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107. Beslutning om udarbejdelse af projektforslag for nyt fælles gårdanlæg i karré 41 afgrænset af Nordre 
Fasanvej og Mariendalsvej
Åbent - 01.11.00-G01-63-15

Overskrift

Beslutning om udarbejdelse af projektforslag for nyt fælles gårdanlæg i karré 41

Resumé

Der er søgt om byfornyelsesstøtte til etablering af fælles gårdanlæg. Ansøgningen er prioriteret som nr. 1 på 
listen over dette års ansøgere, og det indstilles derfor, at udarbejdelse af projektforslag kan iværksættes.
Projektet understøtter efter forvaltningens vurdering Frederiksberg Kommunes målsætning om, at byen skal 
være social bæredygtig og inkludere og styrke alle borgere, og byen skal ligeledes understøtte mødet 
mellem generationer og give plads til mangfoldighed i livsformer og fællesskaber, herunder også i fælles 
gårdmiljøer.

Beslutning

Flertalsindstillingen vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, V, B, F, O) mod 1 stemme (I).

Indstilling

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Simon Aggesen, Michael Vindfeldt, Sine Heltberg, Thyge Enevoldsen, 
Jan E. Jørgensen, Margit Ørsted, Morten Jung, Balder Mørk Andersen, Jens Tørning) og Bolig- og 
Ejendomsudvalget indstiller,
1. at der igangsættes forundersøgelser og udarbejdelse af projektforslag,
2. at der udbydes en samlet totalrådgivning for projektet ud fra kriterierne om det økonomisk mest 
fordelagtige bud, med en vægtning på 60% til pris og på 40% til kvalitative kriterier,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 475.000 kr. til dækning af refusionsberettigede udgifter samt refusion 
på 237.500 kr., finansieret af det forudsatte rådighedsbeløb til byfornyelse for årene 2016-2018. 

Et mindretal i Magistraten (Laura Lindahl) indstiller at stemme imod.

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget ansøgning om støtte til etablering af et fælles gårdanlæg i karré 41. Gårdanlægget 
afgrænses af Ndr. Fasanvej 134-138 og Mariendalsvej 54-56. Der er i alt 50 boliger i karreen fordelt på 3 
andelsboligforeninger og 1 udlejningsejendom.
 
Gårdanlægget er nr. 1 på dette års prioriterede liste over ansøgere til byfornyelsesstøtte, der blev godkendt 
på Bolig- og Ejendomsudvalgets møde den 27. april 2015. Begrundelsen findes i den forholdsvis nedslidte 
karakter som flere af gårdene har, samt anlæggets placering i et indsatsområde, hvor der generelt er relativt 
få grønne opholdsarealer.
 
Forvaltningen har på baggrund af ansøgningen afholdt et beboermøde med henblik på, dels at skabe dialog 
beboerne imellem, dels for at informere om de generelle forhold, der gør sig gældende, når der etableres et 
fælles gårdanlæg. Mødet fandt sted i september 2015, og beboerne blev i oktober bedt om at komme med 
deres tilkendegivelse af, hvorvidt der var tilslutning til at indgå i et fælles gårdanlæg. Afstemningen viste, at 
der var 72% for og 28% imod, når de blanke stemmer ikke blev indregnet.
 
Både på ovennævnte beboermøde og i den efterfølgende dialog, blev der udtrykt bekymring om, hvorvidt 
etableringen af et fælles gårdanlæg kunne medføre, at det blev vanskeligt at forhindre uønsket adgang til 
gården fra gæster i de omkringliggende caféer. Forvaltningen anerkendte bekymringen, men tilføjede at 
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baggrunden for den igangværende byfornyelsesproces af gårdene i byen netop er ønsket om, at de fælles 
gårdanlæg skal være med til at sikre trygge og spændende rammer for borgernes liv - også i gården. Derfor 
vil det færdige gårdanlæg også være aflåst, således at der kun vil være adgang til gården for karréens 
beboere. I det hele taget stilles der en række krav til, hvad et godt gårdanlæg skal kunne, herunder at 
forbedre trivsel og livskvalitet for beboerne blandt andet ved at skabe flest mulige grønne områder og 
arealer, samt at der både skabes plads til legende børn, men også mindre nærområder med mulighed for at 
placere borde og stole til glæde for alle.
 
Generelt er etableringen af fælles gårdanlæg en del af en særlig indsats for udvalgte kvarterer og byrum, jf. 
Frederiksbergstrategien 2015. Frederiksberg Kommune har som målsætning, at byen skal være social 
bæredygtig og inkludere og styrke alle borgere, og byen skal ligeledes understøtte mødet mellem 
generationer og give plads til mangfoldighed i livsformer og fællesskaber, herunder også i fælles gårdmiljøer.
 
Lovgrundlag:
Ifølge byfornyelseslovens kapitel 6 kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om etablering af fælles 
friarealer for flere ejendomme, når det er nødvendigt for at tilvejebringe tilfredsstillende opholdsarealer samt 
sikring af vedligeholdelse og drift af sådanne arealer. Kommunalbestyrelsen kan i samarbejde med ejere, 
lejere og andelshavere udarbejde forslag om fælles friarealer på ejernes vegne.
 
By- og Miljøområdets vurdering:
På baggrund af den forhåndsdialog, der har været med beboerne omkring indretning af gårdanlægget og de 
særlige forhold der gør sig gældende i netop dette område, er det forvaltningens vurdering, at der bør 
iværksættes en grundig forundersøgelse, herunder også udarbejdes et projektforslag i samarbejde med 
beboerne, inden der indstilles til en egentlig beslutning om etablering af et fælles friareal.   
 
Arbejdet med at foretage nødvendige forundersøgelser og udarbejdelsen af projektforslag i samarbejde med 
beboerne udbydes til totalrådgiver. Udbuddet vil ligeledes indeholde en option på at foretage det nødvendige 
tilsyn m.m., hvis der senere træffes beslutning om etablering af det fælles gårdanlæg. Totalrådgivningen 
udbydes efter kriterierne om det økonomisk mest fordelagtige bud, og vægtes i forholdet 60% til pris og 40% 
til kvalitative kriterier. 
 
Honoraret for forretningsførerbistand ligger under tærskelværdien for udbud af tjenesteydelser.
 
Det forventes, at udbud af totalrådgivning kan foretages i 1. halvdel af 2016, og at udarbejdelsen af 
projektforslag kan gennemføres i 2. halvdel af 2016.
 
Efter færdiggørelsen af projektforslaget skal projektet i høring blandt samtlige beboere i karréen. Efter evt. 
tilpasninger er foretaget i projektforslaget sættes forslaget endnu engang til afstemning blandt beboerne. 
Såfremt afstemningsresultatet viser 2/3 flertal blandt beboerne indstilles der til beslutning om etablering af et 
fælles gårdanlæg, og der vil først på dette tidspunkt blive afsat anlægsmidler til gennemførsel af 
anlægsarbejderne. 

Økonomi

Udgifter til opstart af projektet, herunder udgifter til totalrådgivning samt bygherreudgifter, forventes i alt at 
udgøre 475.000 kr. ud af de samlede udgifter. De samlede udgifter er beregnet i henhold til bestemmelserne 
i lov om byfornyelse og udvikling af byer, og udgør inklusive tillæg til rydninger, terrænforskelle samt 
overslagsbeløb for forureninger, i alt 3.656.000 kr. Statens refusion udgør 50% således, at kommunens 
samlede nettoudgifter vil udgøre 1.828.000 kr., hvoraf udgifter til totalrådgivning samt bygherreudgifter vil 
udgøre 237.500 kr.
 
Statens andel kan holdes indenfor den udmeldte udgiftsramme, og kommunens andel kan holdes indenfor 
det i budgettet afsatte rådighedsbeløb for årene 2016-2018. 

Borgmesterpåtegning
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Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget den 4. april 2016, Magistraten den 11. april 2016, Kommunalbestyrelsen den 
18. april 2016.
JD/EBM

Historik

Indstilling 4. april 2016, pkt. 20:
By- og Miljøområdet indstiller,
1. at der igangsættes forundersøgelser og udarbejdelse af projektforslag,
2. at der udbydes en samlet totalrådgivning for projektet ud fra kriterierne om det økonomisk mest 
fordelagtige bud, med en vægtning på 60% til pris og på 40% til kvalitative kriterier,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 475.000 kr. til dækning af refusionsberettigede udgifter samt refusion 
på 237.500 kr., finansieret af det forudsatte rådighedsbeløb til byfornyelse for årene 2016-2018. 

Indstilling 11. april 2016, pkt. 143:
Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,
1. at der igangsættes forundersøgelser og udarbejdelse af projektforslag,
2. at der udbydes en samlet totalrådgivning for projektet ud fra kriterierne om det økonomisk mest 
fordelagtige bud, med en vægtning på 60% til pris og på 40% til kvalitative kriterier,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 475.000 kr. til dækning af refusionsberettigede udgifter samt refusion 
på 237.500 kr., finansieret af det forudsatte rådighedsbeløb til byfornyelse for årene 2016-2018. 

Bilag

 Afstemningsresultat
 Matrikelkort
 Anlægsbevilling - Fælles gårdanlæg i karre 41

 

Bilag/Punkt_107_Bilag_1_Afstemningsresultat.pdf
Bilag/Punkt_107_Bilag_2_Matrikelkort.pdf
Bilag/Punkt_107_Bilag_3_Anlaegsbevilling__Faelles_gaardanlaeg_i_karre_41.pdf
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