
 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
Muligheder for samlet gårdsammlægning 
 
I den videre proces skal det undersøges nærmere hvilke muligheder der er for fremtidig gårdsammenlæg-
ning med nabomatrikler. Der er potentiale i at skabe en stort, fælles og grønt gårdrum. 
 
Gårdsammenlægning uden støtte 
Det står private grundejere frit for at etablere fælles gårdanlæg, ved at lave gårdsammenlægninger. 
I praksis forudsætter det i sig selv ingen godkendelse af kommunen, men kræver blot at de omfattede ejen-
domme bliver enige, og danner et fælles juridisk grundlag (gårdlaug), for etablering, brug og drift. 
I forbindelse med etablering, vil der skulle ansøges via byggesag, som det er almindelige praksis ved andre 
tilsvarende byggesager. 
 
Gårdsammenlægning med støtte via byfornyelsesmidler: 

• Ansøgning: Forudsætter en ansøgning til kommunen om støtte via byfornyelsesmidler. 
• Naturlig karré: De berørte ejendomme, ejendomme der danner en naturlig karré, skal søge i fælles-

skab.  
• 2/3 skal være for gårdsammenlægning: På Frederiksberg er det kutyme, at der kræves flertal for en 

gårdsammenlægning, på samlet set 2/3, i de involverede ejendomme. 
• Fælles gårdlaug: Der skal i forbindelse en gårdsammenlægning dannes fælles gårdlaug. 
• Prioritering af projekter: En indkommen ansøgning behandles efter den prioriterede rækkefølge som 

er beskrevet i den vedtagne Byfornyelsesstrategi. 
• Beslutning: Bolig- og ejendomsudvalget beslutter hvilke projekter der skal indstilles, og derfor har 

mulighed for at søge om byfornyelsesstøtte. Hvert enkelt projekt skal inden der kan gives støttetil-
sagn, forelægges og behandles i Kommunalbestyrelsen. 

• Økonomi: Med den nye byfornyelsesstrategi, lægges der op til 50% støtte fra kommunen, og 50% 
privat finansiering. Dertil er der lovbestemt loft for støttemidler, svarende til, at en karré som den ved 
Prins Henriks Skole (i alt 26.665 m2), maksimalt kan støttes med ca. 15 mio. kr. af Frederiksberg 
Kommune. 

• Ingen offentlig adgang. Ved gårdrum / gårdsammenlægninger som er støttet med byfornyelsesmid-
ler, må der iht. byfornyelsesloven, ikke etableres offentlig adgang. 
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Byfornyelsesstrategi på Frederiksberg 
 
Den 3. december 2018, vedtog kommunalbestyrelsen ny byfornyelsesstrategi for 2019-22.  
Der vil, hvis regeringens Finanslovsforslag for 2019 vedtages, ske ændringer i de statslige rammevilkår, 
som vil betyde at staten ikke længere yder tilskud til Frederiksberg Kommune (Tidligere projekter er ble-
vet støttet med 50% statslige tilskud, og 50% kommunalt tilskud)  
Byfornyelsesloven er fortsat gældende. Der er dermed hjemmel til af etablere fælles udearealer på priva-
te ejendomme for kommunale midler 
Pga. af de ændrede rammevilkår, lægger den nye strategi op til øget privat finansiering. 
 
Prioritering af projekter 
Byfornyelsesloven lægger op til at prioritere indsatser i områder, der er omfattet af områdefornyelse. 
I 2019 – 22 påtænkes etableret ny områdefornyelsesindsats i kvarteret Finsensvej Vest. 
 
Kriterier i prioriterede rækkefølge i forbindelse med gårdanlæg: 
1. Projekter i Finsensvej Vest 
2. Utidssvarende opholdsarealer 
3. Klimatilpasning af opholdsarealer 
4. Utidssvarende håndtering af affald 


