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Vedrørende Finsensvej 15 
Erfaring med håndtering og udvikling af studieboliger 

  

I COPI Group har vi mangeårig erfaring med både udvikling og håndtering af mere end 300 studieboliger. Vi 
har igennem flere år samarbejdet med bl.a. DIS, som har lejet flere af vores studieboliger, til deres 
studerende. DIS har sammen med KU også lejet en del af vores 262 studieboliger på Bispebjerg Kollegiet, lige 
ved Bispebjerg Station. Desuden har vi netop indledt en positiv dialog med CBS, som gerne vil have etableret 
et lignende samarbejde.  

Senest har vi i COPI Group ombygget en charmerende ældre industribygning på Jagtvej 111, som har 
resulteret i 45 New Yorker inspirerede studieboliger. Ud over, at det var vores strategi, at etablere 
studieboliger, var der i byggetilladelsen fra Københavns Kommune godkendt specifikt og noteret, opførelse 
af studieboliger. Dette projekt er solgt samlet til en fond, som netop har til formål at tilbyde studieboliger. 

Herudover arbejder vi aktuelt med et studieboligprojekt på Østerbro, hvor vi forventer at etablere 170 
studieboliger, der vil henvende sig primært til udenlandske studerende,  

Når vi udlejer studieboliger har vi følgende fremgangsmåde, for at sikre at vores lejere, som bebor 
studieboliger, også rent faktisk er studerende: 

• Lejere skal ved underskrift af lejekontrakt fremvise gyldig studiedokumentation.  
• 1 gang årligt udføres et ’studietjek’, hvor lejere bliver bedt om at fremsende gyldig 

studiedokumentation til administrator, og såfremt at de ikke kan dokumentere, at de forsat er 
studerende, bliver de informeret om, at de bliver opsagt. Studietjek planlægges til gennemgang i juni, 
da det er her, at mange slutter deres uddannelse. 

• Desuden står en § i vores lejekontrakter, at det er en studiebolig, og at de er indforstået med, at de 
skal være studerende, og de skal opsige lejekontrakten, når deres studie slutter. 

Det er vigtigt for os, at vores studieboliger bebos af studerende, da vi fra den første udviklingsfase har fokus 
på at skabe studiemiljøer, hvor unge mødes på tværs af uddannelserne – og hvor der både er tid til fordybelse 
og social udveksling. 

Referencer til vores studieboliger: 

Bispebjerg Kollegiet, København: 
https://copigroup.dk/portfolio/fyrbødervej  
http://www.kollegierne.dk (ny hjemmeside under udvikling) 

 

Jagtvej 111, København: 
https://copigroup.dk/portfolio/jagtvej-1 


