
BL’s koncept set fra en praktisk synsvinkel



Fakta

• Intern granskning af 580 DV planer (bygningsgennemgang) 

• Ekstern granskning af 188 afdelinger hvert 5 år. 

• Ekstern granskning uden fysisk gennemgang 

• Første runde 2020 – 2023 i forlængelse af intern 

• Udgiften konteres i selskabet 15.000 – 20.000 pr. afdeling 





Bygningsgennemgang Boligservice Driftskontrol 

• Belægninger 
• Kloak 
• Tagdækning 
• Facade 
• Vinduer 
• Døre 
• Altan /altangang
• Trappe
• Afløb og vand (stikprøve)

• Varmvandsproduktion
• Tagterrasse
• Kviste 

• Væg + fuge (vådrum)
• Afløb og vand 
• Varmvandsproduktion
• Køkken 
• Bad inventar 
• Indvendige gulve 

• Varmvandsproduktion
• Varmeproduktion 



Bygningsgennemgang 
• Inspireret af fsb´s koncept for bygningsgennemgang 

• Ansat fire PPV konsulenter (Sjælland, Fyn og Jylland) 

• Gennemgang af samtlige afdelinger hvert 4 år 
– 1 runde – fokus på genopretning og tunge poster 
– 2 runde – opdatering af priser og mere indvendigt 

• Opdatering af PPV planen sammen med den lokale DC 

• Bygningsgennemgang = intern granskning  



Stor forskel i indhold 



Hvad er en bygningsgennemgang? 

Både intern granskning og opdatering af PPV planen: 

En bygningsgennemgang består af: 
• en registrering af bygningsdele
• en tilstandsvurdering af hver bygningsdel 
• en levetidsbetragtning af hver bygningsdel
• en vurdering af udgiften til løbende vedligehold af 

bygningsdelen
• en vurdering af udgiften til en renovering/udskiftning af 

bygningsdelen.



Prissætning af bygningsdele 

Hvilke omkostninger er indeholdt i prisvurderinger af 
renoverings-/udskiftningsaktiviteter:

• Et overslag over forventet pris på udskiftning / renovering. Da 
bygningsgennemgangen foretages ca. hvert 4 år, vil priserne 
løbende blive tilpasset den generelle prisudvikling.

• Byggepladsomkostninger, lift, etc.
• Uforudsete udgifter (ca. 10 pct.)
• Rådgiverydelse + BDK honorar (10 pct.), hvor det er relevant.
• Alle priser er inklusivt moms



Terræn 

https://staging.imageshop.no/da/boligkontoret/Detail/225328#full
https://staging.imageshop.no/da/boligkontoret/Detail/241915#full
https://staging.imageshop.no/da/boligkontoret/Detail/464612#full


Klimaskærm

https://staging.imageshop.no/da/boligkontoret/Detail/225274
https://staging.imageshop.no/da/boligkontoret/Detail/241003


Tekniske anlæg/installationer



Forbedring vs. fornyelse  



Opdatering af PPV plan 



Boligservice

Gennemgang af samtlige lejemål hvert 1 – 3 år

Fokus på: 
– Indvendig stand, vådrum, tekniske installationer m.m.  
– Forholds registrering til udlejning 
– Opdatering af tegninger 
– Boligsociale udfordringer 
– Indeklima / den sunde bolig 



Driftskontrol

Årlig gennemgang af varmecentral 

• Regulering 
• Opdatering af PPV plan med tekniske installationer 
• Rådgivning og undervisning 



Udbud af ekstern granskning 
Egen udbudskonsulent 

• Mindre puljer, Sjælland, Fyn og Jylland 
• Udbud af Boligkontoret 
• Underhåndsbud (første runde) 
• Korte aftaler - test af markedet
• Skrivebordsgennemgang – med mulighed for besigtigelse  

Udfordringer 
• Bekymring for overophedning
• Ukendt ydelse 



Fra intern til ekstern granskning 
Udtræk fra EG PPV plan til word
• Beskrivelse, mængder, pris, levetid m.m. 
• Billeder 
• Aktivitetsbudget og henlæggelser 











Materiale til ekstern granskning 

• Granskningsrapport 
• Hele PPV planen 
• Bygningsgennemgangsrapporten 
• Langtidsbudgettet 
• Øvrige relevante rapporter 



Opsummeret

• Intern granskning af 580 DV planer (bygningsgennemgang) 

• Ekstern granskning af 188 afdelinger hvert 5 år. 

• Ekstern granskning uden fysisk gennemgang 

• Første runde 2020 – 2023 i forlængelse af intern 

• Udgiften konteres i selskabet 15.000 – 20.000 pr. afdeling 


	 BL’s koncept set fra en praktisk synsvinkel
	Fakta
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Bygningsgennemgang 
	Stor forskel i indhold 
	Hvad er en bygningsgennemgang? 
	Prissætning af bygningsdele 
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11
	Forbedring vs. fornyelse  
	Opdatering af PPV plan 
	Boligservice
	Driftskontrol
	Udbud af ekstern granskning 
	Fra intern til ekstern granskning 
	Dias nummer 18
	Dias nummer 19
	Dias nummer 20
	Dias nummer 21
	Materiale til ekstern granskning 
	Opsummeret 

