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Projekt Bedre Boliger 

Formålet 

Denne arbejdsgangsbeskrivelse har til formål at sikre en ensartet sagsbehandling i Projekt 

Bedre Boliger. Dette gøres i overensstemmelse med gældende lovgivning, kvalitetsmålsætning 

og -politikker. 

Gyldighedsområde 

Arbejdsgangsbeskrivelsen gælder for Morsø Kommunes sagsgange i forbindelse med opkøb, 

nedrivning /istandsættelse og salg i forbindelse med Projekt Bedre Boliger. Proceduren er 

ligeledes gældende i et aktivt samarbejde med aktieselskabet Bedre Boliger på Mors A/S. 

Lovgivning - www.retsinformation.dk 

 Byfornyelsesloven - Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer1 

 Bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse 

og udvikling af byer2 

 Tilbudsloven - Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og 

offentligt støttede kontrakter3 

 Affaldsbekendtgørelsen4 

 Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens 

fasteejendomme5 

Ansvarshaver 

Hver enkelt nyoprettelse af en sag er tildelt en ansvarlig sagsbehandler i henhold til 

organisationsplanen i Morsø Kommune.  Sagsbehandler og chef er begge forpligtiget til at 

sørge for, at sagsbehandlingen sker efter nyeste udgave af bekendtgørelser og lovgivninger. 

Ligeledes er sagsbehandler forpligtiget til at tilrette skabeloner, skemaer, vejledninger og 

tjeklister. 

Registrering af sag i ESDH 

Alle relevante dokumenter vedr. Projekt Bedre Boliger skal arkiveres i Morsø kommunes 

elektroniske sagssystem (KMD sag ESDH). Dokumenterne vil som udgangspunkt være 

offentligt tilgængeligt, når en handel er gennemført.  

                                                        
1 jf. lovbekendtgørelse nr. 1041 af 31. august 2015, med de ændringer, der følger af lov nr. 663 af 8. juni 2016 og 
§ 51 i lov nr. 628 af 8. juni 2016. 
2 I medfør af § 7, stk. 3, § 28 a, stk. 6, og § 100 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1041 af 31. august 2015 
3 Herved bekendtgøres lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med de 
ændringer, der følger af lov nr. 572 af 6. juni 2007 
4 jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1387 af 14. december 2010, lov nr. 1273 
af 21. december 2011, lov nr. 446 af 23. maj 2012, lov nr. 1149 af 11. december 2012 og lov nr. 1248 af 18. 
december 2012 
5 I medfør af § 68, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 
2010,  
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Teknik og Miljø - Boligindsatsen 

Arbejdsgangen ved opkøb af væsentligt nedslidte ejendomme: 

Gennem denne arbejdsgangsbeskrivelse henvises der til relevant lovgivning m.m. (se 

fodnoter) Herudover henvises der til "Arbejdsgang vedr. køb/overtagelse af huse", som er 

udarbejdet af Bedre Boliger på Mors A/S i samarbejde med Morsø Kommune6.  

Alle tjeklister, skabeloner og vejledninger til opkøb er at finde på sags nr. 773-2017-1690. 

1. Har en ejendom interesse? 

For at en ejendom skal have interesse, skal denne skønnes forfaldet eller væsentlig nedslidt og 

derfor ikke egnet til beboelse.  

1. Skønnes væsentligt nedslidt, et uheldigt element i bybilledet 

2. Kan kondemneres, Brand- eller sundhedsfarlig 

Det kan her være ejer selv, en bekymret borger, Bedre Boliger på Mors A/S i daglig tale Bedre 

Boliger eller Morsø Kommunes Boligindsats, som finder frem til en relevant ejendom. Ejer kan 

både tage kontakt til Bedre Boliger og Morsø Kommunes Boligindsats. 

Bedre Boliger står oftest for den første kontakt til ejeren af den nedslidte/forfaldende 

ejendom og tager herefter kontakt til Boligindsatsen og aftaler nærmere omkring en 

besigtigelse af ejendommen.  

Boligindsatsen og Bedre Boliger besigtiger ejendommen sammen. 

Hvis en ejendom på tvangsauktion har interesse, udsteder Boligindsatsen en fuldmagt med en 

aftalt max budsum, og Bedre Boliger står herefter for at forhandle prisen ved auktionen. 

2. Indhentning af oplysninger om ejendommen 

Inden besigtigelsen finder sted, indhentes der relevante oplysninger om ejendommen. Her 

henvises til Tjekliste for nedrivning7. Denne tjekliste har relevante punkter i forhold til 

besigtigelsen, som skal bruges igen, hvis ejendommen købes til nedrivning. 

Der skal til de indhentede oplysninger, oprettes en ESDHsag, hvor alle indsamlede 

oplysninger lægges ind. 

Sagen oprettes også i sagslisten8. Denne skal opdateres løbende gennem sagsbehandlingen af 

den pågældende ejendom. 

                                                        
6 Se bilag 6 - Arbejdsgang vedr. køb/overtagelse af huse 
7 Se bilag 1 - Tjekliste til nedrivning 
8 Sagsnr. 773-2017-13189 
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2.1. Genhusning 

Bedre Boliger og Boligindsatsen har allerede inden opkøbet taget stilling til, om der skal ske 

genhusning af ejendommens beboere. Morsø Kommune er alene ansvarlig for genhusningen. 

Ved genhusning skal der tages højde for indskud, udgifter med hensyn til flytning og 

indfasningsstøtte9.  

3. Besigtigelsen 

Besigtigelse af ejendommen sker fordi, ejendommen skal vurderes, om den er væsentlig 

nedslidt/forfaldet. Her skal der også, hvis Morsø Kommune ønsker at opkøbe ejendommen, 

aftales en max budsum mellem Boligindsatsen og Bedre Boliger.  

 Hvis opkøbet er under 100.000kr. udarbejdes hertil en fuldmagt10. Denne udstedes af 

Boligindsatsen til Bedre Boliger. 

 Hvis opkøbet overstiger de 100.000 kr. er fuldmagten kun gyldig med den til enhver tid 

siddende borgmesters underskrift. 

 

Bedre Boliger vil herefter tage kontakt til ejeren af ejendommen og forhandle om prisen. Bedre 

Boliger forhandler ligeledes med eventuelle panthavere. F.eks. hvis der er restancer hos Morsø 

Kommune eller lign. 

4. Opkøb af ejendommen 

Når prisen/købesummen er forhandlet mellem ejer/sælger og Bedre Boliger, udfylder Bedre 

Boliger en betinget købsaftale11, som underskrives af Bedre Boliger og ejer/sælger og sendes til 

Boligindsatsen.  

Efter modtagelse af betinget købsaftale gør Boligindsatsen følgende: 

 Orienterer Sekretariatet om opkøb, med en kopi af købsaftale, BBR meddelelsen og 

tingbogsattesten som findes på den nyoprettede sag.  

 Ansøger om nedrivningstilladelse12 på www.bygogmiljoe.dk med købsaftale som 

grundlag. (gem kvittering) 

 Anmelder nedrivning til rottefænger på www.rotteweb.dk 

 Bestiller PSP-elementer fra Økonomiafdelingen, således at sagens økonomi får sit eget 

kontonummer. 

4.1 skøde 

Se under arbejdsgangen for "Direktionssekretariatet - Sekretariatet" 

                                                        
9 Se gerne Byfornyelsesloven kapitel 8 §§ 60, 61 og 62 
10 Se bilag 9 - Fuldmagt til opkøb af ejendom 
11 Se bilag 6 - Arbejdsgang vedr. køb/overtagelse af huse 
12 Se bilag 4 - Nedrivningstilladelse 



Arbejdsgangsbeskrivelse til Projekt Bedre Boliger 

7 
 

5. Økonomi og støtte 

Boligindsatsen modtager fra Bedre Boliger et prisoverslag mærket "anslået" i finansierings-

skemaet13. Denne gemmes på ESDH sagen og kontrolleres (prisoverslaget må ikke godkendes 

da denne revideres på et senere tidspunkt14). 

I prisoverslaget tilrettes alle beløb i kolonnen uden moms til lige beløb ved at sætte bl.a. 

Tinglysning og nedrivning lavere. Beløbet sættes lavere for at sikre fuld refusion af tilsagn. 

Hvis der er reserveret flere penge, end der søges refusion til, kan det resterende overskud gå 

tabt. 

Når prisoverslaget er tilrettet, skal der vælges hvilken pulje man ønsker at hjemtage refusion 

fra. Dette skal gøres i listen Byfornyelsesudgifter15. 

Se også "vejledning om brug af arket Byfornyelsesudgifter". 

Efter Refusionen/midlerne er noteret i ovenstående ark, skal der oprettes en sag i 

økonomisystemet "BOSSINF"16. Puljerne i sagslisten skal altid stemme overens med puljerne i 

BOSSINF, se "vejledning om Bolig indsatsens brug af BOSSINF" 

I økonomisystemet BOSSINF reserveres midlerne, og derved er der givet tilsagn fra 

ministeriet. 

6. PCB screening 

Når Morsø Kommune har overtaget ejendommen (overtagelsesdagen fremgår af købsaftalen), 

besigtiger Boligindsatsen igen ejendommen med henblik på at screene for PCB og andre 

miljøfarlige stoffer17. Brug Tjekliste for screening af miljøfarlige stoffer18. Tjeklisten er kun til 

internt brug og relevante punkter skal efterfølgende overføres til PCB-screeningsskemaet19, 

også kendt som bilag 11 i affaldsbekendtgørelsen § 78, stk. 3. 

I forbindelse med screeningen skal de eventuelt miljøfarlige materialer opmåles. Dette kan 

gøres ved f.eks. arealangivelse. Se "vejledning om Boligindsatsens PCB-screening af 

ejendomme". 

7. Afmelding af tilkoblinger m.m. 

Bedre Boliger står for at afmelde vandforsyning, el, varme, olietanke og renovation. Dette gøres 

inden nedrivningen igangsættes. Bedre Boliger giver også skorstensfejeren og ejendomskatte-

kontoret besked. 

                                                        
13 Se bilag 5 - Prisoverslag/finansieringsskema 
14 Se punkt 13 - Afsluttende økonomi 
15  Sags nr 773-2017-1391 
16 Se Bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer 
§5 
17 Se Affaldsbekendtgørelsens kap. 10 § 65 
18 Se bilag 2 - Tjekliste til screening for PCB (hertil også bly og asbest) 
19 Se bilag 3 - PCB screeningsskema til overførelse af data 
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8. Nedrivning i udbud 

Bedre Boliger udfærdiger og sender et udkast til udbudsbrevet til Boligindsatsen. 

Boligindsatsen retter udbudsbrevet til med evt. manglende oplysninger, og når udbudsbrevet 

er godkendt, og nedrivningstilladelsen foreligger hos Boligindsatsen, udarbejdes det samlede 

udbudsmateriale af Boligindsatsen.  

Entreprenørernes/nedbrydernes tilbud skal foreligge hos Bedre Boliger inden for fristens 

udløb, som er maks. 14 dage fra den dato udbudsbrevet sendes ud/laves. Nedbryderne har 

sædvanligvis 3 måneder til at færdiggøre et nedrivningsprojekt alt efter arbejdets omfang.20 

Udbudsmaterialet bør indeholde følgende: 

 Udbudsbrevet  

 BBR-meddelelse 

 PCB-screeningskema og bortskaffelsesanvisning  

 Matrikelkort (findes i MapInfo) 

 Byggeaffaldsvejledning 

 Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald 

 Nedrivningstilladelse 

 Evt. tegningsmateriale (se matrikelarkivet) 

Entreprenørerne, som er valgt til udbuddet, kontaktes pr. telefon af Boligindsatsen, for at 

afklarer om de har tid og lyst til at afgive tilbud på opgaven. Herefter vedhæftes 

udbudsmaterialet en mail og sendes til entreprenørerne/nedbryderne som skal deltage i 

udbuddet i Bcc feltet21 og Bedre Boliger i CC feltet.  

Bedre Boliger afventer nu resultatet af indkommende tilbud, hvorefter Bedre Boliger sender dem 

til Boligindsatsen efter fristens udløb. Herefter giver Bedre Boliger entreprenørerne besked om, 

de har vundet budrunden eller besked med afslag. 

Nedrivningen kan herefter påbegyndes efter aftale med tilsynsførerne, som her er Bedre 

Boliger. 

9. Tilsyn 

Der foretages løbende tilsyn og det er tilsynsførernes ansvar at: 

 Overholde den gældende lovgivning i henhold til arbejdsmiljø. 

 Sikre, at arbejdet sker i overensstemmelse med udbudsmaterialet. 

 Føre tilsyn med, at affaldssortering og bortanskaffelse sker korrekt, og at bortskaffelsen 

af miljøfarligt affald ligeledes sker korrekt. 

                                                        
20 Se gerne i Tilbudslovens kap. 4§ 12 i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet  
21 Ved at bruge Bcc feltet, kan nedbryderne ikke se hvem, der ellers har mulighed for at afgive tilbud 
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Bedre Boligers tilsynsfører tager notater og billeder til dokumentation for tilsyn.22 

 Dokumentation og billeder sendes/afleveres til Morsø Kommunes Boligindsats.  

10.  Færdigmelding af nedrivning 

Bedre Boliger står for udbetalingen til entreprenøren efter nedrivningen er færdigmeldt. I 

forbindelse med færdigmeldingen skal entreprenørerne aflevere vejesedler, og grunden skal 

være fuldstændigt ryddet for affald og maskiner. 

Grunden skal godkendes og færdigmeldes af tilsynsførerne (færdigmeldingen er at finde som 

blanket i nedrivningstilladelsen)23. Bedre Boliger sender færdigmeldingen sammen med 

vejesedlerne til Boligindsatsen. 

Det afklares indledningsvis, hvorvidt Morsø Kommune selv har anvendelsesmuligheder for 

grunden/ejendommen. Bedre Boliger og Sekretariatet skal orienteres herom med henblik på 

at kunne afslutte sagen.  

Skulle der ikke være planlagt anvendelse fra kommunes side, betragtes Grunden/ 

ejendommen som klar til at komme i salgsudbud. 

Bedre Boliger orienterer Boligindsatsen omkring mulige købere til ejendommen/grunden 

11.  Anmodning om salgsudbud24 

Boligindsatsen sender anmodning om salgsudbud25 på mail med relevante oplysninger.  

Oplysningerne til brug i anmodningen kan findes på bl.a. nedenstående hjemmesider: 

o www.OIS.dk 

o www.mingrund.gst.dk 

Boligindsatsen modtager udkast til udbudsmaterialet til salgsudbuddet fra sekretariatet til 

godkendelse for udsendelse/annoncering på Morsø Kommunes hjemmeside. 

12.  Indkomne tilbud 

Boligindsatsen modtager kopi af accept af tilbud. Accepten udarbejdes af sekretariatet26. 

13.  Afsluttende økonomi 

Køber af grunden indbetaler købesummen og andel af tinglysningsafgift af skøde til Bedre 

Boliger, som udarbejder en slutafregning med diverse bilag i form af betalte regninger og 

afleverer denne til Boligindsatsen.  

                                                        
22 Se gerne affaldsbekendtgørelsen kap. 17 § 92 om tilsyn 
23 Bilag 4 - nedrivningstilladelse 
24 Se i øvrigt punkt 1 side 11 under Direktionssekretariatet - Sekretariatet 
25 Bilag 8 - Anmodning om salgsudbud 
26 Se punkt 3 under Arbejdsgangen ved salg af ejendommen efter nedrivning/istandsættelse 
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Der udarbejdes nu en endelig opgørelse mærket "afsluttet" (fra anslået til afsluttet) i 

finansieringsskemaet med udgangspunkt i det tidligere prisoverslag "anslået"27. Hele 

opgørelsen skal nu godkendes - se Vejledning om prisoverslag og endelig opgørelse.  

Nu kan støtten/midlerne hjemtages i BOSSINF.  (se vejledning om hjemtagelse af refusion i 

BOSSINF) 

14.  Sagens afslutning 

Når sagens økonomi er hjemtaget i BOSSINF, betragtes sagen som afsluttet. Dette gælder både 

ESDH-sagen og sagen i sagslisten.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
27 Se punkt 5 - Økonomi og støtte 
28 Se gerne Bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af 
byer for at få information og puljer og lovgivning og se gerne under vigtige sagsnumre 
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Direktionssekretariatet - Sekretariatet 

Arbejdsgangen ved opkøb af væsentligt nedslidte ejendomme: 

Gennem denne arbejdsgangsbeskrivelse henvises der til relevant lovgivning m.m. (se 

fodnoter) Herudover henvises der til "Arbejdsgang vedr. Køb/Overtagelse af huse" som er 

udarbejdet af Bedre Boliger på Mors A/S i samarbejde med Morsø Kommune29. 

1. Orientering om opkøb 

Sekretariatet modtager orientering om opkøb fra Boligindsatsen, vedhæftet kopi af 

købsaftale30, BBR meddelelsen og tingbogsattesten31. 

2. Berigtigelse af handlen ved køb af ejendommen 

Sekretariatet tinglyser elektronisk skøde for handlen på www.tinglysning.dk. 

Underskriftsmetoden aftales med sælger eller sælgers kontaktperson 

 Hvis der er pant i ejendommen eller ejendommen er et dødsbo, kan skødet berigtiges 

af et eksternt advokatfirma ud fra en ligelig fordeling af de lokale advokatfirmaer. 

Dette aftales nærmere med Bedre Boliger.  

Bedre Boliger forhandler med eventuelle panthavere. 

3. Forsikring 

Bedre Boliger giver Sekretariatet besked om at opsige eller flytte forsikringerne. 

Forsikringerne flyttes, hvis bygningen på grunden ikke nedrives. Derimod skal forsikringerne 

opsiges ved nedrivning af bygningerne, og dette kan, hvis der er pant i ejendommen, tidligst 

ske, når panthæftelserne er aflyst. 

4. Deponeringskonto, købesum og refusionsopgørelse 

Morsø Kommunes Sekretariat kan, som de eneste, oprette en deponeringskonto i 

ejers/sælgers pengeinstitut. Sekretariatet oplyser Bedre Boliger om det oprettede 

deponeringskontonr. 

Sekretariatet frigiver købesummen, så snart der foreligger endeligt og anmærkningsfrit skøde 

hos Morsø Kommune. Det tinglyste skøde sendes til sælger med kopi til Bedre Boliger og til 

Boligindsatsen. 

 

 

                                                        
29  Se Bilag 6 - Arbejdsgang vedr. køb/overtagelse af huse 
30 Se bilag 6 - Arbejdsgang vedr. køb/overtagelse af huse 
31 Se i øvrigt punkt 4, side 6 under Teknik og Miljø - Arbejdsgangen ved opkøb af nedslidte ejendomme 
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Arbejdsgangen ved salg af ejendommen efter nedrivning/istandsættelse: 

Skemaer, standardsalgsvilkår m.fl. kan findes på sagen: 773-2015-17115 

1. Anmodning om salgsudbud32 

Sekretariatet modtager anmodning fra Boligindsatsen om, at grunden/ejendommen kommer i 

salgsudbud. 

2. Udbud af grunden efter nedrivning 

Sekretariatet udarbejder et udkast til udbudsmateriale33 til salg af grunden/ejendommen på 

baggrund af oplysninger fra Boligindsatsen. 

Udkastet sendes til Boligindsatsen til godkendelse på mail med Bedre Boliger som cc. 

Når udbudsmaterialet udarbejdes, vælges der en dato for fristen ved afgivelse af tilbud. Denne 

frist er minimum 14 dage.34 

Udbudsmaterialet består i videst mulig omfang af: 

 Salgsvilkår med tilbudsblanket (udbudsmateriale) 

 Tingbogsattest 

 Luftfoto 

 Rapport  

 Jordforureningsattest 

 BBR meddelelse 

 Tinglyste servitutter 

 Lokalplan 

 Ejendomsvurdering 

 Standard salgsvilkår35 

Så snart Boligindsatsen har godkendt udkastet, offentliggøres udbudsmaterialet på Morsø 

Kommunes hjemmeside og evt. annoncering i Morsø Folkeblad/Ugeavisen med en henvisning 

til hjemmesiden.36 

Blanketten til tilbud er at finde på hjemmesiden i udbudsmaterialet. 

Udbudsmaterialet sendes også ud til mulige købere/interessenter modtaget fra Bolig 

Indsatsen. 

 

                                                        
32 Se i øvrigt punkt 11 side 9 under Teknik og Miljø - Arbejdsgangsbeskrivelse ved opkøb af nedslidte ejendomme 
33  Se Bilag 10 - udbudsmateriale med tilbudsblanket 
34  Se gerne Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme 
kap. 1 § 5 
35 Se Bilag 11 Standardvilkår af 20. August 2014 
36  Se gerne bekendtgørelse om udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme § 3 
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 Oplysninger og link sendes pr. mail til dem, hvor mailadresse er oplyst 

 Oplysninger og link sendes med brev til dem, hvor kun adressen er oplyst. 

Der skal sendes en mail til Bedre Boliger på Mors med link til Morsø Kommunes hjemmeside. 

3. Modtage tilbud 

Tilbuddene kommer pr. brevpost og på mail til ”tilbudfastejendom@morsoe.dk.” 

De indkommende tilbud åbnes ikke før efter fristens udløb. På den måde kan Morsø 

Kommune ikke klandres for at vide/videreformidle budsummerne.  

De indkomne tilbud vurderes i forhold til højeste bud. 

4. Indgåelse af handel 

Tilbudsgiverne skal hurtigst muligt informeres om tilbudsrundens udfald, og der laves accept 

og afslagsskrivelser, såfremt der er flere, der har budt.  

Acceptskrivelsen underskrives direkte på købers tilbud (tilbudsblanketten).37 

Kopi af acceptskrivelse til køber sendes til Boligindsatsen og Bedre Boliger til orientering. 

Derefter udfærdiges elektronisk skøde til salget til køber. Denne underskrives i 

Underskriftsmappen på www.tingslysning.dk. 

5. Udbud på hjemmesiden 

 Udbuddet fjernes fra hjemmesiden efter accepteret tilbud.  

Er der derimod ingen indkomne bud efter fristens udløb, orienterer Sekretariatet 

Boligindsatsen og Bedre Boliger herom. Derved vil udbuddet stadigt være gældende og 

enkelte bemærkninger på Morsø Kommunes hjemmeside herom tilføjes.   

F.eks.: 

 Ingen tilbud modtaget ved fristens udløb, så udbud er fortsat gældende. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
37 Se Bilag 10 - Udbudsmateriale med tilbudsblanket 
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Bedre Boliger på Mors A/S 

Arbejdsgangen ved opkøb og salg (væsentligt nedslidte ejendomme): 

Gennem denne arbejdsgangsbeskrivelse henvises der til relevant lovgivning m.m. (se 

fodnoter) Herudover henvises der til "Arbejdsgang vedr. Køb/Overtagelse af huse" som er 

udarbejdet Bedre Boliger på Mors A/S i samarbejde med Morsø Kommune38.  

Til denne arbejdsgang er der udarbejdet en tjekliste39 

1. Har en ejendom interesse? 

Bedre Boliger giver Morsø Kommunes Boligindsats besked, hvis der sker henvendelse om en 

ejendom, som kunne have interesse, og aftaler nærmere omkring besigtigelse af ejendommen. 

Bedre Boliger står for at byde på ejendomme på tvangsauktion, som Boligindsatsen skønner 

er af interesse40. 

Bedre Boliger står for kontakt til advokaten. (der skiftes mellem lokale advokatfirmaer) 

2. Besigtigelse af ejendommen 

Besigtigelsen af ejendommen, sker i samarbejde med Boligindsatsen. I forbindelse med 

besigtigelsen aftales der en max budsum, såfremt ejendommen har interesse.  

Der opkøbes ikke ejendomme uden forudgående accept fra Boligindsatsen. 

Bedre Boliger modtager herefter fuldmagt41 til forhandling af opkøb. 

3. Opkøb af ejendommen 

Bedre Boliger forhandler prisen med ejer/sælger af ejendommen. Bedre Boliger vil i denne 

forbindelse også forhandle med eventuelle panthavere/kreditorer.  

Bedre Boliger mødes med ejer/sælger og udfærdiger og underskriver sammen med sælger en 

betinget købsaftale42.  Bedre Boliger sender den på mail til Boligindsatsen.  

4. Økonomi 

Bedre Boliger udarbejder et anslået prisoverslag (budget), som indeholder udgifter ved opkøb 

og nedrivning af ejendommen43. 

5. Afmelding af tilkoblinger m.m. (forsikringer) 

Bedre Boliger står for at afmelde tilkoblinger m.m. hos Morsø Forsyning (kloak og vand), 

elforsyning, renovation, olietanke og varme.  

                                                        
38 Se Bilag 6 - Arbejdsgang vedr. køb/overtagelse af huse 
39 Se Bilag 12 – Tjekliste for Bedre Boligers arbejdsgang – Projekt Bedre Boliger 
40 En ejendom har interesse, hvis Morsø Kommune skønner at ejendommen er forfaldet eller væsentligt nedslidt. 
41 Se Bilag 9 - Fuldmagt til opkøb 
42 Se Bilag 6 - Arbejdsgang vedr. køb/overtagelse af huse 
43 Se Bilag 5 - Finansieringsskema/prisoverslag 
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Bedre Boliger står også for kontakt, ejendomsskattekontoret, rottefænger og til brøndborer 

såfremt det er nødvendigt. 

Der skiftes mellem autoriserede udbydere bl.a. vvs installatører til frakobling af ovenstående.  

Bedre Boliger giver Sekretariatet besked om at flytte eller opsige forsikringerne. 

 Skal ejendommen nedrives skal forsikringerne opsiges 

 Skal ejendommen istandsættes skal forsikringerne flyttes. 

6. Nedrivning i udbud 

Bedre Boliger laver et udbudsbrevs udkast, som sendes til Boligindsatsen på mail.  

Bedre Boliger modtager løbende tilbud fra nedbrydere/entreprenører som deltager i 

udbuddet om nedrivningsarbejdet. Tilbuddene sendes ved fristens udløb i en 

resultatopgørelse til Boligindsatsen44. 

Bedre Boliger giver nedbryderne/entreprenørerne besked om de har vundet budrunden eller 

besked med afslag. 

Bedre Boliger er Tilsynsførerende ved nedrivningsarbejdet og kan nu aftale med 

nedbryderne/entreprenørerne, hvornår nedrivningsarbejdet kan påbegyndes.  

7. Tilsyn 

Bedre Boliger skal som Tilsynsførerende løbende holde tilsyn med 

nedbryderne/entreprenørerne45, og det er Tilsynsførendes ansvar at: 

 Overholde den gældende lovgivning i henhold til arbejdsmiljø. 

 Føre tilsyn med, at affaldssorteringen bortanskaffelse sker korrekt, og at bortskaffelsen 

af miljøfarligt affald ligeledes sker korrekt46. 

Tilsynsførende skal her tage billeder og notater til dokumentation for nedrivningsforløbet, 

som skal afleveres til Boligindsatsen.  

8. Færdigmelding af nedrivning 

Bedre Boliger står for udbetalingen til nedbryderne/entreprenørerne efter, nedrivningen er 

færdigmeldt.  

I forbindelse med færdigmeldingen skal nedbryderne/entreprenørerne aflevere vejesedler.  

9. Inden salgsudbuddet 

Bedre Boliger afklarer om der er interesse for overtagelse af grunden, hos bl.a. naboer. 

Boligindsatsen skal orienteres om, hvem der har interesse i at byde på ejendommen/grunden. 

                                                        
44 Fristen for at afgive tilbud er at finde i udbudsmaterialet 
45 Se gerne affaldsbekendtgørelsens kap 17 §92 om tilsyn 
46 Se gerne affaldsbekendtgørelsens kap. 10 §§64 til 67 om sortering af miljøfarligt affald 
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10.  Salg af grunden 

Bedre Boliger modtager fra Sekretariatet et link til udbudsmaterialet på hjemmesiden.  

Bedre Boliger hjælper eventuelt tilbudsgiver, hvis der er brug for det, men må ikke rådgive 

budgiver med hensyn til pris.  

Hjælpen kan bestå af: 

 Gennemgang af udbudsmaterialet 

 Afgive tilbud på ejendommen og aflevere blanketten 

Bedre Boliger sender et takkebrev til køber af ejendommen. 

11.  Afsluttende økonomi 

Bedre Boliger sender opgørelse over deres indtægter og udgifter 47 sammen med betalte 

regninger og evt. kopi af vejesedlerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
47 Bilag 6 - Arbejdsgang vedr. køb/overtagelse af huse 
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Bilagsoversigt, sagsnumre og hjemmesider: 
 

Bilag: 

Bilag 1. Tjekliste til nedrivning 

Bilag 2. Tjekliste til screening for PCB (hertil også bly, asbest) 

Bilag 3. PCB-screeningsskema til overførelse af data 

Bilag 4. Nedrivningstilladelse  

Bilag 5. Prisoverslag/finansieringsskema 

Bilag 6. Arbejdsgang ved Køb/overtagelse af huse 

Bilag 7. Udbudsbrev til nedrivning 

Bilag 8. Anmodning om salgsudbud 

Bilag 9. Fuldmagt til opkøb 

Bilag 10. Udbudsmateriale med tilbudsblanket 

Bilag 11. Standard salgsvilkår af 20. august 2014 

Bilag 12. Tjekliste for Bedre Boligers arbejdsgang – Projekt Bedre Boliger 

 

Vigtige ESHD sagsnumre: 

773-2017-1690 - Vejledninger, tjekskemaer m.fl.  

773-2017-13189 - Sagslisten 

773-2017-1391 - Udgifter til byfornyelseslisten  

773-2015-17115 - Faldefærdige boliger - Standard købsaftale - arbejdsgangsbeskrivelse 

Hjemmesider: 

www.OIS.dk 

www.BBR.dk 

www.rotteweb.dk 

www.retsinformation.dk 

www.kma-mors.dk – Bevaringsværdi 

www.tinglysning.dk 
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NEDRIVNING/JIN/28-02-2017 

Adresse  Årgang  

Ejer  

 

Tjekliste for nedrivning 
 
Indhentning af nødvendige data og oplysninger 

OK/Ja Nej  

☐  Ejer (navn, adresse, telefonnummer) 

☐  BBR-oplysninger/meddelelse 

☐ ☐ Igangværende sager? Hvis ja, hos hvem:  

☐  Zonestatus Zone:  

☐  Hvilke bygninger er omfattet? Hvilke:  

☐ ☐ Tingbogsattest (pant- og udlægshavere?)   

  ☐ Skøde udarbejdes af Pia Thybo (”ren sag”)            ☐ Skøde udarbejdes af advokat (hæftelser) 

☐ ☐ Kulturarv Bevaringsværdi:  

☐ ☐ Planvedtægter Planer:  

☐ ☐ Artsbeskyttelse (bilag IV) Træer ja / nej Vandløb ja / nej Bygning ja / nej 

☐ ☐ Diger       

☐ ☐ Jordforurening   

☐  Opvarmning Varmekilde:  

☐ ☐ Olietank?                                                                                    Hvis ja: Nedgravet ☐    Overjordisk ☐ 

☐ ☐ Sløjfning af privat vandboring? 

☐ ☐ Anmeld nedrivning til Rottefænger (på Rotteweb.dk) – min. 14. dage før 

☐  Orientér Direktionssekretariatet om opkøb 

☐  Bestil PSP-elementer hos økonomi 

☐ ☐ Reservér anlægspris i ’BOSSINF’ ud fra vurdering 

 

Anmeldelse 
Ja Nej  

☐  Ansøgning om nedrivningstilladelse (Anmeldelse til museum (lov om museer § 24, stk. 3)) 

☐  Anmeldelse om byggeaffald (1950-1977) (14-dages regel) 

☐ ☐ Opsigelse af lejere (lov om leje) 

 

Besigtigelse 
Ja Nej  

☐ ☐ Screening af ejendommen for PCB (1950-1977) 

☐ ☐ Aftale om aflevering af grund 

☐ ☐ Fotografering 

 

Opsigelser/afmelding 
Ja Nej  

☐ ☐ Vand 

☐ ☐ El 

☐ ☐ Varme (naturgas, fjernvarme mv.) 

☐ ☐ Renovation 

☐ ☐ Skorstensfejning 

☐ ☐ Forsikring 

 

Udbud og licitation 
Ja Nej  

☐ ☐ Udbudsbrev (BBR, matrikelkort, PCB screening, diverse vejledninger, nedrivningstilladelse) 

☐ ☐ OBS på varsling af naboer (14 dage) 

☐ ☐ Gamle tegninger 

 

Efter nedrivning 
Ja Nej  

☐ ☐ Færdigmelding (meddelelse til BBR-kontor) 

☐ ☐ Vejesedler 

 

Økonomi 
Ja   

☐  Kontroller bilag 

☐  Indberet i ’BOSSINF’ 
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Screeningsvejledning af miljøfarlige stoffer 
V.02 

Side 1 af 2 

 

Adresse  

 

År  

 

Screening af bygninger ved nedrivning og renovering – 1950-1977 

Bygningsdel Produkt/materiale/anvendelse 

Alle relevante bygningsdele vurderes 
(listen er kun vejledende) 

Relevant i 
sagen 

Bemærkning 

Ja Nej 

Sokkel og kælder 

Asbest:    

Eternit sokkelinddækning    

Andet:    

Ydre klimaskærm 

Vægge 
Vinduer 
Døre 
Tag 
Altaner 

Asbest:    

Tagpap    

Eternitplader (fx bølgeplader og 
eternitskifer) (1930-1988) 

   

Facadeplader (fx eternit)    

Elastiske fugematerialer    

Isolering i branddøre    

Tagklæber    

PCB:    

Elastiske fugematerialer    

Termoruder    

Maling    

Bly:    

Maling (fx mønjer)    

Taginddækning    

Inder-/skillevægge 

Asbest:    

Puds (1953-1980)    

Pladematerialer (fx eternit, Navilit 
eller Dampa) 

   

Perforerede akustikplader    

PCB:    

Elastiske fugematerialer ved 
samlinger 

   

Maling    

Bly:    

Maling    

Gulve 

Asbest:    

Vinylbelægninger (1930-1980)    

Klæbematerialer til vinyl mm.    

Fliseklæb (1962-1976)    



Screeningsvejledning af miljøfarlige stoffer 
V.02 

Side 2 af 2 

Terrazzo- og støbegulve (1920-1980)    

Magnesitgulve    

PCB:    

Flydegulve    

Andet:    

Bly:    

Glaserede keramiske fliser    

Lofter 

Asbest:    

Akustiklofter (1954-1980)    

Andet:    

Stålkonstruktioner 

Bly:    

Maling (fx orangerød mønjer indtil 
2000) 

   

Andet:    

Tekniske 
installationer 

Vand 
El 
Ventilation 
Varme 
Køleanlæg 

Asbest:    

Rørisolering (fx kisel gur) (indtil 1972)    

Aftrækskanaler (1945-1980)    

Beholderisolering    

Kedelisolering    

Kanalisolering    

Rørgennemføring (pakkesnor)    

PCB:    

Kondensator    

Bly:    

Rørsamlinger    

Telefoledninger    

Øvrige 

Jord og byggegrube:    

Forurenet jord    

Asbest:    

Brandtæpper    

PCB:    

Transformatorolie    

Bly:    

Nødstrømsanlæg    

 

Hvis du vil undersøge, om dine tagplader indeholder asbest, kan du tjekke oversiden af dem. Her vil der 
være trykt et nummer med 5-10 cifre. Hvis det første tal er 4 eller 5, er tagbelægningen fremstillet uden 
asbest. Hvis det første tal derimod er 0 eller 1, så indeholder pladen med garanti asbest. 
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Screeningsskema for PCB 
Affaldsbekendtgørelsens § 78, stk. 3 (BEK nr. 1309 af 18. december 2012) 

Adresse  Byggeår  

 

Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko for, at 

der kan være anvendt PCB-holdigt materiale. Der skal derfor, jf. § 78, foretages en screening af bygningen 

eller anlægget eller dele heraf ved renovering, inden byggearbejdet påbegyndes. Dette gøres ved at besvare 

følgende spørgsmål: 

Findes der i bygninger: Ja Nej 

Elastiske fuger omkring døre og vinduer, der kan være fra perioden 1950-

1977?   

Elastiske fuger ved samling af facade- eller vægelementer, der kan være fra 

perioden 1950-1977? 
    

Elastiske fuger som dilatationsfuger mellem bygningselementer, der kan 

være fra perioden 1950-1977? 
    

Termoruder (vinduer med forseglede dobbelte ruder), der kan være fra 

perioden 1950-1977? 
    

Maling, der kan være fra perioden 1950-1977?     

Gulvmasse, der kan være fra perioden 1950-1977?     

Andre materialer, der mistænkes for at indeholde PCB? 

(Hvis JA – angiv hvilke materialer, der er tale om) 
    

Hvis du har svaret JA til et af de ovenstående spørgsmål, skal du jf. § 79 foretage en kortlægning af 

de bygningsdele, som kan indeholde PCB.  

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at elektrisk udstyr med kondensatorer f.eks. belysningsarmaturer 

med lysstofrør, ventilatorer, motorer, pumper, samt højspændingsinstallationer herunder transformatorer, 

kondensatorer eller strømgennemføringer, der vurderes at være fra perioden 1950-1986 kan indeholde PCB, 

og skal håndteres som PCB-holdigt affald. 

Findes der i anlæg (f.eks. broer og vejanlæg, men ikke tekniske anlæg):  

Elastiske fuger, der kan være fra perioden 1950-1977?     

Maling, der kan være fra perioden 1950-1977?     

Andre materialer, der mistænkes for at indeholde PCB? 

(Hvis JA – angiv hvilke materialer, der er tale om) 
    

Hvis du har svaret JA til et af de ovenstående spørgsmål, skal du jf. § 79 foretage en kortlægning af 

de bygningsdele, som kan indeholde PCB. 

 

 

Navn på person som har udført screeningen Dato 

Firma 

Underskrift 
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Bilag Mangler 
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Anslået

Beslutning: Dato

Forv.afslutn. Dato

Ejendomsnr.

Beslutningsgrundlag:

Opkøb "Generelt"

Inkl moms moms uden moms

Opkøb 0,00

Advokat (honorar v/ køb) 0,00 0,00

Tinglysningsafgift (skøde) 0,00

Restancer 0,00 0,00

Renovation 0,00 0,00

Ejendomsskat 0,00

Skorstensfejer 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Betalt af MK

Ejendomsdatarapport 0,00

Tinglysning salg 0,00 0,00

0,00 0,00

Opkøb uden moms 0,00

Salg af ejendom (indtast som minus beløb)

Salg af grund 0,00

Tinglysningsafgift 0,00

Advokat, honorar 0,00

Salg af ejendom 0,00 70% 30%

Opkøb uden moms m/ salg 0,00 0,00 0,00

Nedrivning "Økonomi - Fastsættelse af tilskud"

Inkl moms moms uden moms

Nedrivningstilladelse, R1 687,50 687,50

Nedrivningstilladelse, R2 275,00 275,00

Nedrivningsentreprise 0,00 0,00

PCB kortlægning 0,00 0,00

Frakobling af vand 0,00 0,00

Frakobling af el 0,00 0,00

Frakobling af kloak 0,00 0,00

Frakobling af varme 0,00 0,00

Afmeldig af kraftvarme 0,00

Brøndborer 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 70% 30%

Nedrivning uden moms 962,50 673,75 288,75

Afregnet med BBpM 0,00

Administration "Generelt"

Inkl moms moms uden moms Slutafregning 0,00

Ekstern konsulent 18.750,00 3.750,00 15.000,00

Skimmel analyse/rapport 0,00 0,00 Total til BB 0,00

Landinspektør 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 50% 50% Ejendomsdatarapport 325,00

Administration uden moms 15.000,00 7.500,00 7.500,00

Genhusning "Generelt"

Inkl moms moms uden moms

Flytteudgifter 0,00 0,00

Indskud 0,00 0,00

Indmeldelsesgebyr 0,00 0,00 50% 50%

Genhusning uden moms 0,00 0,00 0,00

Total 325,00

Udgifter

Total 19.712,50 Total: 8.173,75 7.788,75

Moms 3.750,00 Procent: 51,2%

Total uden moms inkl. salg 15.962,50

Indtægter

Total 0,00

Total opgørelse Statsrefusion Egenbetaling

Udgifter uden moms 15.962,50 8.173,75 7.788,75

Indtægter v/ salg 0,00

Opgørelse 15.962,50

Lovgivning:

Adresse

Oprettet:  Udlejningsejendom

Betalt af MK

Tilskud

u/ moms

Egen

finansiering
Beløber betalt til BBpM

sammentælling fra 

kontoudtog

Beslutning kun med kommunalt opkøb af ejendom i byer med 

under 3.000 indbyggere eller åbent land, men uden ombygnings- eller nedrivningsudgifter (70 % indtil 1. 

marts 2019)

Finansieringsskema af 18-05-2017 14-08-2017
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Morsø Kommune    •   Jernbanevej 7 .  •   7900 Nykøbing Mors    •   tlf. 9970 7000    •    kommunen@morsoe.dk  . •   www.morsoe.dk 

 

 
TEKNIK OG MILJØ 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Dato: 25-01-2017 

Sagsnr.: 2016-25073 

Ejendoms nr.: 93563 

Navn: Jimmi Nielsen 

Direkte tlf.nr.: 9970 7059 

E-mail: jin@morsoe.dk 

UDBUDSBREV 
Vedr. nedrivning af ejendommen Nørvej 5, V. Hvidbjerg, 7960 Karby. 
 
Med henvisning til telefonsamtale anmodes De hermed om at give underhåndsbud på nedrivning, bortskaf-
felse af samtlige bygninger på ejendommen, Nørvej 5, V. Hvidbjerg, 7960 Karby, samt retablering af de ef-
terfølgende ubebyggede arealer  
 
Underhåndsbuddet indhentes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07-12-2007. 
 
Iht. Tilbudslovens § 12, stk. 2 indhentes 3 underhåndsbud. 
 
Tildeling af ordren vil ske på grundlag af kriteriet ”laveste pris”. Morsø Kommune forbeholder sig retten til at 
forkaste alle indkomne underhåndsbud. 
 
Skriftligt og underskrevet underhåndsbud bedes sendt til:  
Morsø Kommune, Teknik og Miljø, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing M, att. Jimmi Nielsen, så det er os i hæn-
de senest den 06-02-2017.  
 
Tilbuddet kan også sendes på mail til: problembolig@morsoe.dk 
Tilbuddet SKAL også sendes på mail til: bedreboliger@mail.dk 
 
Arbejdets omfang 

 Alle bygninger og tilhørende bygningsdele skal fjernes - herunder også kældre, fundamenter, afløbs-
ledninger og olietanke under terræn. 

 Træer og hække i skel skal blive stående over det hele, dog skal træer og hække mod vej fjernes. 

 Træer der er gået ud, fjernes ved rod. 

 Trærødder på grunden fjernes. 

 Evt. septiktank fjernes. 

 Alt grus på grunden fjernes, og der tilføres jord i passende mængde. 

 Grunden fræses, så den er klar til græs. 

 Grunden afleveres fuldstændigt ryddet for murbrokker o.l.  

 I underhåndsbuddet skal ikke medregnes udgifter til frakobling af kloak, vand og el. 

 Bly-, asbest- samt PCB-holdigt materiale skal sorteres fra og godkendes af tilsynsførende før depo-
ni. 

 
Arbejdet MÅ IKKE PÅBEGYNDES før aftale med Henning Haaning. 
 
Nedrivningen skal være gennemført senest den 14-04-2017. 
 

mailto:problembolig@morsoe.dk
mailto:bedreboliger@mail.dk
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Morsø Kommune    •   Jernbanevej 7 .  •   7900 Nykøbing Mors    •   tlf. 9970 7000    •    kommunen@morsoe.dk  . •   www.morsoe.dk 

 

Spørgsmål til sagen kan rettes til Jimmi Nielsen, Morsø Kommune, tlf. 9970 7059 eller BEDRE BOLIGER 
ved Henning Haaning tlf. 2336 3382. 
 
De bedes tilsikre at vedlagte bilag er fremsendt. 
 
Bilag:  BBR-meddelelse 
 PCB-screeningsskema 
 Matrikelkort 
 Byggeaffaldsvejledning 
 Bortskaffelse af asbest, bly og PCB 

Anmeldelse af bygge- og affald 
AT-vejledning om asbest 
Nedrivningstilladelse 

 
Udbudsbetingelser for affaldshåndtering 

 Affaldshåndtering og -sortering skal ske efter Affaldsbekendtgørelsen nr. 1309 af 18-12-2012. 

 Bly-, asbest- samt PCB-holdigt materiale skal sorteres fra og godkendes af tilsynsførende før depo-
ni. 

 Eventuel forekomst af asbest, bly og/eller PCB skal håndteres og bortskaffes efter gældende regler. 
Ejendommen er screenet for forekomst af ovennævnte miljøfarlige stoffer - bilaget er vedlagt ud-
budsbrevet. 

 Det skal efter nedrivningen dokumenteres, hvor materialer med indhold af asbest, bly og PCB er 
bortskaffet og i hvilke mængder i form af vejesedler. Ligeledes skal dokumenteres, hvor beton- og 
murbrokker er bortskaffet og i hvilke mængder.  
Der henvises til vedlagte bilag vedhæftede dokumenter samt Affaldsbekendtgørelsen BEK nr. 1309 
af 18-12-2012. 

 
Generelle betingelser for udbuddet 

 Udover de, i nærværende stillede krav, gøres fælles betingelserne i AB92 sig gældende for arbejdet. 

 Der udbetales ingen penge for entreprisen før Henning Haaning har godkendt grunden og alle do-
kumentationerne for bortskaffelse af alt affald er afleveret på Paradisvej 1, 7950 Erslev. Entreprenø-
ren skal, inden arbejdet påbegyndes, fremvise godkendte kursusbeviser til Henning Haaning. 

 Nedrivningstilladelsen ansøges af Morsø Kommune, og entreprenøren skal i den forbindelse være 
opmærksom på de vilkår som fremgår af nedrivningstilladelsen. Det er entreprenørens ansvar og 
opgave at efterkomme de, i nedrivningstilladelsen, stillede vilkår, herunder også udfyldelse af fær-
digmeldingsskema. 

 
 
 

Venlig hilsen 
 
 

Jimmi Nielsen 
Bygningskonstruktør 

Tlf. 9970 7059 
 

- Henning Haaning 
Tilsynsførende 

Bedre Boliger på Mors A/S 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144826
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Overtagelsesdato:

Sælgers navn + tlf. nr.:

Sælgers adresse:

Hvem udarbejder skøde  o Morsø Kommune  / o Advokat: 

Ja Nej Dato: Bemærkninger:

 - Kontakt til Boligindsatsen

Afmelder/frakobler og underretter:

 - Vandforsyning

 - Olietank

 - Elforsyning

 - Varme forsyning

 - Renovation

 - Ejendomsskat

Nedrivningsdokumentation til Boligindsatsen

 - Færdigmelding

 - Indberetning af byggeaffald

 - vejesedler

 - Tilsynsnotater + fotos

Tjekliste for Bedre Boligers arbejdsgang - Projekt Bedre Boliger

 - Skorstensfejer

 - sendt til Boligindsatsen

Adresse:

Købesum:

N
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n
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 e
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d
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m
m
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 - Opsigelse af forsikringer

Udarbejdet udkast til udbudsbrev nedriving

Besigtigelse af ejendommen

Modtaget fuldmagt til opkøb

Udbetaling til nedriverne

 - Restancer hos Morsø Kommune

Forhandling med panthavere/kreditorer
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 - Tvangsauktion

 - Orientere Boligindsatsen om opstart 

(minimum 14 dage inden påbgyndelse)

Orientere Boligindsatsen om færdigmelding af 

nedrivining 

 - Lån og andre restancer

 - Flytning af forsikringer

Forhandle prisen med sælger

Ejendom af interesse

Udsende afslag/accept af tilbudsrunde

Aftale med nedriverne om påbegyndt 

nedrivningsarbejde

Bygherretilsyn med nedriverne

Udarbejder og sender overslag over udgifter + 

købsaftale 

 - Kontakt til Brøndborer

Besked til Sekretariatet:

Sende opgørelse til Boligindsatsen over 

indtægter og udgifter + betalte regninger og 

relevante bilag 

Orientere Boligindsatsen om mulige Købere

Link til udbudsmaterialet vedr. salg på 

hjemmesiden er modtaget

Udsende takkebrev til køber af grunden

Ekstra arbejder skal godkendes af Boligindsatsen inden påbeyndelse

Projekt Bedre Boliger/Arbejdsgang/MN/22-05-2017


