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Områdefornyelser 
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 Er udpeget ud fra en 
række sociale og 
fysiske parametre 

 Områdebaseret tilgang 

 Områdefornyelserne er 
ofte delvist finansieret 
af staten – Ministeriet 
for by bolig og 
landdistrikter (MBBL) 



Bygningsfornyelse 

Byfornyelsesloven: 
Lov om byfornyelse og udvikling af byer  
 

Bygningsfornyelse kan støtte: 

1.  Ejer- og andelsboligforeninger  

2.  Udlejningsejendomme  

Kommunens/statens støtte: 

1.  Tilskud 

2.  Byggeskadefonden vedr. 
Bygningsfornyelse (forsikring) 

3.  Genhusning 
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Københavns Gårdhaver 

 Ca. 10 fælles gårdhaver etableres om året. Fuldt finansieret af KK og 
staten med 50 % hver. Drift efterfølgende betales af beboerne. 

 Krav er min. 2 matrikler, og at der laves én fælles gård 

 Ansøgning kan sendes hele året 
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Se flere eksempler på gårdhaver i København på www.kk.dk/gaardhaver 

 



Støtteomfang i bygningsfornyelsen  
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Støtte til bygningsfornyelse finansieres med 50 % fra MBBL. 
 
Ejer- og andelsforeninger? 

 Etablering af wc/bad, renovering af klimaskærm og tiltag 
foreslået i en energimærkningsrapport 

Hvor meget støtter vi med ? 
 1/3 (SAVE-værdi 1-4) eller 1/4 (SAVE-værdi 5-9) af 

byggeomkostningerne, afhængig af ejendommens 
bevaringsværdi. SAVE-værdi kan ses på www.kulturarv.dk 
 

Private udlejningsejendomme: 
• Vedligeholdelsesarbejder støttes med kontant tilskud inkl. 

egenfinansiering 
• Forbedringsarbejder støttes med indfasningsstøtte 
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http://www.kulturarv.dk/


Kriterier og prioriteringer 

 Ejendomme, der mangler wc eller bad  
i boliger og/eller fjernvarme 

 Ejendomme opført før 1960, der er væsentlig 
nedslidte 

 Ejendomme uanset alder og ejerforhold med 
væsentlige energimæssige mangler 

 Ejendomme, der ønsker at gennemføre 
projekter med bæredygtige tiltag med 
demonstrationsværdi 

 Ejendomme der er beliggende i et udsat 
byområde eller i en områdefornyelse 
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Kommunale mål, planer og visioner 
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…som byfornyelsen skal bidrage til! 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.utterslevmose.net/publikation/kobenhavns-klimatilpasningsplan/&ei=Vm43VZCyGqr7ywOSmYGwDQ&bvm=bv.91071109,d.bGQ&psig=AFQjCNG3l39ikWwaFmXq8z01pjIu0yMT4g&ust=1429782483144187


Byfornyelsens mål – sunde og fremtidssikrede boliger 
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 Færre ejendomme med installationsmangler (toilet, bad og fjernvarme) 
 I større byfornyelsesprojekter, der omfatter mere end tre bygningsdele, 

lægges der vægt på at gennemføre energitiltag, så at den pågældende 
ejendoms fremtidige:    

 -energiforbrug svarer til minimum energiklasse C i energimærkeordningen eller 
 -varmeforbruget er reduceret med minimum 20 % for ejendomme med høj 

bevaringsværdi eller  
 -varmeforbruget er reduceret med minimum 30 % for ejendomme med lav 

bevaringsværdi. 

Støtten til energitiltag er betinget af, at tiltagene gennemføres. 
 Projekter, der kan give ny viden om bæredygtige løsninger og nye 

boformer vil blive prioriteret. 
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Byfornyelsen som grønt laboratorium 
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 Dialog med brancher, rådgivere og producenter for at skubbe til 
udviklingen af nye produkter 

 Blive skarpere på byfornyelsens energi- og demonstrationsprojekter 
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Byfornyelsesportalen, ny ansøgningsproces 
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Eksempel: Enghavevej 53, andelsboligforening 
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• Istandsættelse af facader 

• Udskiftning og energioptimering af 
vinduer (lyddæmpende mod gade) 

• Etablering af  wc-baderum 

 

• Nedlæggelse af bitrappe  (følgearbejde til etablering af 
wc/bad) og etablering af altaner  (egenfinansieret)        

• Større komfort  

• Fremtidssikring af boligerne 

• Mere dagslys/ passiv solvarme     



 
 
Eksempel:  
Bellmansgade 7-37 andelsboligforening 
 
 
 
 

• Inddækning af altaner, passiv solvarme 

• Udskiftning af gamle termovinduer til nye     
lavenergivinduer 

• Resultat = fremtidssikring af klimaskærmen 

Opført: 1961. Renoveret: 2012/2013 

Boligareal: 19.570 m2. Antal boliger: 242 

• Renovering af betonkonstruktioner 

• Udvendig isolering af tag og facade 

• Etablering af solceller på tag 
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Eksempel: Bellmansgade 7-37 andelsboligforening 
 
 
 
 

Ejendommen lever nu op til BR10 krav. Ejendommens energimærkning er forbedres fra karakteren D 
til B. Derudover har renoveringen medført et generelt forskønnende løft af ejendommen og området 
som helhed. 

Som yderligere bæredygtige tiltag blev der etableret ca. 500m2 solceller på tagene. Det forventes at 
den årlige ydelse er ca. 60,000 kWh. Produktionen af el indgår i ejendommens fælles forbrug.  
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Københavns Klimakarré 
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Hvor langt kan man nå, når gade, karré og 
gård tænkes sammen? 

For-projekt afsluttes i 2015.  

 

Idékatalog med nye skalerbare løsninger til 
energirenovering af en karré i København. 
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Læs mere om byfornyelse i København 
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www.kk.dk/byfornyelse 

www.kk.dk/gaardhaver  

 

Tak for opmærksomheden 
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