
UDKAST TIL DRIFTSBUDGET(Fællesomkostninger)
For SERVICEAREALER for Boliger og SERVICEAREALER 
øvrige SUNDHEDSFUNKTIONER.
HERLEV KOMMUNE
Hjortespring - Krogestykket
2730 Herlev

Matr. Nr. 5gq Hjortespring

Adresse : Krogestykket 33

Postnummer : 2730

By : Herlev

Alle priser er gældende for 2020.

Antal
 I alt

Ejendommen 
 Servicearealer

Boliger 

 Servicearealer
øvrige 

sundheds
funktioner 

Grundareal 31.190            m²
Bygningens fodaftryk m²

Boligdelen
Plejeboliger 2-rums boliger - skønnet antal 184 stk.
Plejeboliger 3-rums boliger - skønnet antal 8 stk.
Midlertidige boliger - skønnet anrtal 32 stk.
Total 224 13.260            stk./m²

Servicearealer
Servicearealboliger 2.500                 stk./m²
Serviceareal midlertidige boliger 1.550                 stk./m²
Service i alt - mellemtotal 4.050             4.050               m²

Øvrige Sundhedsfunktioner
Produktionskøkken 1.050                m²
Genoptræning 1.600                m²
Hjemme- og sygeplejen 800                   m²
Administrative funktioner 700                   m²
Servicefunktioner i alt 4.150             4.150               m²

Butik -                 m²

Plejeboliger, Servicearealer boliger og øvrige sundhedsfunktioner samt 
butik - areal i alt 21.460            m²

Livsstilsboliger 110 9.730             m²

Samlet byggeret 31.190          m²

PARKERING (Byggeprogrammet, se side 27)
Bilparkeringspladser (254 + 55 på kollegiegrunden) - skønnet antal 309 stk.
Heraf handicap, min. antal 8 stk.
Cykelparkering 400 stk.
Heraf til plejecentret 200 stk.
Heraf igen ,  el-ladepladser 40 stk.
Heraf til boliger 195 stk.
Heraf til butik 5 stk.

DRIFTSBUDGET - FORELØBIGT UDKAST I alt
Emne kr./år/m2 kr./år Bemærkninger

Områder
 Samlet 
skønnet 
udgift 

 Servicearealer
skønnet andel 

af samlede 
udgifter  

 Servicearealer 
øvrige, skønnet 

andel af 
samlede 
udgifter 

Bidrag til grundejerforening 15 467.850          60.750               62.250              Skønnet omkostning, GF er endnu ikke stiftet.

Skatter og forbrugsafgifter m.v.
Ejendomsskat 45 1.034.550       Ejendomsskatter/grundskyld opkræves direkte hos den enklete ejer.

Vil både plejeboliger og seniorboliger blive pålagt ejendomsskatter/grundskyld?
Forespørgsel er fremsendt til Herlev Kommune - SVAR PT. IKKE MODTAGET

Dækningsafgift 60 492.000          243.000             249.000             Evt. dækningsafgift (Erhverv) opkræves direkte hos ejer.
Skal servicearealer betale dækningsafgift?
Forespørgsel er fremsendt til Herlev Kommune - SVAR PT. IKKE MODTAGET
Skønnet udgift medtaget her.

Fælles el-forbrug 15 467.850          60.750               62.250              Fælles el-forbrug er skønnet, omhandler fx el-forbrug til fx elevatorer og belysning i almene 
adgangsarealer, trapperum, udvendig belysning m.v. Individuelle forbrug i lejemålet er ikke 
indregnet her.

Fælles vandforbrug 3 93.570            12.150               12.450              Fælles vandforbrug er skønnet, omhandler fx vandforbrug til rengøring i almene 
adgangsgarealer, trapperum, havevanding m.v. - skønnet forbrug 3 kr./m2.

Fælles varmeforbrug 5 155.950          20.250               20.750              Fælles varmeforbrug er skønnet, omhandler fx varmeforbrug i indgangsområde, trapperum og 
almene adgangsgarealer. 20 kWh/m2 a´ca. 0,25 kr./kWh.

Rottebekæmpelse -                 -                    -                    Opkræves sammen med skatter hos den enkelte ejer.

Renovationsafgift, dagrenovationsgebyrer og bortskaffelse af affald 585.502          -                    -                    Det er skønnet, at der opkræves boligbidrag for plejeboliger og livsstilsboliger svarende til 
Kollektivbebyggelser = 1.253,- /år+ tømningsordninger skønnet til kr. 500,-/år - i alt 1.753,- pr. 
enhed.

Det er forudsat, at erhverv (servicedelen) selv bortskaffer al affald. 
Butik afholder også egne omkostninger til renovation. 

Forsikringer og abonnementer
Forsikringspolice 6,5 202.735          26.325               26.975              Skønnet udgift 6,50 kr./m2 bygningsareal (gennemsnit PD Policen )

Serviceaftale - reguleringsanlæg, varmeanlæg/CTS anlæg m.v. -                 -                    -                    Medregnes ikke her - se budget over varmeregnskab/varmeomkostninger

Serviceaftale - varmlufttæppe i indgangspartier * 3 -                 -                    -                    Medregnes ikke her - se budget over varmeregnskab/varmeomkostninger

Serviceaftale - dørautomatik - hovedindgange*3 18.000            3.397                 3.481                Serviceaftale skønnet 

Serviceaftale - MIN ENERGI / Energistyring -                 -                    -                    Medregnes ikke her - se budget over varmeregnskab/varmeomkostninger

Serviceaftale - m.v. for ventilationsanlæg (fællesanlæg for både
boligdelen og for servicedelen) Hvor mange anlæg findes?

7,5 233.925          30.375               31.125              Serviceaftale Ventilationsanlæg - skønnet omkostning uden køl.

Olieudskillere P-arealer 20.000            2.597                 2.661                Service, overvågning, tømning

Fedtudskiller v/kantinekøkken -                 Service, overvågning, tømning - skøn fordeles alene på servicearealer øvrige, budgetteres defor 
ikke her.

Pumpeanlæg - afløbs og/eller drænpumper - fælles for bygning/terræn 15.000            1.948                 1.996                Serviceaftaler lbl. drift. Omfang skønnet?

Servieceaftale - LAR anlæg (lokal nedsivning regn) 8.000             1.039                 1.064                Serviceomk. Daglig drift er en del af FS aftalen.

Serviceaftale - ABA Anlæg - placeret ved indgang 30.000            5.662                 5.801                ABA tavle og detektorer m.v. - serviceaftale inklusiv teleforbindelse - fuldt dækkende ABA

Serviceaftale - alarm til elevatorer, 6 stk. til fællesbrug 12.000            2.265                 2.321                Skønnet omk.

Serviceaftale - trykforøgeranlæg - vand 12.000            2.265                 2.321                Skønnet omk.

Serviceaftale - ABV anlæg (brandventilation)/RU-anlæg 15.000            2.831                 2.901                Serviceaftale - brandventilation - skønnet omk.

Serviceaftale - VAR (varslingsanlæg til personalets DECT telefoner) -                 VAR anlægget budgetteres ikke her, vedrører alene Boligdelen?

Serviceaftale - AIA anlæg (automatisk indbrudsalarm)? -                 AIA alene servicedelen, budgetteres ikke her.

Serviceaftale - AVS sprinkleranlæg - fuldt dækkende anlæg 15.000            2.831                 2.901                Ugentlig test af AVS anlægget er ikke budgetteret her - se under FS.

Serviceaftale - ABDL (alle døre mod boligafsnit) 14.000            2.642                 2.707                ABDL døre - skønnet omfang.

Serviceaftale - F&P belysning, flugtvejs- og panikbelysning 12.000            2.265                 2.321                Serviceaftale - skønnet udgift.

Serviceaftale - elevatorservice - 6. stk. til fællesbrug 45.000            8.493                 8.702                Lovpligtig service, AT tilsyn m.v.

Serviceaftale - faldprøver - elevator til fællesforbrug 3.500             661                   677                   Faldprøver normalt hvert 3´år - her omsat til en årlig post i budgettet

Serviceaftale - låsesystemer/porttelefonanlæg, alene fællesområder 10.000            1.298                 1.331                Kun fælles anlæg er medtaget her

Serviceaftale - rengøring almene adgangsarealer inkl. elevatorstol m.v. 125.000          23.590               24.173              Skønnet omkostning for almene fællesarealer

Serviceaftale - rengøring vinduer i almene fællesarealer, trappeopgange m.v. 12.000            2.265                 2.321                Kun vinduer i almene adgangsarealer er medtaget her.

Serviceaftale - måtteservice  - almene adgangsarealer 6.000             1.132                 1.160                Kun måtter i almene adgangsarealer er medtaget her.

Serviceaftale - solafskærmning 30.000            5.662                 5.801                Skønnet omkostning til service.

Serviceaftale - solceller - renhold/service -                 -                    -                    Rengøring og tilsyn med solceller indeholdes i FS aftale.

Serviceaftale - tageftersyn 10.000            1.298                 1.331                Vurderet omfang.

Serviceaftale - faldsikringsanlæg 8.500             1.104                 1.131                Skønnet udgift, lovpligtig service.

Serviceaftale - mossedum 20.000            2.597                 2.661                Serviceaftale, gødskning, lugning, beskæring ved afløb m.v.

Sevriceaftake - fibernet, (beboernetværk/fælles netværk)? 15.000            2.831                 2.901                Skønnet omkostning

 Erhvervslejekontrakt - Herlev 
Kommune.
Service og sundhedsfunktioner 



Serviceaftale - teleslyngeanlæg 5.000             944                   967                   Hvad installeres?.

Serviceaftale - infoskærme 5.000             944                   967                   Hvad installeres?.

Serviceaftale - antenneanlæg 8.000             1.510                 1.547                Hvad installeres?.

Serviceaftale - begrønning af facader, espalier eller lign. 40.000            5.194                 5.322                Planteservice - begrønning af facader m.v. - hvad installeres/leveres?
Løbende vedligeholdelse
Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af fællesarealer, trapperum, fælles 
gangarealer, m.v. se 12.3

311.900          40.500               41.500              Her afsættes i første omgang ca. 10 kr./m2 - beløb til lbl. vedligeholdelse og fornyelse, skal 
forventelig sættes op efter 5 til 10 år.

Lbl. vedligeholdelse af fælles tekniske installationer m.v. som ikke er dækket af 
serviceaftaler m.v. Se 12.3. 

155.950          20.250               20.750              Her afsættes i første omgang ca. 5 kr./m2.

Lbl. Drift og vedligeholdelse og fornyelse af udvendige belægninger, udvendige 
overflader mv. Se. 16.3.2.

60.000            7.791                 7.983                Her afsættes i første omgang ca. 2 kr./m2.

Ejendomspasning
Ejendomsservicaftale / FS aftale/sprinklertest m.v.
Pasning og vedlighold af udenomsarealer

842.130          109.350             112.050             ca. 27 kr. /m2 - skønnet omkostning - endeligt omfang skal nærmere afklares.

Udgift til driftsrådgiver/teknisk bistand 50.000            6.492                 6.653                Skønnet - driftsrådgiverrolle - udarbejdelse af driftsbudgetter m.v.
Vintertjeneste, indgangspartier, stier, P-pladser m.v. 125.000          16.231               16.632              Snerydning og glatførebekæmpelse m.v.
Forbrugsmaterialer 25.000            3.246                 3.326                Lyskilder, pærer og div. hjælpematerialer 
FS - Flyttesyn m.v. Afholdes ikke over driftsregnskabet,
Administrationshonorarer m.v.
Administrationshonorar - boliger 1.264.190       224 + 110 boliger skøn 3.100,- + moms

Administrationshonorar - erhvervsdelen 410.000          202.500             207.500             Skønnet 50 kr./m2

Revision 50.000            6.492                 6.653                Skønnet omk.driftsregnskaber mv.

Honorar til 1´år gennemgang 125.000          16.231               16.632              Engangsudgift - men i 4´driftsår skal der budgetteres med honorar til 5 års eftersyn.

Udarbejde varmeregnskab 75.000            9.739                 9.979                Skønnet omkostning - relativt omfattende målertræ

Udarbejde vandregnskab -                 Indeholdt i udgiften for varmeregnskaber

Udarbejdelse af driftsregnskaber - fordeling af driftsudgifter 20.000            2.597                 2.661                Skønnet udgift, skal udføres af Administrator

Ekspedition og håndtering af varme- og vandregnskaber 75.000            9.739                 9.979                Vurdering/skønnet 

Samlet Budget - inklusiv moms 7.837.102     994.021           1.018.564       

Udgift pr. fordelingstal

Udgift pr. areal (inklusiv alment adgangsareal) 251                245                   245                   

ewb30/09 - 2020
BELØB ER INKLUSIV MOMS - Bemærk der kan være tale om delvis moms?

Generelle bemærkninger

Budget er opstillet før ejendommene er opført.
Budget er opstillet som et budget gældende for et "normaltår" efter år 5.
Budget er opstillet med udgangspunkt i materialer og beskrivelse af xxx. xxxx 2020......

Budgettet indeholder alene de omkostninger, der afholdes/afregnes via udlejer. Der er ikke afsat beløb til lejers egen renholdelse eller vedligeholdelse og fornyelse af fx. indvendige overflader, malerbehandling indvendigt, 
låse, nøgler, ruder, vandhaner, kontakter, lyskilder, cisterner m.v. - se kontraktens bestemmelser.
Indvendig renholdelse i fællesarealer og udvendig renholdelse omkring ejendommen m.v. afholdes af udlejer, men betales af lejerne via driftsregnskabet, derfor er dette indregnet her.
Lejers egen renovationsbehov er ikke medregnet her - se 17.3.

Bemærk, i det første år (garantiåret) kan der være serviceomkostninger, som er indeholdt i totalentrepriseaftalen for byggeriet.
Det er forudsat, at viceværtsydelsen på fællesområder udføres gennem en ekstern FS aftale.
Det er forudsat, at alle tekniske anlæg er indreguleret og idriftssat i god tid inden indflytning, og at Commissioning er gennemført tilfredsstillende.
Der er ikke i driftsbudgettet afsat midler til henlæggelser til udskiftning af større bygningsdele, fx. tagbelægning, varmeanlæg eller lignende.
Al forbrug af el, vand og varme, der alene relaterer sig til et bestmt "afsnit/bruger", er ikke budgetteret her. Her er alene medtaget fælles forbrug i fælles adgangsarealer til fx. elevator, belysning og varme i almene adgangsarealer, fælles vandforbrug til 
fx. renhold af fælles arealer, havevanding m.v. 

Udgifter til renholdelse af vinduer og ruder påhviler den respektive lejer - her er alene indeholdt renhold af fællesvinduer ved indgangsparti og i trappeopgange m.v.

Udgifter til planlagt vedligeholdelse vil stige efter år 5 - 10.

Se også budget for henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer for servicearealer. (se kontraktens punkt 12.3 i)

Noter:


