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Transport- og Boligministeriet. København, den 4. juli 2019.

a. Transport- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningssty-
relsen ombygger Østre Skole beliggende Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk. Den samlede ombygning
inkl. særinstallationer samt køb af ejendommen på Tidemandsvej 1 udgør 125,3 mio. kr. ekskl. renter
og moms, men inkl. forsikring (2019-priser).

Købesummen samt udgifter til ombygning på i alt 118,0 mio. kr. (2019-priser) ekskl. særinstallatio-
ner finansieres af Bygningsstyrelsen på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygnin-
ger mv. ved øget lånoptagning gennem den statslige likviditetsordning mod efterfølgende huslejeop-
krævning hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Ak-
krediteringsinstitution og Danida Fellowship Centre. Udgifter til særinstallationer på i alt 7,3 mio. kr.
(2019-priser) afholdes af de på finansloven opførte bevillinger på hhv. § 20.11.31. Styrelsen for Un-
dervisning og Kvalitet, § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, § 19.35.25. Danmarks
Akkrediteringsinstitution og § 06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder.

b. Som led i "Bedre Balance – Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder", oktober
2015 og "Bedre Balance II – Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder", januar
2018, gennemfører Bygningsstyrelsen den geografiske flytning af fire statslige institutioner.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Akkrediteringsin-
stitution og Danida Fellowship Centre skal lokaliseres i Holbæk. Institutionerne er i dag lokaliseret i
Københavns Kommune. Det svarer til i alt 214 årsværk, jf. Bedre Balance I og II.

Bygningsstyrelsen har købt ejendommen beliggende Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk til brug for de
fire institutioner, jf. orienterende brev til Finansudvalget af 28. maj 2018. Ejendommen har oprinde-
ligt været anvendt som folkeskole og fremstår i dag nedslidt både udvendigt og indvendigt. Bygnin-
gerne skal derfor gennemgå en omfattende modernisering og ombygning for at kunne anvendes til
kontorarbejdspladser og tilhørende reception, mødecenter og kantine for de fire institutioner. Uden-
dørsarealet skal totalrenoveres for at leve op til den nye funktion samt lokalplanens krav om parke-
ringspladser og ind- og udkørsel, samt lokalplanens krav om udendørs opholdsarealer.
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Ombygningen forventes at omfatte et samlet bygningsareal på 6.490 m2, heraf udgør kælder 876 m2.
Bygningerne opføres i to etager. Fælles- og kælderarealer finansieres af institutionerne gennem deres
huslejebidrag fordelt efter deres andel af arealet.

Tabel 1 viser arealfordelingen mellem de fire institutioner.
Tabel 1: Arealfordeling mellem institutionerne, m2

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 1.028
Danmarks Evalueringsinstitut 1.632
Danmarks Akkrediteringsinstitution 1.261
Danida Fellowship Centre 543
Fællesarealer 1.150
Kælderarealer 876
I alt 6.490

Bygningsstyrelsen har afholdt licitation. Totalentreprenør er valgt ud fra tre tildelingskriterier som er
pris, projektstyring og kvalitet. Totalentreprenøren påbegyndte projektering medio marts 2019. Selve
udførelsesarbejderne forventes påbegyndt i juni 2019 under forudsætning af Finansudvalgets tiltræ-
delse af nærværende aktstykke. Den ombyggede ejendom forventes ibrugtaget fjerde kvartal 2020. ¬

Totaludgift¬Bygningsstyrelsen har udarbejdet et licitationsbudget for ombygningen, hvorved de sam-
lede omkostninger til køb af ejendommen Tidemandsvej 1 samt ombygning forventes at udgøre
125,3 mio. kr. ekskl. renter og moms, men inkl. forsikring (2019-priser), jf. tabel 2. Købet samt om-
bygning finansieres ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning, for i alt 118,0 mio. kr.
(2019-priser), og ved efterfølgende huslejeopkrævning. Særinstallationer, herunder bl.a. foldedøre i
mødelokaler, automatisk dørkontrol og indvendig solafskærmning, for i alt 7,3 mio. kr. (2019-priser),
finansieres inden for rammerne af § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 19.35.20.
Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, § 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution og §
06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder.

Fordelingen af de samlede udgifter til køb samt til- og ombygning fremgår af tabel 2.
Tabel 2: Forventet fordeling af totaludgift til ombygning og køb, mio. kr.,
(2019-priser)
Entreprise 91,6
Bygherrerådgivning 2,7
Øvrige omkostninger 2,2

Uforudsete udgifter 14,6

Samlede byggeudgifter 111,1
Grundkøb
- Tidemandsvej 1 14,2
Samlet forventet totaludgift ekskl. renter 125,3

Fordelingen af særinstallationer blandt de fire institutioner fremgår af tabel 3. Udgiften er fordelt på
hver af de fire poster, som indgår i de samlede byggeudgifter på 111,1 mio. kr., jf. tabel 2.
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Tabel 3: Forventet fordeling af særinstallationer, mio. kr. (2019-
priser)
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 1,6
Danmarks Evalueringsinstitut 2,8
Danmarks Akkrediteringsinstitution 2,0
Danida Fellowship Centre 0,8
Samlet forventet udgift til særinstallationer 7,3

Bygningsstyrelsen har frem til og med 2018 afholdt omkostninger for 17,9 mio. kr. til køb af ejen-
dommen og udarbejdelse af udbudsmateriale samt nedrivning og miljøsanering af bygningerne på
ejendommen. Disse omkostninger er en del af de samlede budgetterede udgifter på 125,3 mio. kr.
(2019-priser). De samlede udgifter ekskl. renter og moms forventes at fordele sig over finansårene
som vist i tabel 4.
Tabel 4: Forventet fordeling af totaludgiften over år, mio. kr., (2019-priser)
År 2018 2019 2020 I alt
Samlet byggeudgift 1) 17,9 44,6 61,7 124,2 2)

Note:
1) Ekskl. Renter, moms og 5 års eftersyn
2) Resterende 1,1 mio. kr. afholdes løbende i 5 år efter overdragelse til efter-
syn

Risikovurdering

Der er på baggrund af en vurdering af projektets kompleksitet samt en gennemført risikovurdering
afsat en fast budgetpost til uforudsete udgifter og øvrige risici. På baggrund af vurderingen er der
afsat 14,6 mio. kr. svarende til ca. 15,4 pct. af entreprisen og bygherrerådgivningen til uforudsete ud-
gifter og øvrige risici. Der vurderes ikke inden for risikovurderingens rammer at være meget store
og/eller usædvanlige risici forbundet med projektet.

¬Bygningsstyrelsen har valgt at gennemføre projektet i en totalentreprise for at minimere risici i og
med, at totalentreprenøren har ansvaret for at koordinere projektering og udførelse. Bygningsstyrel-
sen har dermed kun én aftalepart – totalentreprenøren.

For at begrænse projektets risici er første del af nedrivningen og miljøsanering gennemført før til-
budsgivningen Der blev afholdt udgifter på 1,8. mio. kr. til nedrivning før tilbudsgivning og yderli-
gere 0,49. mio. kr. til byggepladshegn, ekstra vagt og ekstraarbejder. I nedrivnings- og miljøsane-
ringsperioden har de bydende totalentreprenører haft adgang til at besigtige ejendommen. Den tidlige
nedrivning forventes at have mindsket tilbudsgivernes usikkerhed om eventuelle ukendte arbejder og
tilsvarende prissætning heraf.

Totaløkonomi

Ombygning af ejendommen Tidemandsvej 1 udføres i totalentreprise. Totaløkonomien indgår som
en integreret del af udbudsmaterialet, hvor Bygningsstyrelsen anslår specifikke temaer, på hvilket der

3



skal fortages totaløkonomiske beregninger. Der stilles krav til, at totalentreprenøren skal afgive til-
bud på vinduer, ventilation og belysning. Den endelige totaløkonomiske vurdering og beregning vil
derfor blive foretaget efter akstykkes tiltrædelse. Der forventes at være begrænsede energigevinster
forbundet med projektet. Det skyldes, at de eksisterende bygninger med en byggeskik fra 1910᾽erne
frem til 1990᾽erne vil kræve uforholdsmæssigt store indgreb i form af indvendig efterisolering af alle
ydervægge/klimaskærm for at opnå væsentlige energibesparelser. Det kan samtidigt være problema-
tisk med indvendig efterisolering, da dette medfører risiko for udvikling af skimmelsvamp.

Det fremtidige lejemål

Bygningsstyrelsen har indgået lejeaftaler med de fire institutioner. Lejekontrakterne er indgået som
fastprisaftaler, der giver de fire institutioner sikkerhed for den kommende huslejebetaling, idet udgif-
ter, der ikke kan afholdes indenfor projektets økonomiske ramme, afholdes af Bygningsstyrelsen.
Bygningsstyrelsen påtager sig dermed også en risiko for at skulle finansiere udgifter, hvis den økono-
miske ramme overskrides. Omvendt betaler de fire institutioner den anførte husleje, selvom der ved
projektets afslutning måtte være et overskud på byggesagen. Bygningsstyrelsen vil i den sammen-
hæng opnå en gevinst.

Den anslåede leje ved licitationsresultatet udgør ca. 10 mio. kr. årligt, jf. tabel 5. Aftalen træder i
kraft, når lejemålet overdrages til de fire institutioner, hvilket forventes at være fjerde kvartal 2020.
Lejeaftalen er uopsigelig i 12 år fra ikrafttrædelsen.

De årlige samlede udgifter (ekskl. moms) til lejemålet fremgår af tabel 5.
Tabel 5: Oversigt over de årlige omkostninger efter ibrugtagning, mio. kr. (2019)

Nuværende lejemål Fremtidigt lejemål
Leje1) 6,7 10,0
-Styrelsen for Undervisning og Kva-
litet

1,4 2,3

-Danmarks Evalueringsinstitut 4,3 3,8
-Danmarks Akkrediteringsinstitut 1,0 2,8
-Danida Fellowship Centre 0,0 1,1
Driftsudgifter2) 0,2 0,8
Anslåede udgifter til el, vand og
varme2)

0,3 0,6

I alt 7,2 11,4
Årlige omkostninger pr. m2 0,001753
Note:

1) Beregnet med udgangspunkt i samlede forventede omkostninger på 125,3 mio.
kr. og renter på 6,1 mio. kr.

2) Beløbene er anslåede og vil blive korrigeret til faktisk forbrug

Ombygning af ejendommen vil medføre en huslejestigning for tre af de fire institutioner jf. tabel 5.
Danmarks Evalueringsinstitut vil opnå en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt. Besparelsen skyldes, at
lejemålet i Holbæk for Danmarks Evalueringsinstituts vedkommende tillader en mere effektiv indret-
ning af arealerne.
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Styrelsen for Undervisning og Kvalitet lejer på nuværende tidspunkt deres arealer gennem Undervis-
ningsministeriet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets arealforbrug og lejebetaling kan ikke op-
gøres til sammenligning med løsningen i Holbæk. Danmarks Akkrediteringsinstitutions lejestigning
på 1,8 mio. kr. skyldes, at Danmarks Akkrediteringsinstitution udvider sit nuværende arealforbrug
samt, at kvadratmeterprisen stiger væsentligt. Danida Fellowship Centre betaler i dag ikke husleje og
har til huse i Udenrigsministeriets egen ejendom. Med flytningen vil Danida Fellowship Centre frem-
over skulle betale en husleje på 1,1 mio. kr.

De årlige udgifter til husleje mv. vedrørende lejemålet vil blive afholdt af de fire institutioner.

De fire institutioner afholder endvidere udgifter til særinstallationer mv. i forbindelse med indgåelse
af det nye lejemål, jf. tabel 3. Herudover har de fire institutioner en række omkostninger til inventar
og løbende drift af lejemålet mv., som ikke er indeholdt i ovenstående.

Undervisningsministeriet, Uddannelse-og Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet vurderer, at
styrelserne er i stand til at påtage sig den økonomiske forpligtelse, der følger af de forventede udgif-
ter til ombygning og køb af ejendom i lejeaftalen.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet der er tale om et projekt med en totaludgift på over 100
mio. kr. inkl. køb af ejendommen Tidemandsvej 1 i Holbæk, hvilket kræver Finansudvalgets tilslut-
ning, jf. Budgetvejledning 2016 pkt. 2.7.4.1.

e. Transport- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningssty-
relsen ombygger Østre Skole beliggende Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk. Den samlede ombygning
inkl. særinstallationer samt køb af ejendommen Tidemandsvej 1 udgør 125,3 mio. kr. ekskl. renter og
moms, men inkl. forsikring (2019-priser).

Købesummen samt udgifter til ombygning på i alt 118,0 mio. kr. (2019-priser) ekskl. særinstallatio-
ner finansieres af Bygningsstyrelsen på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygnin-
ger mv. via den statslige likviditetsordning mod efterfølgende huslejeopkrævning hos Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Akkrediteringsinstitution og Da-
nida Fellowship Centre. Udgifter til særinstallationer på i alt 7,3 mio. kr. (2019-priser) afholdes af de
på finansloven opførte bevillinger på hhv. § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, §
19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, § 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution
og § 06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 4. juli 2019

KAARE DYBVAD BEK

/ Mikkel Sune Smith

Til Finansudvalget.
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Tiltrådt af Finansudvalget den 12-07-2019 (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem af udvalget, der
stemte imod aktstykket).
Enhedslistens medlem af udvalget har ikke kunnet få svar fra ministeren på vigtige spørgsmål i behandlingen af
dette aktstykke. Derfor kan Enhedslisten ikke på det foreliggende grundlag støtte udflytningen af de fire statslige
institutioner. Enhedslisten kan i tilfælde, hvor det giver mening at placere statslige arbejdspladser tæt på et bestemt
område, erhverv eller lignende, støtte udflytning. Dette er dog ikke dokumenteret i dette tilfælde.
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