


AB Vanløsegaard 
Byfornyelse 



Byfornyelse 

Hvad indebærer bygningsfornyelsen? 
• Tagudskiftning med solceller 
• Etablering af 4 nye WC/badeværelser  
• Udskiftning til ny energivenlig 

ventilation  
• Etablering af regnvandsopsamling  
 
Københavns Kommune giver støtte til ca. 
1/3 af den samlede udgift på 
byfornyelsesprojekter, som er på ca. 75 
mio. hvor ca. 20 mio. er støttet af 
Københavns kommune.   
 

 

 



Byfornyelse 
Tagudskiftning med 
solceller 

• Udskiftning af nuværende nedslidte 
tag, med integration af solceller i 
tagfladen. 

• Solcellerne placeres øverst i 
tagryggene mod syd, øst og vest, 
hvor solindstrålingen er mest effektiv. 

• Solcellerne nedfældes diskret i 
tagfladerne, i niveau med 
teglstenene. 

• Der vil blive etableret bimålere, 
således at den egenproducerede el 
kan anvendes af alle.  

Eksempel på solceller nedfældet i tagfladen Solceller fås røde, til en merpris 

Solceller øverst i tagryggen, som et visuelt roligt bånd, med optimal solindstråling. 



Byfornyelse 

• Etablering af nye toiletter 

• Energibesparende lysarmaturer 

• Miljøvenlige materialer   

 

 

 

Etablering af 4 nye WC/badeværelser 

Ved indretning af nyt badeværelse inddrages en del 
af køkkenet ifm. etablering af bruseniche 

Nyt badeværelse i eksisterende rum  



Byfornyelse 

• Udskiftning af nuværende 
ventilationsanlæg 

• I forbindelsen med etableringen af nyt 
ventilationsanlæg bliver der etableret et 
varmegenvindings ventilationsanlæg.  

• Ved varmegenvinding udnytter du 
den varme, der i forvejen er i huset. Du 
bruger altså mindre energi til 
opvarmning og får samtidig et bedre 
indeklima. 

 

 

 

Ventilation 



Byfornyelse 

• I forbindelse med byfornyelsen vil der 
blive etableret regnvands-opsamling. 

• Vandet bliver samlet fra tagflader og 
gårdarealet.  

• Det regnvand, der bliver opsamlet, vil 
blive brugt til fællesvaskerier, toiletskyl 
og fællesområder. 

 

 

 

Etablering af regnvandsopsamling 



AB Vanløsegaard 
Knopskydningsprojekt 



Knopskydning 

I forbindelse med tagrenoveringen er det 
muligt at udvide de øverst liggende 
lejligheder.  
 
Andelshaverne af disse lejligheder får 
dermed mulighed for at opkøbe den øvre 
etage og udvide deres lejlighed.  
 

 

 

Dette er kun princip og skitser for kviste og knopskydninger  Eksempel på adgang til knopskydning 

Indretning af lejlighed  
med ny indvendig 
trappe 

Kaløvej  

Høgholtvej 



Trappe og gulv 

Trappe fra øverste etage op til de 
kommende knopskydninger fremføres 
som kvartssvingstrappe. Denne vil løbe 
fra gadesiden ind mod midten af 
bygningen. 

Der vil blive lagt fyrretræsgulv i de 
nyetableret knopskydninger. 

 

 

 

Nyt boligareal i tagetage 

 
  



Kviste & ovenlysvinduer  

AB Vanløsegaard er opført i nyklassicistisk stil. 

Kviste, der etableres i forbindelse med knopskydningerne, udformes i den oprindelige 
arkitekturs karakteristiske, symmetriske stil.  

Kvistene foreslås udført med udadgående dobbeltdøre, der giver adgang til en lille 
tilbagetrukket altan. For at tilføje de nye boligrum i tagetagen mest muligt lys anbefales 
det at etablere glas i begge sider af kvistene.  

 

 

 

Ideskitser for kviste  Facadeudsnit 1925 



Kviste & ovenlysvinduer  

Som supplement til de nye kviste vil der blive indsat nye, 
topstyret Velux vinduer – både på gade- og gårdsiden.  

Der vil blive arbejdet videre med muligheden for at de nye 
ovenlysvinduer kan blive monteret med fx udvendig 
solafskærmning og eventuelt med indvendige 
rullegardiner/mørkelægnings gardiner. 
 

 

Eksempel på 
ovenlysvinduer 
 
 
 

Eksempel på ovenlysvinduer i en knopskydning 



AB Vanløsegaard 
Økonomi 



• Udskiftning af tag mm. 
• Projektsum udgør samlet 76 mio. kr. 
• Finansiering: 

1. Kontant beholdning 13 mio. kr. 
2. Støtte fra kommunen 20 mio. kr. 
3. Nyt lån 45 mio. kr. 

 
Den årlige ydelse på ovenstående lån på 45 mio. kr. udgør ca. 
2,2 mio. kr.  Når finansieringen foretages med et lån med afdrag 
og en fast rente de næste 30 år. 
 
Finansiering af den årlige ydelse: 
• Besparelse ved omlægning af lån i 2019 0,5 mio. kr. 
• Indfrielse af lån i 2022 resulterer i 1 mio. kr. 
• Årlig besparelse i vand, el, varme og afledningsafgift 600.000-

700.000 kr. 
• Samlet årlig besparelse 2,2 mio. kr. 

Påvirkning af boligafgiften: 

Da ydelsen på lånet kan indeholdes i den daglige økonomi efter 
projektet er gennemført, vil byggeprojektet kunne gennemføres 
uden krav om en stigning i boligafgiften. 

 

Påvirkning af andelskronen: 

Foreningens valuar har gennemgået byggesagen og estimeret, 
at værdien af ejendommen fremadrettet vil udgøre en værdi på 
ca. 290 mio. kr. Denne stigning vil medføre, at byggeprojektet 
med forudsætningerne i 2021 vil kunne gennemføres uden 
andelsværdien vil falde. 

Finansiering af byggeprojekt 



• Foreningen udvikler loftsarealet, således  andelshavere 
fremadrettet kan knopskyde over egen lejlighed. 

• Prisen for en knopskydning udgør gældende andelskrone, 
hvorfor en knopskydning kan gennemføres jf. nedenstående: 

 
Pris for en knopskydning på 32 m2 

Andelens udgør ca. 498.228 kr. 
Mdr. boligafgift udgør ca. 1.906 kr. 

 
Pris for en knopskydning på 29 m2 

Andelens udgør ca. 445.783 kr. 
Mdr. boligafgift udgør ca. 1.705 kr. 

 
Ovenstående pris forudsætter at hele loftsarealet udvikles 
samtidig med udskiftning  af foreningens tag. 
 

Finansieringen af knopskydningen 

• Udgifterne til knopskydningen udgør ca. 23 mio. kr.  

• En del af udgiften dækkes af de andelshavere der 
knopskyder med det samme. 

• Den resterende ydelse vil dels blive dækket af den øgede 
boligafgift og af de købesummer der løbende vil komme, 
efterhånden som arealerne bliver solgt. 

• Den årlige udgift for foreningen ved knopskydningen udgør 
ca. 460. 000 kr. 

• Denne udgift kan foreningen ikke dække uden salg af 
arealerne , hvorfor projektet afhænger af interessen fra 
andelshavere der ønsker at knopskyde. 

• Forudsætningen for en succesfuld gennemførelse er, at der 
skal sælges et antal arealer, således at den øgede boligafgift 
kan dække de finansielle udgifter der er på gælden til 
knopskydningerne. 

Knopskydninger 



• Salg af 30% af de etablerede knopskydninger, svarende til 
15 lejligheder, der knopskyder. 

• Indtægt ved salg udgør 6.609.600 kr.  
• Boligafgift udgør 311.973 kr. årligt 

 
Restgælden vil udgøre:  
23 mio. kr. – 6,6 mio. kr. = 16,4 mio. kr. 
 
Årlig udgift ved et lån med en fast rente og afdragsfrihed i 30 år 
udgør ca. 310.000 kr.   
 
Med baggrund i ovenstående skal der fra start være 15 
andelshavere, der ønsker at knopskyde, såfremt projektet ikke 
skal belaste foreningens økonomi. 
 
Fra den 16 knopskydning vil foreningen styrke deres likviditet, 
da der på det tidspunkt vil  være et overskud, i forhold til den 
udgift det koster at have knopskudt. 
 

Påvirkning af boligafgiften: 
Da ydelsen på lånet kan dækkes, efter salg af 15 
knopskydninger har fundet sted, vil boligafgiften ikke blive 
påvirket negativt, men derimod styrket fra salg nr. 16 til alle 
knopskydninger er solgt. 

Når alle knopskydninger er solgt vil den årlige likviditet 
blive styrket med ca. 1.039.910 kr. 

Påvirkning af andelskronen: 
Foreningens valuar har oplyst, at aktivering af døde arealer, der 
i dag ikke benyttes til beboelse, vil give en værdi i 
ejendommen, der minimum modsvarer udgiften til udviklingen. 
Derfor vil den øgede gæld ikke påvirke andelskronen, da 
stigningen i ejendommen svarer til værdien af det nye lån. 

Andelskronen vil forblive uændret ved etableringen af 
knopskydningerne 

Sammenhængen i knopskydninger 



En del af forudsætningen for projektet afhænger af de 
prognoser, der er lavet af foreningens valuar, da foreningen er 
afhængig af en stigning i ejendommens værdi, da andelskronen 
ellers vil falde som resultat af den øgede gæld som projekterne 
vil medføre. 
 
Benyttes en valuar efter projektet er gennemført, vil det 
medføre at foreningen fremadrettet mister muligheden for at 
benytte den fastfrosne værdi af ejendommen. 
 
Vælger foreningen derimod at benytte den fastfrosne værdi, vil 
det medføre et fald i andelskronen, da en del af projektet 
regnskabsmæssigt bliver behandlet som vedligehold og ikke 
forbedring. 

Teknisk rådgiver har anslået, at andelen af vedligehold 
udgør ca. 12 mio. kr., hvilket er beløbet egenkapitalen skal 
reguleres med, og som vil medføre en lavere andelskrone. 

 

Et fald i egenkapitalen på 10 mio. kr. vil resultere i et fald i 
andelskronen på 56,31 kr. pr. indskudt kapital, svarende til 
et fald på ca. 58.000 kr. på en lejlighed på 75 m2. 

  

Dette fald vil være udlignet efter 3 år, hvor egenkapitalen igen 
vil være uændret ved brugen af den fastfrosne værdi. 

Ny valuarvurdering eller fastfrosset værdi? 





Høgholtvej 22 3. th 
Knopskydnings m2: 56 m2 
Pris for knopskydning: 863.800 kr. 
Årlig boligafgift: 39.648 kr.  
Månedlig boligafgift: 3.304 kr.  

Princip for loftrum til Høgholtvej 22 3. th – 2. tv  

Fællesareal  



Høgholtvej 24 2. tv 
Knopskydnings m2: 23 m2 
Pris for knopskydning: 354.775 kr. 
Årlig boligafgift: 16.284 kr.  
Månedlig boligafgift: 1.357 kr.  

Høgholtvej 24 2. th 
Knopskydnings m2: 30 m2 
Pris for knopskydning: 462.750 kr. 
Årlig boligafgift: 21.240 kr.  
Månedlig boligafgift: 1.770 kr.  



Høgholtvej 26 2. tv 
Knopskydnings m2: 30 m2 
Pris for knopskydning: 462.750 kr. 
Årlig boligafgift: 21.240 kr.  
Månedlig boligafgift: 1.770 kr.  

Høgholtvej 26 2. th  
Knopskydnings m2: 23 m2 
Pris for knopskydning: 354.775 kr. 
Årlig boligafgift: 16.284 kr.  
Månedlig boligafgift: 1.357 kr.  

Høgholtvej 26. 2 .tv – 2.th 



Jyllingevej 39 3. tv 
Knopskydnings m2: 51 m2 
Pris for knopskydning: 786.675 kr. 
Årlig boligafgift: 36.108 kr.  
Månedlig boligafgift: 3.009 kr.  

Jyllingevej 39 3. th  
Knopskydnings m2: 59 m2 
Pris for knopskydning: 910.075 kr. 
Årlig boligafgift: 41.772 kr.  
Månedlig boligafgift: 3.481 kr.  



Jyllingevej 51 3. tv 
Knopskydnings m2: 31 m2 
Pris for knopskydning: 478.175 kr. 
Årlig boligafgift: 21.948 kr.  
Månedlig boligafgift: 1.829 kr.  

Jyllingevej 51 3. th  
Knopskydnings m2: 32 m2 
Pris for knopskydning: 493.600 kr. 
Årlig boligafgift: 22.656 kr.  
Månedlig boligafgift: 1.888 kr.  



Jyllingevej 57 3. tv 
Knopskydnings m2: 54 m2 
Pris for knopskydning: 832.950 kr. 
Årlig boligafgift: 38.232 kr.  
Månedlig boligafgift: 3.186 kr.  

Jyllingevej 57 3. th  
Knopskydnings m2: 48 m2 
Pris for knopskydning: 740.400 kr. 
Årlig boligafgift: 33.984 kr.  
Månedlig boligafgift: 2.832 kr.  
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