
06-07-2022

Placering: Møllen A
Post nr./By: 4683 Rønnede
Adresse: Møllevangen 8
Bygning: Tilbygning/nybyg
Etage: 1 etage (Stueplan)
Emne: Økonomi for tilbygning
Budget: 14.500.000,00 kr.

Version A (420m2) (Budget + tillæg fra bæredygtige tiltag) Antal Enhedspris Økonomi DNGB (7%, sølv niveau) Svanemærket
1 1,07 1,03

m2 420 26.300,00 kr. 11.046.000,00 kr. 11.819.220,00 kr. 11.377.380,00 kr.
Indretning pr. barn 60 50.000,00 kr. 3.000.000,00 kr. 3.210.000,00 kr. 3.090.000,00 kr.
Udearealer pr. barn 60 8.000,00 kr. 480.000,00 kr. 513.600,00 kr. 494.400,00 kr.
Samlet forskel i forhold til budget 26.000,00 kr. 1.042.820,00 kr. 461.780,00 kr.
Samlet anlægsbeløb for hver model 14.526.000,00 kr. 15.542.820,00 kr. 14.961.780,00 kr.

Foreslået løsning
Version B (420m2) (Bæredygtig version indenfor afsat budget) Antal Enhedspris Økonomi DNGB (7%, sølv niveau) Svanemærket

1 1,07 1,03
m2 420 25.511,00 kr. 10.714.620,00 kr. 11.464.643,40 kr. 11.036.058,60 kr.
Indretning pr. barn 60 48.500,00 kr. 2.910.000,00 kr. 3.113.700,00 kr. 2.997.300,00 kr.
Udearealer pr. barn 60 7.760,00 kr. 465.600,00 kr. 498.192,00 kr. 479.568,00 kr.
Samlet forskel i forhold til budget 409.780,00 kr. -576.535,40 kr. -12.926,60 kr.
Samlet anlægsbeløb for hver model 14.090.220,00 kr. 15.076.535,40 kr. 14.512.926,60 kr.

Version C (420m2) (spares hvor spares kan versionen) Antal Enhedspris Økonomi
1 1,07 1,03

m2 420 22.525,00 kr. 9.460.500,00 kr.
Indretning pr. barn 60 42.500,00 kr. 2.550.000,00 kr.
Udearealer pr. barn 60 7.208,00 kr. 432.480,00 kr.
Samlet anlægsbeløb 12.442.980,00 kr.

Fælles for version A-B-C

Bygningsreglementet overholdes
Der tages udgangspunkt i 60 børn på niveau B
Der tages forbehold for prisudvikling og leverandør udfordringer

Tager udgangspunkt i det budgetterede anlæg på 14.500.000kr med tillægs af bæredygnighed. Der bygges i 
standard god kvalitet med bæredygtighed og fokus på indeklima.

Tager udgangspunkt i bevilliget anlæg på 14.500.000kr, her på vælges en af de frivillige ordninger som er et 
tilvalg. Der er skåret i kvaliteten, men kun begrænset og dette muliggør at der bygges i rimelig kvalitet og med 
bæredygtighed, ok levetid og indeklima.  Levetiden på bygningen påvirkes dog negativt, ud fra en alt andet lige 
betragtning at når der spares på materialernes kvalitet vil det øge udgiften til efterfølgende drift og 
vedligeholdelse. 

Her bliver hver en øre vendt og drejet i retning mod at bygge billigst muligt. I denne version kan der ikke opnås 
nogen former for frivillige bæredygtige mærkninger, bygningen vil højst sandsynlig have markant kortere 
levetid og skal vedligeholdes mere, jo mere bygningen vedligeholdes jo længere levetid, Bygningsreglementet 
overholdes kun lige og absolut ikke mere end det.


