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Frederiksberg Forenede Boligselskaber  

31120002 Tartuhus – Helhedsplan, Etape 2 – Ansøgning om Skema A-

tilsagn 

 

 

Sagsid. 

BOSSINF 147 91 27-09-2018 1 10-X 0 Renoveringsstøtte 

BOSSINF 147 92 28-09-2018 2 10-X 0 Huslejestøtte  

 

Indhold 

Denne ansøgning indeholder følgende afsnit: 

 

 Oprindelige Helhedsplan 

 Helhedsplanen, Etape 2 – projekt 

 Helhedsplanen, Etape 2 – økonomi   

 Tidsplan – Tidsplan for gennemførelsen af Helhedsplanen inkl. etape 2 

 Indstilling – Godkendelse af Skema A på Etape 2.  

 

Oprindelige Helhedsplan 

Frederiksberg Kommune har tidligere godkendt Skema A på Helhedspla-

nen i Tartuhus den 22. februar 2016, og LBF har efterfølgende godkendt 

Skema A den 19. april 2016.   

 

Det allerede godkendte Skema A på Helhedsplanen indeholdt på tilsagns-

tidspunktet: 

 Tilgængelighed 

 Renovering af badeværelser og ventilation 

 Renovering af Vvs-installationer og sanitet 

 Renovering/udskiftning af facadepartier, ekskl. glaslukninger 

 Udskiftning/renovering af 5 elevatorer 

 Istandsættelse af indgangspartier  

 Etablering af adgangskontrol 

Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur 

By- og Miljøområdet 

Frederiksberg Rådhus 

Smallegade 1 

2000 Frederiksberg 

 

 

Sendt til Birgit Garval via e-mail bbe@frederiksberg.dk  

 

 

mailto:bbe@frederiksberg.dk


 

 
 

2/5 

Tartuhus er beliggende i Frederiksberg Kommune på Sofus Francks Væn-

ge 2-14, 2000 Frederiksberg C. Ejendommen er opført i 1976 som et beton-

elementbyggeri i 8 etager samt en parterreetage. Taget er fladt med tag-

pap. 

 

Bebyggelsen omfatter 70 almene boliger fordelt på 42 stk. 3-rums boliger 

på 3.822 m² og 28 stk. 4-rums boliger på 2.940 m² og et samlet bruttoetage-

areal på 6.762 m². 

 

Herudover er der 2 institutioner, som ikke indgår i helhedsplanen. 

 

Helhedsplan, Etape 2 

Under projekteringen af Helhedsplanen stod det klart, at stueetagen og 1. 

salen også skal ombygges.  

 

Helhedsplanen, Etape 2 består af følgende byggearbejder i stue og 1. sal, 

samt enkelte udearealer:  

 Ombygning af disponible arealer til 2 tilgængelighedsboliger(bolig A 

og B)  

 Diverse tilpasninger af terræn til tilgængelighedsboligerne 

 Ombygning af 1 bolig i det øvrige Tartuhus til ny delebolig for enlige 

flygtninge 

 Etablering af gennembrydning til de grønne områder mod syd (Passa-

ge)  

 Opgradering af beboerlokale 

 Flytning og opgradering af fællesvaskeri 

 Nyt gårdtoilet ved vaskeriet 

 Nødvendige arbejder i nedlagt institution, Klatretræet 

 Ombygning af varmecentral 

 

Arkitektplaner af ovenstående Etape 2 kan ses på side 5 og 6 i bilag 3, Pro-

jektforslag af 20. februar 2018.  

I samme bilag kan der også ses en illustration af passagen på side 11.  

 

Nybyggeri: 8 nye boliger i Eventyrhaven 

I en af institutionerne blev lejeaftalen opsagt og nedlagt på grund af ned-

gang i pasningsbehovet i lokalområdet i efteråret 2016. 

Med nedlæggelsen af institutionen betyder det, at der er en manglende 

årlig lejeindtægt i afdelingen på ca. 420.000 kr. Der er derfor taget skridt til 

at ombygge institutionen til 8 nye boliger, hvor 1 indgår som delebolig til 

kommunens flygtninge. Boliger i stueetagen indrettes som tilgængelig-

hedsboliger. 
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Finansieringen af disse boliger sker i en selvstændig byggesag med en 

selvstændig finansiering i en egen almen boligafdeling.  

Der er givet Skema A-tilsagn på nybyggeriet den 12. december 2017, Jr. 

Nr. 03.02.10-G01-2-16. Det forventes, at boligafdelingen sammenlægges 

med Tartuhus. Bygningsmæssigt betyder det, at facaderne til de nye boli-

ger udskiftes sammen med facaderne i det øvrige Tartuhus. 

 

Institution Klatretræet nedlægges 

Institutionen Klatretræet har som fremført, ikke tidligere været en del af 

helhedsplanens Skema A-tilsagn.  

Udskiftningen af facader og tekniske installationer i institutionen påhviler 

udlejer, som i dette tilfælde er Tartuhus. 

 

Oprindeligt var der tale om at renovere institutionen med nye installatio-

ner og nye facader.  

Men for nylig i efteråret 2018 er det meldt ud fra Frederiksberg Kommune, 

at institutionen skal nedlægges pr. 1. august 2019. Det betyder, at der nu 

ikke udføres renoveringsarbejder i institutionen, da det ikke er besluttet, 

hvad lokalerne skal bruges til fremadrettet.  

 

Med i nærværende Skema A er derfor et mindre beløb til nødvendige re-

noveringen af lejemålet, så det kan stå tomt vinteren over uden at tage 

skade, herudover skal der føres installationer gennem lejemålet op til de 

renoverede boliger i afdelingen.  

 

Udskiftning af facaderne og installationerne i institutionen er derved på 

nuværende tidspunkt ikke indeholdt i Skema A-ansøgningen. 

 

Effektivisering og omdannelse af fællesarealer til lejebærende arealer 

I forlængelse af områdefornyelsen og ønske om at sikre konkurrencedyg-

tige og effektive almene boliger planlægges det at effektivisere driften i 

Tartuhus.  

Effektiviseringen betyder, at betjeningen af Tartuhus sammenlægges med 

de 3 nye afdelinger, som er under opførelse på Betty Nansens Allé: Betty I, 

Betty II og Betty III. 

Ejendomskontoret bliver placeret i Betty I, som er sat i drift i 2018. 

 

Denne effektivisering medfører, at nogle arealer i stueetagen i Tartuhus 

bliver disponible for anden anvendelse. 

Det er eksempelvis nye boliger, som kan give en lejeindtægt til Tartuhus i 

modsætning til at henstå som ubenyttede arealer. Det drejer sig konkret 

om ca. 215 m², som i dag er ejendomskontor, gang- og friarealer samt be-

boerlokale og fællesvaskeri, der er nedslidte og bør opgraderes for at un-

derstøtte den fortsatte brug i Tartuhus. 
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Omdannelsen af disse arealer betyder, at der kan indrettes 2 nye tilgænge-

lighedsboliger i stueetagen, og at vaskeriet flyttes ud i gavlen, hvor det 

etableres i en del af den nedlagte institution.  

Yderligere bliver det muligt at sikre en tryghedsskabende og beboervenlig 

gennemgang midt i bygningskroppen til sikring af en overskuelig, tryg og 

oplyst passage fra parkeringsarealet foran bygningen til de grønne fælles-

arealer mod syd. Det bliver således langt lettere for beboerne at tage area-

lerne i anvendelse og skabe liv og aktivitet i udeområderne. Også adgan-

gen for beboere med bevægelsesudfordringer vil kunne benytte udearea-

lerne efter ombygningen. 

 

Konsekvensen af effektiviseringen og omdannelse til nye tilgængelig-

hedsboliger er ikke en del af den godkendte helhedsplan og Skema A-

tilsagnet. 

 

Budget og finansiering, Helhedsplan Etape 2 

Entrepriseudgifter 7.156.907 kr. 

Administrative omkostninger 1.396.884 kr. 

Gebyrer       96.402 kr. 

Samlet anskaffelsessum inkl. moms 8.650.193 kr. 

 

Finansiering, 30-årige ustøttede lån 

Ustøttede lån 2.595.094 kr. 

Støttede lån 5.455.099kr. 

Henlæggelser:      600.000 kr. 

I alt: 8.650.193 kr.  

 

Lejepåvirkning pr. år, i alt:  298.248 kr.  

 

Årligt bidrag fra ny lejeindtægt fra 2 boliger 150.960 kr. 

Landsbyggefondens Huslejestøtte 147.288 kr. 

 

Huslejestigning for Helhedsplan, etape 2  0 kr./m²/år 

 

Der er taget den forudsætning, at en del af lejen fra de 2 boliger indgår i 

driftsbudgettet med en indtægt på ca. 150.960 kr. om året. 

 

Gennemførelse af arbejderne i Helhedsplan, Etape 2 giver ikke en husleje-

stigning.  

 

Derfor kan den godkendte gennemsnitlige huslejestigning på Helhedspla-

nen på 5,76 % eller svarende til 52,84 kr./m²/år fastholdes.  

 

Helhedsplanen inkl. Helhedsplan, Etape 2 medfører en huslejestigning på 

ca. 52,84 kr./m²/år, svarende til en fremtidig, samlet husleje i Tartuhus på 

970 kr./m²/år., år 2015.  
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Ovenstående foreslåede tillæg til helhedsplanen i Tartuhus skal ses i lyset 

af, at udviklingen i lokalområdet og i Frederiksberg Forenede Boligselska-

ber så at sige har overhalet den oprindelige helhedsplan og skal ses som 

rettidig omhu til sikring af en fornuftig, fremtidig drift af Tartuhus. 

 

Helhedsplanen, Etape 2 skal godkendes på afdelingsmødet den 22. no-

vember 2018.  

Helhedsplanen, Etape 2 skal godkendes på Organisationsbestyrelsesmøde 

den 24. november 2018.  

 

Tidsplan 

Godkendelse af Skema A, Etape 2 i FFB  24. november 2018 

Godkendelse af Skema A, Etape 2 på afd. Møde 22.november 2018 

Godkendelse af Skema A, Etape 2, kommune og LBF december 2018 

Ansøgning om Skema B-tilsagn, Etape 1 og 2 november 2019 

Skema B-tilsagn, Etape 1 og 2 februar/marts 2019 

Byggestart  april 2019 

Byggeperiode i ca. 17 måneder frem til  august 2020 

Skema C-tilsagn  januar 2021 

 

Indstilling  

Med baggrund i ovenstående beskrivelse af Helhedsplanen, Etape 2 for 

Tartuhus, den afledte udgift og finansiering, skal det hermed indstilles, at 

Frederiksberg Kommune godkender: 

 

 Tiltag i Helhedsplanen, Etape 2 

 Optagelsen af støttede lån på 5.455.099 kr. 

 Optagelsen af ustøttede lån på 2.595.094 kr. 

 100 % garantiforpligtelse til låneoptagelsen 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Karen Holm Schultz 

 

 

 

Bilag: 

1. Landsbyggefondens budgetark, dat. 24. september 2018 

2. Finansieringsbudget, 28. september 2018 

3. Projektforslag, dat. 20. februar 2018 

4. BOSSINF – ustøttet del, dat. 5. oktober 2018 

5. BOSSINF – støttet del 


