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Gårdhusrenovering –  
beboermøde 
 
 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 

 
2. Valg af referent 

 
3. Valg af stemmeudvalg 

 
4. Forslag om godkendelse af foreløbigt renoveringsprojekt 

og økonomi (skema A) som opstillet i Landsbyggefondens 
forudsætninger  
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4. Forslag om godkendelse af foreløbigt projekt og økonomi  
     
 
 

Disponering af gennemgang 
 
 
1. Baggrund 

 
2. Teknik v/ Niras og Nova 5 

 
3. Økonomi 

 
4. Det videre forløb, genhusning mv. 
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Gårdhusene - udsendt informationsmateriale 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationsfolder               Nyhedsbrev 
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Gårdhusrenovering – baggrund 
 
 
 

Beboermøder i 2011 
 
 
- LBF har opfordret til godkendelse i år 

 
- Det foreløbige projekt og økonomi godkendes 

 
- LBF accepterer forbehold for videreudvikling af projektet 
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Gårdhusrenovering – baggrund 
 
 

Milepæle i processen frem til nu 
 
- Tekniske undersøgelser 2005-2007 af Niras og Nova 5 
 
- Visionsworkshops i 2008 

 
- Oplæg til helhedsplan 2008-2009 i samarbejde med følgegruppen 

 
- Behandling af oplæg til helhedsplan i VA, AB og Kommune i 2010 

 
- Besigtigelse med LBF maj 2010 

 
- Opfordring til skema A godkendelse 
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Gårdhusrenovering – baggrund 
 
 

Hvad er ”skema A?” 
 
- Byggeprogram med budget 

 
- Finansieringsløsning med økonomisk støtte 
 
- Udarbejdet på basis af  

 -Teknisk dokumentation for byggeskader mv. 

 -Oplæg til helhedsplan 

 

- LBF har accepteret at projekt og budget tages op igen 

    senere i processen (skema B) 

 

 

 
 
 
  
 



MASTERPLAN SYD|november | 2011 MASTERPLAN SYD|november | 2011 

 
Gårdhusrenovering – teknik 
 
 
 
 

Gennemgang v/ teknikere 

 

-Morten Dam Hansen, Niras Rådgivende Ingeniører 

-Jørgen Kreiner Møller, Nova 5 Arkitekter 
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Gårdhusene - økonomi 
 
 

Budget i alt AB + VA     878 mio. kr. 
  
 
 
  Opretning mv.    Nødv. Forbedring          Samlet 
 
-  AB Syd  305 mio. kr.    130 mio. kr.  435 mio. kr. 
- VA 4S 171 mio. kr.      73 mio. kr.  244 mio. kr. 
- VA 4N 140 mio. kr.       59 mio. kr.  199 mio. kr. 
 
- Samlet 616 mio. kr.         262 mio. kr.   
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Gårdhusene - økonomi 

Udgifter 
 

• Entreprenørudgifter 
• Honorar til teknikere 
• Finansieringsomkostninger 
• Andre omkostninger 

 
• Byggekoordinator 
• Flytteudgifter, genhusning 
• Lejetab 
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Gårdhusene- økonomi 
 

Finansiering AB +VA 
 
Opretningsarbejder mv.: 

- Realkreditlån, støttede 30-årige  ca. 616 mio. kr. 
 

Forbedringsarbejder: 

- Henlæggelser      ca. 4 mio. kr. 

- Tilskud fra LBF fællespulje      ca. 20 mio. kr. 

- Tilskud fra boligorg./egen trækn.ret     ca. 7 mio. kr. 

- Realkreditlån, ustøttede 30- årige     ca. 232 mio. kr. 

- Samlet              ca. 263 mio. kr. 
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Driftsstøtte AB +VA 
 

Kapitaltilførsel          ca. 88 mio. kr. 

- Albertslund Kommune (1/5)         ca. 18 mio. kr. 

- Boligorganisationerne (1/5)        ca. 18 mio. kr. 

- Realkreditinstitutter (1/5)        ca. 18 mio. kr. 

- Landsbyggefonden (2/5)        ca. 35 mio. kr. 

 

 
 

 
 

 
Gårdhusene- økonomi 
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Driftsstøtte AB +VA 
 
 
Huslejestøtte 
- Støtte på 200 kr./m² årligt, aftrappes over 10 år 

 

Udamortiserede lån 
- Fritagelse for indbetaling af ydelser på oprindelige lån 
    til LBF 
 

 
 

 
Gårdhusene- økonomi 
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Frikøb af hjemfald AB+VA 

 

- Samlet anslået beløb på 52 mio. kr.  

- Finansieres med 30- årige støttede lån 

- Beløb gælder for hele AB’s afdeling 

- Låneydelse er indarbejdet i huslejestigningen 

 
Gårdhusene- økonomi 
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Huslejestigning 

 

- LBF har fastsat huslejestigning til 145 kr./m2 i 

gennemsnit (2010 niveau) 

 

- Dette svarer til en gennemsnitlig huslejestigning på 

1142 kr. pr. måned (2010 niveau) pr. gårdhus.  

 
Gårdhusene- økonomi 
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Perspektivering 

 

- Rækkehusene i Albertslund Syd stiger med 1900 kr. pr. 

måned (2008 niveau) - inkl. en boligudvidelse på 8m2 
 

- Huslejestigningen for gårdhusene gælder for det 

foreløbige byggeprogram 
 

- I det videre forløb kan gennemførelse af yderligere 

forbedringsarbejder tages op. 

 
Gårdhusene- økonomi 
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Gårdhusene- det videre forløb 
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Arkitektkonkurrence  
 

- Kombineret projekt og idékonkurrence 
 

- Renoveringsforslag til det foreløbige 

renoveringsprogram 
 

- Supplerende boligforbedrende tiltag 
 

- Visionsplan for hele Albertslund Syd 
 

- Udstilling i foråret 2012 

 
Gårdhusene- det videre forløb 
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Gårdhusene- det videre forløb 
 

Beboerinddragelse 
 

- Løbende dialog med følge- 

    gruppen 
 

- Beboerinddragelse i forbindelse 

    med udvikling af prøvehuse 
 

- Beboerinddragelsen tages op igen  

    når prøvehusene er opført  
 

- Beboermøde om det endelige projekt 
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Prøvehuse i Lærkens Kvarter - inspiration      
 

 
Gårdhusene- det videre forløb 
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Gårdhusene - genhusning 

Principper 
 

• Alle skal midlertidigt genhuses i forventeligt ca. 6 måneder 
 

• Alle har mulighed for at komme tilbage til egen bolig 
 

• Genhusning forventes at ske i Albertslund Syd  
 

• Flytteudgifter indgår i renoveringsbudget 
 

• Du skal selv pakke indbo ned 
 

• Er du handikappet, syg mv. kan du få hjælp til pakning 
 

• Ønsker du at fraflytte permanent betaler du selv flytteudgifter 
 

• Alle får tilbud om personlig konsultation 
 

• Varsling senest 3 måneder før 
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Gårdhusene – indstilling 

Indstilling 
 

”Det indstilles at det foreløbige renoveringsprojekt som 
beskrevet i det foreløbige byggeprogram med tilhørende 
økonomi, godkendes” 
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GÅRDHUSENE - BEBOERMØDE 8. NOVEMBER 2011 
VA 4 SYD 

 

 

– Tekniske tilstandsundersøgelser 

– Hvilke byggetekniske problemer er der 

– Foreløbigt Skema A byggeprogram 
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GÅRDHUSENE - BEBOERMØDE 8. NOVEMBER 2011 
VA 4 SYD 
Tekniske tilstandsundersøgelser og byggetekniske problemer 

Tagkonstruktion - Overflader 

• Alm. slid 
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GÅRDHUSENE - BEBOERMØDE 8. NOVEMBER 2011 
VA 4 SYD 
Tekniske tilstandsundersøgelser og byggetekniske problemer 

Tagkonstruktion – Fugtforhold 

- Risiko for kondensering i konstruktionen 
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GÅRDHUSENE - BEBOERMØDE 8. NOVEMBER 2011 
VA 4 SYD 
Tekniske tilstandsundersøgelser og byggetekniske problemer 

Tagkonstruktion - Skimmel 

• 20 tage 
 undersøgt 

• Skimmel i 
 halvdelen 
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GÅRDHUSENE - BEBOERMØDE 8. NOVEMBER 2011 
VA 4 SYD 
Tekniske tilstandsundersøgelser og byggetekniske problemer 

Lette facader - Haveside 

• Asbestholdig 
 eternit 

• Krydsfinér på 
 brystninger 

• Relativ dårligt 
 isoleret 
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GÅRDHUSENE - BEBOERMØDE 8. NOVEMBER 2011 
VA 4 SYD 
Tekniske tilstandsundersøgelser og byggetekniske problemer 

Tunge facader - Indgangsside 

• Asbestholdig 
 eternit 

• 100mm 
 efterisolering 

• Relativ godt 
 isoleret 

• Varmetab fra 
 veksler, døre 
 og vinduer 
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GÅRDHUSENE - BEBOERMØDE 8. NOVEMBER 2011 
VA 4 SYD 
Tekniske tilstandsundersøgelser og byggetekniske problemer 

Vinduer og døre 

• Koblede 
 rammer 

• Dårlig tæthed 
 og isolering 
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GÅRDHUSENE - BEBOERMØDE 8. NOVEMBER 2011 
VA 4 SYD 
Tekniske tilstandsundersøgelser og byggetekniske problemer 

Indvendige overflader 

• Risiko for 
 skimmel på 
 kolde flader 

• Kuldebroer 
 og træk-
 problemer 
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GÅRDHUSENE - BEBOERMØDE 8. NOVEMBER 2011 
VA 4 SYD 
Tekniske tilstandsundersøgelser og byggetekniske problemer 

Badeværelser 

• Korrosion af 
 rørgennem-
 føringer 

• Skader på 
 fliser 

• Rengøring 
 vanskelig 
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GÅRDHUSENE - BEBOERMØDE 8. NOVEMBER 2011 
VA 4 SYD 
Tekniske tilstandsundersøgelser og byggetekniske problemer 

Krybekælder 

• Jorddæk med 
 plastfolie 

• Høj 
 luftfugtighed 

• Skimmel i 
 63% af reg. 
 krybekældre 
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GÅRDHUSENE - BEBOERMØDE 8. NOVEMBER 2011 
VA 4 SYD 
Tekniske tilstandsundersøgelser og byggetekniske problemer 

Installationer - Krybekælder 

• Vand, varme, 
 el, afløb 

• Dårlige 
 adgangs-
 forhold 

• Montage og 
 vedligehold 
 er vanskelig 

• Indstøbt 
 afløb 
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GÅRDHUSENE - BEBOERMØDE 8. NOVEMBER 2011 
VA 4 SYD 
Tekniske tilstandsundersøgelser og byggetekniske problemer 

Installationer - Varmeveksler 

• Blandet 
 ældre og 
 nyere modeller 

• Varmetab 
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GÅRDHUSENE - BEBOERMØDE 8. NOVEMBER 2011 
VA 4 SYD 
Tekniske tilstandsundersøgelser og byggetekniske problemer 

Installationer - Ventilation 

• Blandet mek. 
 og nat. vent. 

• Udluftning fra 
 krybekælder 
 til bolig 
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GÅRDHUSENE - BEBOERMØDE 8. NOVEMBER 2011 
VA 4 SYD 
Tekniske tilstandsundersøgelser og byggetekniske problemer 

Installationer - El 

• Blandet 
 ældre og 
 nyere tavler 

• Ældre 
 installationer 
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GÅRDHUSENE - BEBOERMØDE 8. NOVEMBER 2011 
VA 4 SYD 
Tekniske tilstandsundersøgelser og byggetekniske problemer 

Terræn 

• Fald mod 
 bygning 

• Ofte er 
 vandrender 
 blokeret 

• Ofte 
 beplantning 
 ved have-
 facade 
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GÅRDHUSENE - BEBOERMØDE 8. NOVEMBER 2011 
VA 4 SYD 
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GÅRDHUSENE - BEBOERMØDE 8. NOVEMBER 2011 
VA 4 SYD 
Foreløbigt Skema A byggeprogram 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NOTAT 

 
2. november 2011/HHO  

 

Vedrørende huslejestigning som følge af helhedsplan for Gårdhusene 

 

I Landsbyggefonden udkast til støttefastsættelse renovering Albertslund Syd, 

gårdhusene af 12. maj 2011, er der taget udgangspunkt i den gennemsnitlige husleje 

for de 3 afdelinger pr 1. januar 2010. 

 

De faktiske huslejer kan specificeres således (kr./m² årligt): 

 

  

VA  
4 Nord 

VA  
4 Syd 

AB 
Syd 

 

  
afd.66 Afd. 67 afd.3702 gennemsnit 

      Husleje 01.01.2010 
 

686 661 675 674 

Husleje stigning helhedsplan 
 

145 145 145 145 

Husleje 01.01.2010 efter 
helhedsplan   831 806 820 819 

       

På følgegruppemødet den 31. oktober 2011 blev der rejst spørgsmål om indeksering af 

den udmeldte huslejestigning. 

 

Den udmeldte husleje kan specificeres således: 

 

Husleje (jf. budget 2010):    674 kr./ m2 årligt 

Stigning som følge af helhedsplan (21,51% af 2010 huslejen): 145 kr./ m2 årligt 

Husleje efter helhedsplan (2010 niveau)   819 kr./ m2 årligt 

 

Denne udregning er fremskrevet til dagens niveau (2012) for at danne et indtryk af, hvilken 

konsekvens helhedsplanen vil få i forhold til huslejeniveauet i budget 2011 : 

 

Husleje (jf. budget 2012):    686 kr./ m2 årligt 

Stigning som følge af helhedsplan (145 kr/m2 indekseret): 149 kr./ m2 årligt 

Husleje efter helhedsplan (2012 niveau)   835 kr./ m2 årligt 



 

 

Huslejestigning vil først blive påført, når renoveringen er gennemført i den enkelte bolig – og 

der er som bekendt lidt tid endnu. 

 

Huslejestigningen for helhedsplanen vil blive indeksreguleret på samme måde som 

aftrapning af rentesikring. Denne reguleringsfaktor offentliggøres en gang om året 

For 2011 udgør reguleringen 1,35% og for 2012 1,46%. 

 

I forhold til huslejen i budget 2012, udgør huslejestigningen som følge af helhedsplanen 

21,72%. At der kan konstateres en stigning i den procentuelle størrelse skyldes, at huslejen 

er steget mindre siden 2010 end indekseringen. 

 

Når byggesagen er afsluttet, vil stigningen blive endeligt vurderet/beregnet af 

Landsbyggefonden (LBF) og eventuel regulering vil ske fremadrettet.  

 

Der er således ikke umiddelbart en sammenhæng mellem huslejeudviklingen og stigningen 

efter helhedsplanen, men det må forventes, at LBF ved deres afsluttende vurdering er 

opmærksom på, at huslejen har fulgt prisudviklingen i perioden fra 2010. 

 

 

BO-VEST  

/Henrik Holst 

 



NYHEDSBREV

Læs meget mere om Masterplanen på: www.masterplansyd.dk. Her kan du holde dig opdateret med pro
jektets forløb, aktuelle nyheder og referater fra beboermøder mm.

Oktober 2011

BEBOERMØDER OM RENOVERING AF GÅRDHUSENE

Om beboermøderne 
Landsbyggefonden har opfordret til fremrykning af 
tidspunkt for godkendelse af det foreløbige renove
ringsprojekt med tilhørende økonomi med henblik 
på, at der kan meddeles foreløbig støttetilsagn i 
inde værende år. 

Baggrunden for denne opfordring er de politiske 
vækstinitiativer, hvor der er lagt op til en væsent
lig forøgelse af Landsbyggefondens støtte rammer i 
2011 og 2012.

Siden Landsbyggefonden har været på besigtigelse 
i gårdhusene i Albertslund Syd i april 2010, er der 
arbejdet videre med sagen. Fonden har nu fastlagt 
vilkår for en økonomisk helhedsplan, der muliggør 
renovering af afdelingerne med omfattende økono
misk støtte. 

På den baggrund og efter aftale med afdelings
bestyrelserne er beboerne i de tre berørte boligaf
delinger indkaldt til ekstraordinært beboermøde for 
at godkende det foreløbige renoveringsprogram og 
økonomien. Der holdes et beboermøde for hver af
deling i tre på hinanden følgende dage.

I afdeling AB Syd er alle beboere inviterede, men 
det er kun gårdhusbeboerne, som i henhold til tid
ligere beslutning i AB Syd, der har stemmeret.

Hvad godkendes på beboermøderne?
Det foreløbige renoveringsprogram, som kan gen
nemføres indenfor Landsbyggefondens renoverings
støtteordning, består af følgende hovedelementer: 

●	 	ændring	af	krybekælder	til	fast	terrændæk,	hvil
ket medfører at:

	 •	 skillevægge	og	køkkener	genopføres/udskiftes
	 •	 	vand-	 og	 varmeinstallationerne	 i	 krybekæld

rene udskiftes
	 •	 	der	 udføres	 ændringer	 på	 elinstallationer	 og	

på rørgennemføringer i badeværelser
	 •	 	den	udvendige	varmeveksler	tages	ned	og	er

stattes af nye installationer indendørs
●	 etablering	af	mekanisk	ventilation
●	 renovering	af	lette	facader
●	 afrensning	og	malerbehandling	af	tunge	facader
●	 udskiftning	af	samtlige	vinduer	og	døre
●	 	etablering	af	damptæt	membran	i	loftskonstruk

tion

Det samlede arbejde med gårdhusene vil medføre, 
at beboerne skal genhuses. 

Landsbyggefonden har beskrevet en økonomisk løs
ning, som muliggør, at ovenstående renoverings

I dette nyhedsbrev kan du læse om de ekstraordinære beboermøder om det foreløbige 
renoveringsprojekt for gårdhusene, en kort status på processen indtil videre samt om 
den arkitektkonkurrence, som er udskrevet vedrørende renoveringen af gårdhusene

Dato for beboermøder i gårdhusene
 VA 4 Syd:  8. november 2011
 VA 4 Nord:  9. november 2011
 AB Syd: 10. november 2011



Nyhedsbrevet udkommer til 2.200 husstande i Albertslund Syd 3 gange om året. Nyhedsbrevet udgives 
af BOVEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup, telefon 88 18 08 80. Har du spørgsmål eller kommentarer til 
renoveringsprojektet, er du velkommen til at kontakte dit ejendomskontor.

arbejder kan gennemføres med en huslejestigning 
på 1.142 kr. pr. måned i gennemsnit (2010 husleje
niveau).

I forbindelse med anmodning om fremrykning af 
skema Agodkendelsen har Landsbyggefonden 
accepteret,	at	godkendelse	af	det	foreløbige	bygge
program med tilhørende økonomi sker med forbe
hold for, at projektet kan videreudvikles på grundlag 
af	resultat	af	arkitektkonkurrencen,	lokalplanarbej
det, erfaringer fra prøvehuse og den videre beboer
inddragelse.

I den videre projektudvikling vil der endvidere 
skulle tages stilling til gennemførelse af eventuelle 
supplerende boligforbedrende forslag, individuelle 
tilvalgsmuligheder, energi og miljø tiltag eller for
slag til forbedring af de by og landskabsmæssige 
rum i bydelen. 

Det endelige projekt skal forelægges beboerne til 
endelig godkendelse senere. 

Processen indtil videre 
Det foreløbige renoveringsprogram baserer sig 
på resultatet af de omfattende tilstandsundersø
gelser,	 der	 er	 foretaget	 af	 ingeniørfirma	Niras	A/S	
og	Nova	5	Arkitekter	A/S	 i	perioden	2005-2007.	 I	
april 2008 blev der afholdt tre idé workshops om 
renove ringen, som interesserede beboere kunne 
deltage i. På dette grundlag er der i samarbejde 
med følge gruppen for gårdhusene udarbejdet et 
foreløbigt oplæg til en helhedsplan. Dette oplæg 
blev fremsendt til Landsbyggefonden i august 2009.

Organisationsbestyrelserne	i	VA	og	AB	har	princip
godkendt oplægget februar og maj 2010. Endelig 
har Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune i 
marts 2010 besluttet at anbefale den foreløbige hel
hedsplan med enkelte bemærkninger omkring bl.a. 
energi og miljø samt byrum.

Næste skridt er beboernes godkendelse af det fore
løbige renoveringsprogram og økonomi i helheds
planen.

Arkitektkonkurrence skudt i gang
Fredag den 14. oktober 2011 blev arkitektkonkur
rencen	for	gårdhusene	skudt	i	gang.	

Konkurrencen	er	planlagt	 i	samarbejde	med	følge
gruppen	og	består	af	en	projektkonkurrence,	hvor	
der skal gives bud på en renovering, der er i overens
stemmelse med det foreløbige renoverings program. 
Buddet skal også indeholde yderligere forslag til 
forbedringer af boligerne og miljø og energi tiltag. 
Desuden	 består	 konkurrencen	 af	 idékonkurrence,	
hvor der skal udarbejdes en visionsplan for hele 
Albertslund Syd.

Konkurrencen	 startes	 med	 en	 indledende	 runde,	
hvor	alle	interesserede	firmaer	kan	søge	om	at	del
tage. Der vil så blive valgt fem deltagere, som skal 
konkurrere om at skabe det bedste projekt for reno
veringen og bydelen. 

Det	er	forventningen	at	en	vinder	af	konkurrencen	
vil være på plads i løbet af foråret 2012. Denne vin
der vil stå for både arkitekt og ingeniøropgaven, 
og de fem huse i Lærkens Kvarter, der hidtil har 
fungeret som børneinstitution, vil blive brugt som 
prøvehuse. 

Vederlag	 til	 deltagerne	 i	 arkitektkonkurrencen	
finan	sieres	 af	 tilskud	 fra	 dispositionsfondene	 i	 VA	
og AB samt fra Albertslund Kommune. På hjemme
siden www.masterplansyd.dk kan der downloades 
to	 centrale	 notater	 om	 renoveringen,	 (”Arkitektur	
og	 Boligrum”	 samt	 ”Arkitektur	 og	 Byrum”),	 som	
er udarbejdet i samarbejde med følgegruppen for 
gårdhusene, og som indgår i grundlaget for arkitekt
konkurrencen.	

  


