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1. Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum (skema A) - 

Boligforeningen Vesterport, afdeling 7, ombygning af 

Rådhuskiosken og offentlige toiletter til to almene familieboliger  

 

Sagsfremstilling 

Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af foreløbig anskaffelsessum 

(skema A) for ombygning af kiosk og tidligere offentlige toiletter i afdeling 7, 

Rådhusstræde, Frederikshavn.  

  

Bygherren oplyser, at baggrunden for anmodningen er, at kommunen i forbindelse 

med opførelse af boligerne i Rådhusstræde i 1984/1985 ønskede, at 

boligforeningen opførte et erhvervslokale med adgang til offentl ige toiletter. Der 

blev indgået en lejeaftale med kommunen – uopsigelig i 20 år – med ret til fremleje. 

Toiletterne blev især brugt, da busstationen lå på Parallelvej. Toiletterne har været 

lukket siden april 2010.  

  

Frederikshavn Kommune har opsagt lejem ål om offentlige toiletter til udgangen af 

januar 2011. Boligforeningen har forsøgt at udleje kiosken – uden held.  

  

Boligforeningen ønsker nu at foretage en ombygning af toiletterne og kiosken til 2 

almene familieboliger på ca. 50 m2. På et ekstraordinært afdelingsmøde den 5. 

april 2011 blev ombygningen godkendt. Beboerne nedstemte et forslag om 

ombygning til fællesvaskeri og gildesal samt 1 bolig.  

  

Ombygningen til 2 lejligheder blev endvidere godkendt på repræsentantskabsmøde 

den 14. april 2011.  

  

Projektet går nærmere ud på, at nedlægge de eksisterende lokaler, som ombygges 

til 2 stk. 2-værelses lejligheder. Lejlighederne indrettes med entré, køkken, bad, 

soveværelse og stue med direkte adgang til overdækket terrasse.  

  

Anslået anskaffelsessum udgør 1.000.000 kr., fordelt med 5.000 kr. til 

grundudgifter, 906.000 kr. til håndværkerudgifter og 89.000 kr. til omkostninger og 

gebyrer.  

  

Der anmodes om godkendelse af en husleje på 800 kr./årligt/ekskl. forbrugsafgifter, 

svarende til en månedlig leje på 3.500 kr.  

  

Endvidere anmodes om godkendelse af nedlæggelse af erhvervslokalet og 

toiletterne. 

  

Kommunen har ikke meddelt forhåndstilsagn om støtte til projektet. Hvis man 

ønsker at yde støtte til dette, vil den kommunale udgift ved den anførte 

anskaffelsessum udgøre grundkapitalindskud på 14 %, svarende til 140.000 kr.  

  

Endvidere skal der stilles kommunal garanti for realkreditlån. Størrelsen heraf 

kendes pt. ikke, idet den fastsættes af realkreditinstituttet ud fra en vurdering af 

ejendommen efter ombygningen.  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/6293 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Økonomiske konsekvenser  

Det kommunale grundkapitalindskud kan finansieres af kontoen for indskud i 

Landsbyggefonden.   

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale 

overfor byrådet, at  

  

 der godkendes en foreløbig anskaffelsessum for boligerne på 1.000.000 kr. 

på følgende vilkår 

o    at de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne 

regler overholdes  

o    at der i forbindelse med skema B indgives et skema U  

o    at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum er 

bindende for bygherren  

o    at byggeriet påbegyndes senest den 1. maj 2012  

o    at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når 

konkret beregning heraf foreligger  

 der godkendes en foreløbig husleje på 800 kr./m
2
/årligt  

 nedlæggelse af erhvervslokale og toiletter godkendes  

  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Byrådet oversender sagen til behandling i Plan- og Miljøudvalget.  

 

Bilag 

Kort bilag Rådhusstræde, Frederikshavn  (dok.nr.72817/11) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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