Bygherrerådgivning
Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Økonomisk bygherrerådgivning
og byggesagsforretningsførelse
Herudover varetager vi opgaven vedrørende:

Bygge- og Anlæg i BDO tilbyder økonomisk bygherreråd
givning og byggesagsforretningsførelse i alle byggeriets faser.
Vi bistår ved renoveringsprojekter samt ved om- og nybyg
ning af almene boliger og vi skaber sikkerhed for, at ethvert
projekt optimeres og de økonomiske rammer overholdes.

•	Udbud af teknisk rådgivning (vi har egne udbudsjurister)
•	Udbud vedrørende finansiering - evt. drøftelser med
kreditforening
• Hjemtagelse af lån
•	Udarbejdelse og indberetning af skema A, B og C til
BOSSINF-systemet
•	Udarbejdelse af helhedsplan (såvel fysisk - som
boligsocial)
• Deltagelse i byggeudvalg
•	Byggesagsforretningsførelse - vi forestår den løbende
bogføring omkring projektet samt udarbejder endeligt
byggeregnskab
• Rådgivning og bistand vedrørende genhusning.

Vi bistår Almene Boligselskaber med at:
•	Afdække boligselskabets behov så det i videst muligt
omfang - og ud fra vores overordnede kendskab til
Landsbyggefondens (LBF´s) almindeligt gældende vurderinger - tidligt i forløbet afklares, hvad Boligselskabet i
dets aktuelle renoveringsovervejelser kan søge midler til
•	Etablere kontakten til LBF og varetage den nødvendige
løbende dialog med LBF
•	Gennemføre sagsoprettelse af renoveringsstøtte sag og/
eller kapitaltilførselssag på LBF´s IT-platform
•	Varetage den løbende indberetning til LBF´s IT-platform.
Der indsendes den nødvendige dokumentation i forhold
til tekniske og økonomiske beregninger
•	Hvis der er behov iværksætte tiltag med henblik på at få
opprioriteret projektet i bl.a. LBF og kommune. En eventuel iværksættelse vil ske fra det tidspunkt, hvor såvel
kommunen som LBF har meddelt tilsagn eller forhåndstilkendegivelse om medvirken
•	Rådgive boligselskabet om organisering af projektets
styring. Vi tilbyder at samarbejde om at etablere en
hensigtsmæssig og velfungerende projektorganisation
og et byggeudvalg m.m. (se modstående eksempel på
en evt. organisationsplan)
•	Tilrettelægge hvornår i processen det vil være mest
hensigtsmæssigt at inddrage beboerdemokratiet, få
udarbejdet en plan for fremvisning, workshops m.v.
samt afgøre, hvor omfangsrig en evt. visualisering af det
planlagte projekt skal være.

Procesbeskrivelse:
Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejdsopgaver / rådgivningsydelser i de enkelte etaper af et helhedsplan projekt (renoveringsprojekt).

• Behovsafdækning m/
boligselskab
• Indledende dialog med
Landsbyggefonden
• Byggetekniske analyser
• Tilknytning af eksterne
tekniske/administrative/
økonomiske rådgivere
• Tilstandsrapport
• Foreløbigt renoveringsbudget
(Pyjamas-budget)
• Afdækning af
støttemuligheder
• Udarbejdelse af foreløbig
helhedsplan
• Indberetning til
www.driftsstoette.lbf.dk

Helhedsplan version 2
(Endelig helhedsplan)

•
•
•
•
•
•

Beboerinddragelse
Besigtigelse
Supplerende tekniske undersøgelser
Dialog med LBF
Økonomiske beregninger
Finansiering, udbud af byggekredit og
realkreditlån
• Ydelsesstøtteberegning og husleje
• Udarbejdelse af endelig helhedsplan
• Udarbejdelse , indberetning og
godkendelse af skema A
• Godkendelse - Kommunen og LBF
• Indberetning til
www.driftsstoette.lbf.dk

• Udbud af teknisk rådgivning
(totalrådgiver eller teknisk
bygherrerådgiver)
• Projektering
• Udarbejdelse af skema B
• Udbud af byggearbejder (fag-,
hoved- eller totalentreprise)
• Kontrakt med entreprenører
• Byggeperiode
• Genhusning
• Endelig belåning

Helhedsplan version 1
(Foreløbig helhedsplan)

Projektering og
byggeperiode

Bygge- og Anlæg i BDO har som erfaren bygherreråd
giver og byggesagsforretningsfører altid fokus på, at
•	sikre, at jeres projekt får størst mulig bevågenhed og vil
i hele processen holde en tæt dialog med vores samarbejdspartnere i Landsbyggefonden og i kommunerne
•	kunne supplere jeres administration og håndtere de
mange ekstra arbejdsopgaver, som hører under et stort
byggeprojekt
•	sikre, at boligselskabets medlemmer kan føle sig trygge
i forhold til det ansvar, der - i relation til et byggeprojekt
- påhviler dem som valgte medlemmer af organisationsbestyrelse / repræsentantskab.

Eksempel på projektorganisation for helhedsplan - Totalentreprisemodel:

Organisationsbestyrelse

Afdelingsbestyrelse

Boligorganisation
Bygherre
Administrativ bygherrerådgiver

Teknisk bygherrerådgiver

Totalentreprenør og
teknisk underrådgiver
Byggeudvalg
Teknisk projektorganisation
Administrativ styregruppe
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WWW.BDO.DK
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Vores aktuelle referenceliste:
Hertil kommer opførelse af et antal nye tagboliger.

Vi deltager p.t. som bygherrerådgiver og byggesagsforretningsfører i følgende opgaver:
Renoveringsprojekt i Korsør, der omhandler:
• Nedrivning af tre boligblokke
• Nedlæggelse af 106 lejemål
• Renovering af 196 lejemål samt udearealer.
Hertil kommer opførelse af 24 nye plejeboliger med til
hørende serviceareal.

Vi er desuden i gang med:
•	
Opførelse af 33 nye plejeboliger, herunder følger nedrivning og genhusning
•	
Ombygning af nuværende 29 ungdomsboliger til 14
nye familieboliger
•	
Udbud af teknisk rådgivning for to byggerier - såvel
familieboliger som ældreboliger.

Renoveringsprojekt i Kalundborg, der omhandler:
- Renovering af ca. 400 lejemål fordelt på fire afdelinger
- Nedrivning af bebyggelser
- Opførelse af fælleshus.

I forbindelse med de nævnte arbejder varetager vi - ud
over den almindelige bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse - desuden kommunikation, dialog og
møder med LBF, ligesom vi i nødvendigt omfang varetager
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korrespondance og dialog med kommunerne og Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikter.

•	
I en sag om omklassificering og ombygning af ungdomsboliger til familieboliger medvirkede vi til hurtig
besigtigelse og tilsagn fra både kommunen og LBF.
Kun 18 måneder efter de indledende drøftelser er ombygningen planlagt igangsat, og der er modtaget forhåndstilsagn om den nødvendige kommunale grund
kapital og kapitaltilførsel.

Herudover har vi forestået EU-udbud af teknisk rådgivning
og vil i forbindelse med udbud og kontraktindgåelse vedrørende byggeopgaver kunne foretage vurdering af det
juridiske grundlag.
Herudover vil vi fremhæve, at
•	
vores rådgivning og bistand i et renoveringsprojekt
til 200 mio. kr. fremskyndede processen inklusiv behandling i Landsbyggefonden. Første spadestik blev
taget allerede 16 måneder efter de indledende drøftelser.
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Om Bygge- og Anlæg i BDO
Bygge- og Anlæg i BDO blev etableret i 1966. Vores team af rådgivere tilbyder økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse i alle byggeriets faser. Bygge- og Anlæg i BDO har indgående kendskab til de mange særlige regler
og forretningsgange, der gør sig gældende inden for anlæg og drift af almene boliger. Inden for de seneste fem år har vi
fungeret som bygherrerådgiver og forretningsfører i over 100 byggeprojekter.

KONTAKT
Bygge- og Anlæg i BDO
Bygherrerådgivning
Thors Bakke 4
8900 Randers

Jørgen-Ulrik Christensen
Partner og afdelingschef
Tlf. 51 58 60 94
juc@bdo.dk

Flemming Arp
Konsulent
Tlf. 51 58 60 23
fla@bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke
for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, mens det
verdensomspændende BDO netværk har godt 55.000 medarbejdere i 138 lande.

