
 

  

 

22. februar 2022 

Byggeafdeling  

Brovej 18 

8800 Viborg 

 

Tlf. 87 925 925 

 

post@bsjviborg.dk 

www.bsjviborg.dk 

På vegne af Ringkøbing Skjern Boligforening anmodes om godkendelse af køb af byggefelt E2 
Naturbydelen, Ringkøbing K samt skema A for opførelse af 33 almene familieboliger på grunden. 
 
Bygherre:  
Ringkøbing Skjern Boligforening, Kongevejen 46, 6950 Ringkøbing – cvr. 44674610 
 
Afdelingen bliver afd. 54 Fjordudsigten. 
 
Ringkøbing Skjern Boligforening har indgået betinget købsaftale med Naturbydelen – Ringkøbing K om køb 
af byggefelt E2, købet er betinget af følgende: 
 

 At Ringkøbing Skjern kommune godkender købet 

 At Ringkøbing Skjern kommune godkender Skema A for bebyggelsen samt efterfølgende 
godkender skema B. 

 At byggeansøgning kan godkendes  
 
Beskrivelse af projektet: 
Projektet omfatter 33 boliger, fordelt på følgende boligtyper: 

Antal Ca. størrelse Antal rum  Ca. husleje pr. 
måned 

Indskud 

2 stk.  80 m² 3 værelses 6.247 kr. 33.084 kr. 

5 stk. 100 m² 3 værelses 7.808 kr. 41.355 kr. 

2 stk.  109 m² 3 værelses 8.511 kr. 45.077 kr. 

2 stk.  115 m² 3 værelses 8.980 kr. 47.558 kr. 

5 stk.  106 m² 4 værelses 8.277 kr. 43.836 kr. 

6 stk. 107 m² 4 værelses  8.355 kr. 44.249 kr. 

5 stk. 114 m² 4 værelses 8.902 kr. 47.144 kr. 

6 stk. 115 m² 4 værelses 8.980 kr. 47.558 kr. 

I alt 33 stk I alt 3536 m²    

  
Den samlede boligudgift ekskl. forbrug er budgetteret til 937 kr. pr. m2 pr. år. 
Boligerne placeres i 13 blokke – etagebyggeri med 2-3 etager 
Der henvises til vedhæftede dispositionsforslag for placering og udformning. 
 
 

Ringkøbing Skjern Kommune 

Ved Fjorden 6 

6950 Ringkøbing 

 

Att. Ole Sig 

 
 

Vedr.: Ansøgning om godkendelse af Købsaftale og skema A for 

byggefelt E2 for 33 boliger – Naturbydelen Ringkøbing K. 
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Lokalplanforhold: 
Byggeriet er underlagt lokalplan nr. 435, men der ansøges om dispensation for § 6.2 Tage skal udføres så 
de syner flade. Projektet ønskes opført med en svag taghældning svarende til 1:40 
 
Parkering for lejere: 
Der etableres parkeringspladser iht. Bestemmelserne i lokalplan nr. 435 
 
Udbud: 
Projektet vil blive opført ved udnyttelse af option for etape II i kontrakt med entreprenør K.G Hansen som 
hovedentreprise.  
 
Anskaffelsessum: 
Boligerne er budgetteret med en anlægssum på 73.112 mio. kr. 
 
Det fordeler sig som følger: 
 
Grundudgifter    9.083.000 kr. 
Entrepriseudgifter  56.468.000 kr. 
Omkostninger    6.467.000 kr. 
Gebyr til offentlige myndigheder   1.094.000 kr. 
I alt  73.112.000 kr. 
 
Dette finansieres med: 
Realkreditlån  62.876.300.kr. 
Landsbyggefonden    8.773.400 kr. 
Beboerindskud   1.462.300 kr.  
I alt 73.112.000 kr.  
 
Garantistillelse overfor långiver: 
Vi forventer at Nykredit stiller krav om en garantiprocenten på ca. 65 % 
 
Byggeperiode: 
Vi arbejder med en planlægning som siger forventet byggestart medio 2022 og byggeperioden forventes at 
blive 18 måneder. Forventet indflytning 1. kvartal 2024 
  
Behandling af Skema B: 
Aht. Tidsplanen for udførelse og da projektet er en udnyttelse af indgået optionsaftale har vi en forhåbning 
om at skema B kan godkendes administrativt umiddelbart efter godkendelse af skema A. 
 
Ønskes der yderligere oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen er I selvfølgelige velkommen til at 
kontakte os. 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg 

 

Dan Ferm 

Projektleder 

 

 
Til brug for sagens behandling vedlægges følgende bilag: 

 Nærværende brev dateret 22.2.2022 

 Kopi af købsaftale eftersendes i indeværende uge. 

 Dispositionsforslag dateret eftersendes i indeværende uge. 

 Skema A er indberettet til bossinf.dk 


