.



BASCON

Siden sidst:

- Miljøundersøgelse i nuværende byggeri

- Beregning af CO2-aftryk – zinktag / paptag

- Undersøgelser omkring forsyningsforhold (ledninger i jord)



BASCON

Miljøundersøgelse i nuværende byggeri:

- Der er fundet brun asbest i pladebeklædning på loft

- Der er ikke konstateret bløde fuger med PCB i byggeriet 

- Der er ikke fundet bly i vægmalinger

- Der er fundet maling med højt indhold af bly i indvendigt træværk 

- Der er fundet bly i udvendigt malet træværk

- Der er fundet maling med højt indhold af bly på radiatorer

- Der er fundet glasur med højt indhold af bly på vægfliser



BASCON

Beregning af CO2-aftryk: 

- ved samme tagmateriale til renovering og nybyg.

I anlægsfasen er renovering bedst: ca. 100 ˂˃ 190 kg CO2/m²

I drift over 40 år er nybyg bedst: ca. 265 ˂˃ 635 kg CO2/m²

Skæringspunktet ligger efter ca. 11 år.



BASCON

Undersøgelser omkring forsyningsforhold (ledninger i jord):

- Forsyningsledninger i terræn forventes ikke omlagt, da indføringer gennem sokler 

søges bevaret.

- Fra sokkel føres der nye forsyninger internt i boligen i ny gulvopbygning.

- Nedslidte forsyningsledninger i terræn bør skiftes uanset renovering eller 

nybyggeri.



UNGDOMSBOLIGER

• Kan placeres der, hvor I helst vil have dem – fx ved letbanen eller i en 

klynge for sig selv.

• Hvis ungdomsboligerne laves i to plan, vil 14 andre lejemål også skulle 

laves i to plan. Disse 14 kan I også være med til at bestemme hvor skal 

placeres.



UNGDOMSBOLIGER



LETBANEN

• Kommer formentlig til at løbe langs Ryhavevej

• Meget støjsvag – larmer mindre end en bybus

• Kan bremse hurtigere end en bil

• Giver rigtig gode muligheder for at komme nemt til midtbyen og indkøb



ØKONOMI

Baggrunden for de økonomiske beregninger:

Løsning 1: 

Samlet økonomisk 

ramme 122.799.000 kr.

Løsning 3:  

Samlet økonomisk 

ramme 177.212.000 kr.

Støttet lån 81.754.000 kr. 81.754.000 kr.

Ustøttet lån 37.738.000 kr. 92.151.000 kr.

Andre tilskud 3.307.000 kr. 3.307.000 kr.

Disp.fond/trækningsret tilskud 0,00 kr. 14.000.000,00 kr.

Salg af byggeret til ungdomsboliger 0,00 kr. 20.000.000,00 kr.



HUSLEJEØKONOMI

Note Løsning 1 Løsning 3

Nuværende gns. leje pr. m2 745 745

Låneydelser støttet lån    HS 81.754.000 kr. 293 293

Låneydelser ustøttet lån  HS 37.738.000 kr. 191 191

Låneydelser ustøttet lån  HS 34.413.000 kr. 0 174

Ny gns. leje pr. m2 1.229 1.403

Huslejestøtte (1) - 200 - 200

Kapitaltilførsel (femkantsdepot) (2) - 22 - 22

Besparelse udamortiseret lån (3) - 13 - 13

Besparelse henlæggelser PPV (4) - 80 - 80

Besparelse alm. vedligeholdelse (5) - 21 - 21

Ny gns. leje pr. m2 893 1.067

Tilskud dispositionsfond/trækningsret (6) 0 - 92

Årlige besparelse driftsomkostninger (7) 0 -50

Ny gns. leje pr. m2 893 925



HUSLEJEØKONOMI

Løsning 1: Renovering (893 kr. gns. årlig leje)
Leje i kr. pr. 

1.1.2014

Stigning i kr. pr. 

måned

Ny leje i kr. 

pr. måned

12 lejemål på 31,0 m2 2.292 454 2.746

12 lejemål på 69,0 m2 4.257 843 5.100

100 lejemål på 97,0 m2 5.838 1.156 6.994

Løsning 3: Renovering (925 kr. gns. årlig leje)
Leje i kr. pr. 

1.1.2014

Stigning i kr. pr. 

måned

Ny leje i kr. 

pr. måned

12 lejemål på 31,0 m2 2.292 552 2.844

12 lejemål på 69,0 m2 4.257 1.025 5.282

100 lejemål på 97,0 m2 5.838 1.406 7.244



HUSLEJEØKONOMI

Note 1:  Huslejestøtte 

• I forbindelse med renovering af Ryhaven yder Landsbyggefonden 

(Landsdispositionsfonden) støtte til huslejenedsættelse i en periode.

• De første 4 år yder Landsbyggefonden fuld støtte. Huslejestøtten fortsætter de 

næste år, men aftrappes herefter med 9 kr. pr m2 pr. år, indtil støtten helt falder bort.

• Målet for indsatsen med huslejenedsættelsen er selvsagt at skabe en balanceleje, 

som er konkurrencedygtig i det pågældende boligmarked. Et vigtigt parameter er her 

en aktuel boligkvalitet. Tilpasning, renovering og modernisering m.v. muliggøres af 

balanceleje om nødvendigt nedsat med huslejestøtte. En meget væsentlig del af 

huslejestøttemidlerne anvendes til huslejenedsættelser i forbindelse med 

renoveringsprojekter.



HUSLEJEØKONOMI

Note 1:  Huslejestøtte (fortsat)

• I Ryhaven er der bevilliget den maksimale sats på 200 kr. pr. m2 pr. år, svarende til 

2.180.000 kr. om året i de første 4 år. Herefter aftrappes støtten årligt med de 9 kr. 

pr. m2, svarende til kr. 98.100 kr. om året. 

• Ryhaven vil i perioden 2014–2039 modtage kr. 34.018.900 i huslejestøtte, hvoraf 

Ryhaven skal ”betale” kr. 2.158.200 som følge af nedtrapningen.



HUSLEJEØKONOMI

Note 2:  Kapitaltilførsel (femkantsordning) 

Samlet kapitaltilførsel:

Femkantsordningen består af en oprettelse af et lukket depot, hvor følgende 4 parter 

indskyder mindst 1/5:

Aarhus Kommune (1/5): 520.000 kr.

Østjysk Bolig (1/5): 520.000 kr.

Landsbyggefonden (2/5): 1.040.000 kr.

Realkreditforening (1/5): 520.000 kr.

I alt 2.600.000 kr.



HUSLEJEØKONOMI

Note 2:  Kapitaltilførsel (femkantsordning) – fortsat

Kapitaltilførslen placeres typisk i obligationer og udbetales til afdelingen som løbende 

støtte.

Det årlige beløb, som udbetales, er maksimalt 240.000 kr., og det forventes at depotet 

er tomt omkring 2033, hvor det så erstattes af udamortiserede lån, derudover vil det 

blive suppleret med udamotiserede lån fra 2014.

Tilbagebetaling:

Realkreditforeningens andel er et stående lån, som tilbagebetales efter 15 år eller når 

andre lån udamortiseres.

LBF og Aarhus Kommunes andele er stående lån, som typisk ikke forrentes, men kan 

kræves indfriet/afdraget, såfremt afdelingens økonomi tillader det.

Østjysk Boligs andel er et tilskud.



HUSLEJEØKONOMI

Note 3:  Udamortiserede lån

Udamortisede lån er lån, som er indfriede.

Når dette sker for anskaffelseslån i en almen boligafdelingen, fortsætter betalingen af 

ydelsen til den lokale dispositionsfond med 1/3 og til Landsbyggefonden med 2/3 af 

ydelsen.

I forbindelse med renoveringer er det oplagt at søge fritagelse for indbetalinger til den 

lokale dispositionsfond og derved opnå en besparelse, som kan være med til at 

finansiere ydelser på de nye lån.

Ryhaven indbetaler pt. ca. 142.519 kr. årligt til den lokale dispositionsfond.

Ved en fritagelse udgør dette beløb en årlig besparelse på 13 kr. pr. m2  



HUSLEJEØKONOMI

Note 4 og 5: Besparelse på henlæggelser til PPV og almindelig vedligeholdelse  

I forbindelse med renovering eller nybyggeri vil der være besparelser på de fremtidige 

udgifter til vedligeholdelse af bygninger. 

Der er udarbejdet nye 30-årige vedligeholdelsesplaner og skøn over fremtidig daglig 

vedligeholdelsesudgifter.

Der forventes at kunne spares i omegnen af 1,1 mio. kr. årligt, svarende til 102 kr. pr. 

m2 årligt.



HUSLEJEØKONOMI

Note 6: Tilskud dispositionsfond/trækningsret  

I forbindelse med løsning 3 har selskabets bestyrelse valgt at bevillige et tilskud fra den 

lokale dispositionsfond/trækningsret på 14,0 mio. kr.

Beløbet forvaltes på samme måde som femkantsordningen og forventes årligt at 

bidrage med ca. 1,0 mio. kr. svarende til et løbende tilskud på 93 kr. pr. m2.

Depotet forventes at være tomt i 2035, hvor tilskuddet erstattes af udamortiserede

forbedringsarbejdslån.



HUSLEJEØKONOMI

Note 6: Tilskud dispositionsfond/trækningsret (fortsat)  

Har boligorganisationen råd til det?  

Ja!

Ved udgangen af 2014 forventes dispositionsfonden at være på ca. 34 mio. kr.

Heraf udgør den disponible del 24 mio. kr.



HUSLEJEØKONOMI

Note 7: Årlige besparelser driftsomkostninger  

Ved etablering af 50 stk. ungdomsboliger er det muligt at opnå driftsbesparelser på bl.a.:

• Renholdelse

• Beboerdemokrati

Det skønnes at svare til 50 kr. pr. m2 årligt.



ENERGIFORBRUG 

Besparelserne på varme er trukket ud. 

Løsning 1 vil kunne give en besparelse i forhold til i dag på op til ca. 190 kr. pr. 

lejemål pr. måned på varmeforbruget.

Løsning 3 vil kunne give en besparelse på op til ca. 620 kr. pr. lejemål pr. måned på 

varmeforbruget plus op til ca. 480 kr. pr. måned pga. solceller (afhængig af hvilket 

solcelleareal, der kan integreres i projektet).

Disse tal skal altså trækkes fra huslejen.

Varmebesparelser vil variere meget i forhold til de enkelte boliger, da der er store 

forskelle i varmebehov mv.

Den skønnede middelforskel på løsning 1 og 3 vil ligge på ca. 300 kr. pr. lejemål pr. 

måned.



FLYTNINGER

2008: 13 flytninger (0 interne)

2009: 12 flytninger (1 intern)

2010: 11 flytninger (1 intern)

2011: 14 flytninger (1 intern)

2012: 13 flytninger (1 intern)

2013: 12 flytninger (2 interne)


