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Dagsorden
• Velkommen 
• Orientering om proces for helhedsplanen

– Renoveringsbehov i Carlsro

– Beboerinddragelse

– Landsbyggefonden støtter

– Proces for afstemning

– Proces for byggesagen

• Spørgsmål fra salen
• Information om videre forløb



Orientering om proces for 
helhedsplanen

v. Nanna Aae Christensen, DAB byg og renovering



Renoveringsbehov
….hvad er udfordringerne?

• Indeklimaproblemer
• Nedslidte installationer
• Nedslidte bygningsdele
• Utidssvarende boliger
• Lydforhold i Langhuset



Renoveringsbehov
….hvorfor en helhedsplan?

• Med støtte fra Landsbyggefonden kan vi bygge mere til en 
lavere husleje



Renoveringsbehov
….hvorfor en helhedsplan?

MED STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN UDEN STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN



Renoveringsbehov
….hvorfor Landsbyggefonden?

• Landsbyggefondens penge, er penge som beboerne selv har 
indbetalt til Landsbyggefonden via huslejen. 

• Landsbyggefonden er med til at fremtidssikre 
– Fysisk
– Økonomisk og 
– Socialt bæredygtige boligområder



Renoveringsbehov
….hvordan er vi nået hertil?

• 2013 – Tilstandsrapporter viser at der er et renoveringsbehov 
af et omfang udover end almindelige vedligeholdsarbejder

• 2016 – Rådgivere har udarbejdet fremtidsanalyse med mulige 
tiltag for at fremtidssikre afdelingen

• 2017 – Besigtigelse med Landsbyggefonden 
• 2017 – Landsbyggefonden vil gerne støtte – i 2021 eller 

senere!
• 2020 – Grøn Boligaftale indgået på Christiansborg –

Landsbyggefondens venteliste afskaffes!



Renoveringsbehov
….hvordan er vi nået hertil?

• Afdelinger på ventelisten med energimærke A-D skal indsende 
skema A i 2020

• Afdelinger på ventelisten med energimærke E- skal indsende 
skema A i 2021

Carlsro har energimærke D og skal indsende skema A i 2020



Beboerinddragelse
….hvordan kan jeg få indflydelse?

I er tidligere blevet lovet inddragelse via workshops
• Workshops afholdes i løbet af 2021 – I får nærmere besked

Hvad er workshops til gavn for?
• I får mulighed for at præge projektet på et overordnet niveau

• Vi får sammen skabt de bedste rammer for beboerne indenfor 
den økonomi vi har til rådighed



Hvordan opnår vi støtte fra Landsbyggefonden?
• Byggeteknisk dokumentation for svigt og skade 
• Forslag til at løse problemerne
• Dialog med Landsbyggefonden

Landsbyggefonden støtter
… men hvad og hvordan?



Er der krav for at opnå støtte?
• Økonomisk lidende
• Byggeskade
• Der skal udarbejdes en helhedsplan for afdelingen
• Kommunen skal kunne godkende helhedsplanen

Landsbyggefonden støtter ikke almindelig drift og vedligehold

Landsbyggefonden støtter
… men hvad og hvordan?



Landsbyggefonden støtter
… men hvad og hvordan?

Hvad kan Landsbyggefonden støtte i Carlsro?
• Opretning (byggeskader, indeklima)
• Forbedringer (bedre bo-kvalitet, ventilation)
• Miljøforbedringer (udearealer ved Langhuset)
• Sammenlægninger (større variation i boligstørrelser)
• Tilgængelighed (boliger som er forberedt til evt. 

kørestolsbruger)



Landsbyggefonden støtter
….men hvad skal der laves?



Landsbyggefonden støtter
….men hvor meget?

Samlet udgift til byggesagen 

Landsbyggefonden bidrager

Beboerne bidrager

= 500-800 mio. kr.

= op til 400 mio. kr.

= op til 400 mio. kr.



Landsbyggefonden støtter
…men hvorfor skal det godkendes i år?

• Grøn Boligaftale 2020-26 besluttet af Christiansborg

• Corona hjælpepakke for at få gang i hjulene



Proces for afstemningen
….hvornår skal vi stemme om helhedsplanen?

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2021
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Proces for afstemningen
….hvad med Corona?

Vi arbejder under myndighedernes retningslinjer
• Vi må fortsat holde møder med op til 500 deltagere – hvis de 

sidder ned og har 2m² pr. person.
• Der anbefales brug af mundbind og håndsprit på møderne for 

alles sikkerheds skyld.

Hvis retningslinjerne ændrer sig, bliver I orienteret herom.



Proces for byggesagen
….hvornår kommer håndværkerne?

Skema A 
indsendes

2020

Beboerworkshops

Dialog mellem styregruppe 
og rådgivere om indhold

Behandling af skema A hos 
LBF

2021-2022

Projektering

Myndighedsbehandling

2022-25

Udførelse

2021



Spørgsmål?



Information om videre forløb
v. formand Peter Lund Sørensen
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