
Spørgsmål og svar til udbudsbetingelser af 23. 
februar 2018 (www.udbud.dk) 

vedrørende midlertidig og endelig finansiering af nyopførelse af ca. 7.892 m2, fordelt på i alt 152 lejligheder 

hvoraf 103 disponeres som ungdomsboliger og 49 som familieboliger. 

 

1.  SPØRGSMÅL:  

Skema A er godkendt med en samlet anskaffelsessum på kr. 173.318.000. 
Realkreditlånene er fordelt med kr. 50.024.000  til familieboliger og 102.496.000 til 
ungdomsboliger – i alt kr. 152.520.000. I udbuddet ansøges om realkreditlån i alt kr. 
154.860.000. Svarer beløbet til det ansøgte skema B? Hvis dette er tilfældet, bedes de 
specificerede ansøgte beløb til Skema B venligst oplyst.  
 
 
SVAR:  
 
Der er endnu ikke ansøgt om skema B, men grundet regulering af maksimumbeløb for 
støttet boligbyggeri pr. 1. januar 2018 forventes det, at den samlede anskaffelsessum ved 
skema B bliver kr. 175.977.914. Heraf udgør beboerindskud kr. 3.519.558, grundkapitalen 
kr. 17.597.791 og realkreditlånet kr. 154.860.564.  
 
 

2.  SPØRGSMÅL:  

 
Da der skal tilbydes et realkreditlån for hver boligtype, bedes fordelingen mellem lån til 
familieboliger og lån til ungdomsboliger venligst oplyst.  

 

SVAR:  
 
Lån til familieboliger: 51.345.637. 
Lån til ungdomsboliger: 103.514.927. 

 

3.  SPØRGSMÅL:  

 
 Indgår der i grundkøbet en del af matr. nr. 93 Esbjerg Bygrunde, som ejes af 
 Boligforeningen Fremad afd. 16? 

 
SVAR:  
 
Matr. nr. 93 indgår ikke i grundkøbesummen.  
 
 
 



3.1.  SPØRGSMÅL: 
 
Indgår matr.nr. 93 som en del af pantet? 
 
 
SVAR:  
 
Ja, det gør det.  
 
 

4.  SPØRGSMÅL: 

 I referat fra Esbjerg Kommunes byrådsmøde fra 06-11-2017 er der anført, at byggeriet 
 sker efter den delegerede bygherremodel. I hvilken form er der tale om en delegeret 
 bygherremodel? 

  

 SVAR:  

 KPC er totalentreprenør og afløfter udbudsforpligtelsen for Boligforeningen vedrørende 
 bygge- og anlægsopgaver efter de gældende regler.  

 

5.  SPØRGSMÅL: 

 Må tilbuddet sendes på mail til KPC Herning A/S?   

 

 SVAR: 

 Ja, det kan sendes til dkl@kpc.dk  

 

6. SPØRGSMÅL 

 Vi kan se at skema A er godkendt med en anskaffelsessum på 173.318.000 kr. Baseret 
 på låneønsket i afsnit 2.1 tyder det på, at anskaffelsessummen forventes at blive 
 175.970.000 kr. ved skema B. Er det korrekt? Ellers bedes du oplyse hvilken 
 anskaffelsessum der forventes ansøgt ved skema B.  

  

 SVAR: 

 Det er korrekt, og det skyldes, at der pr. 1. januar 2018 er sket en regulering af 
 maksimumbeløb for støttet boligbyggeri i henhold til BKG nr. 1226 af 14. december 2011.  

 



7.  SPØRGSMÅL:  

 Kan det endelige tilbud med tilhørende dokumenter sendes på mail? Såfremt vi kan sende 
 tilbud på mail, vil der ikke blive sendt et usb-stik med tilbudsblanketten som anført i afsnit 
 5.2, sidste bullet.  

 

 SVAR:  

 Ja, det kan sendes på mail, og det er OK, der ikke sendes usb-stik.  

 




