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TILSAGN OM STØTTE TIL STØJISOLERING – 

GODKENDELSE AF LICITATION 

 

Adresse: Borups allé 200-236 m.fl. 

Matrikel nr.: 505, 506 og 509-512 Utterslev 

Ref. lov: Bekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016 om lov 

om byfornyelse og udvikling af byer med senere 

ændringer, kapitel 4. 

 

 

Tak for jeres mail fra den 1. maj 2019 og 6. maj 2019 med 

projektmateriale og licitationsresultat for 

bygningsfornyelsesarbejder på ejendommen.  

 

Vi er glade for at kunne meddele, at vi kan godkende jeres 

projektmateriale og licitationsresultat.  

Se flere detaljer vedrørende betingelserne for støtten længere 

nede i brevet. 

 

Vi har gennemgået projektmaterialet og hvis I har spørgsmål til 

godkendelsen, kan I kontakte nedenstående projektleder/arkitekt på 

telefon 2912 7439 eller mail karbak@kk.dk. 

 

 

LICITATIONSRESULTAT 

 

Licitationen er afholdt den 12. februar 2019. Rådgiver har udbudt 

arbejderne i hovedentreprise som begrænset licitation uden 

prækvalifikation og på grundlag af AB18.   

 

Prisindhentningen anses at overholde Økonomi- og 

Erhvervsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 

om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, hvor 

tildelingskriteriet ved begrænset licitation er laveste bud, Bygge- og 

Boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på 

bygge- og anlægsarbejder m.v. samt bekendtgørelse nr. 773 af 27.  juni 

2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og 

ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.  

 



 

 

Side 2 af 3 

Følgende entreprenører var indbudt til at deltage i licitationen med 

angivelse af den lavestbydende først: 

• Sjællands Vindues & Dørcenter A/S 

• Hovedstadens Bygningsentreprise 

• ELINDCO 

• Jakon A/S 

• PNP-BYG A/S 

 

Rådgiver har indstillet den lavestbydende entreprenør til at udføre 

arbejderne. Vi kan godkende denne indstilling. 

 

Vi skønner på det foreliggende grundlag, at anskaffelsessummen er 

acceptabel for de omhandlede arbejder. 

 
AFVIGELSER FRA AB18 

Vi kan kun godkende afvigelse vedr. § 5, stk. 5, hvor vedståelsesfristen 

forlænges til 90 kalenderdage. I det fremsendte projektmateriale er der 

ingen afvigelser fra AB 18 eller præciseringer, som giver anledning til 

bemærkninger herfra. 

 

STØTTEBERETTIGEDE ARBEJDER 

Vi kan give støtte til udskiftning af eksisterende vinduer til 

støjisolerende vinduer. 

 

SAMLEDE OMBYGNINGSUDGIFTER OG TILSKUD 

 

I har opgjort udgifterne til bygningsarbejderne til 12.640.718 kr. inkl. 

moms og øvrige omkostninger.  

 

Tilskuddet udgør 1/3 af de samlede udgifter i alt 4.213.573 kr. Dette 

beløb er maksimeret. 

 

Såfremt de samlede udgifter bliver mindre end 12.640.718 kr. vil 

tilskuddet blive reduceret, således at tilskuddet maksimalt udgør 1/3 af 

de samlede udgifter. 

 

Såfremt udgifterne bliver større end det budgetterede beløb, skal I selv 

finansiere de ekstra udgifter. 

 

 

FRIST FOR ARBEJDERNES AFSLUTNING OM 

INDSENDELSE AF BYGGEREGNSKAB 

Fristen for at afslutte arbejderne på ejendommen er den 1. februar 2020 

og fristen for at indsende byggeregnskab er den 1. maj 2020. 

 

Når arbejderne er afsluttede skal I sende en underskrevet 

afleveringsprotokol med evt. mangelliste til os. 
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Vi vil derefter besigtige ejendommen og fastsætte skæringsdatoen for 

arbejdernes afslutning. 

 

Hvis I sender byggeregnskabet senere end 3 måneder efter, at arbejdet 

er færdigt, reducerer vi støtten med et beløb, der svarer til den påløbne 

byggelånsrente for den periode regnskabet er forsinket (bekendtgørelse 

nr. 811 af 23. juni 2016 om regnskab og revision efter lov om 

byfornyelse og udvikling af byer, § 9, stk. 2). 

 

Hvis I ikke kan overholde vores frister, skal I søge om 

fristforlængelse. 

 

 

BORTFALD AF TILSAGN OM STØTTE 

Vi skal gøre opmærksom på, at hvis de fastsatte tidsfrister i forbindelse 

med projektet ikke overholdes, er kommunen frit stillet med hensyn til 

støttetildelingen. 

 

Det er muligt at søge fristforlængelse, hvis særlige forhold gør det 

nødvendigt.  

 

KLAGE 

Kommunens afgørelse efter byfornyelseslovens kapitel 4 kan ikke 

påklages for anden administrativ myndighed (byfornyelseslovens § 35). 

  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Karin Pagh Bakhti 

Arkitekt 


