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1. Ansøgning om støtte til udskiftning af tag og ombygning af
kælderydervæg, Kløverprisvej 26
J.nr.:
01.11.24.G01
Sagsnr.: 14/42482
BESLUTNINGSTEMA
Forvaltningen har modtaget en ansøgning af 12. oktober 2014 om støtte til udskiftning
af tegltag og ombygning af kælderydervæg på ejendommen matr.nr. 4ta, Hvidovre By,
Hvidovre, beliggende Kløverprisvej 26.
INDSTILLING
Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til
Bygningsforbedringsudvalget
1. at der bevilges et kontant tilskud på kr. 25.000 til udskiftning af tag, tagrender
og tagnedløb som beskrevet i ansøgningen af 12. oktober 2014
2. at der meddeles afslag på ansøgningen om tilskud til renovering af kvisten
3. at der meddeles afslag på ansøgningen om tilskud til ombygning af
kælderydervæggen
4. at samtlige faser af bygningsarbejdet, der bevilges tilskud til, skal udføres af
momsregistrerede håndværkere. Manglende dokumentation herfor vil medføre
bortfald af det fulde tilskud
5. at byggearbejdet skal være afsluttet senest den 1. december 2015, og
aflæggelse af byggeregnskabet for de støtteberettigede udgifter skal være
godkendt senest 6 måneder efter at ejeren har afleveret fyldestgørende
oplysninger, der muliggør godkendelse
6. at der tinglyses en deklaration om tilbagebetaling af støtten, og at deklarationens
løbetid fastsættes til 3 år.

BESLUTNING I BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET DEN 18-11-2014
Godkendt.
SAGSFREMSTILLING
Ansøgning
Ejendommen er et rækkehus, der er opført i 1944. Bebyggelsen har en karakteristisk
rytme, der er skabt gennem anvendelse af forskudte plan i det enkelte hus på langs af
bebyggelsen. Den ene halvdel af huset ligger således i niveau med terrænet, mens den
anden halvdel af huset er hævet ca. 1 m. Huset er forsynet med kælder under den
hævede del af boligen.
Ansøger ønsker tilskud til opretning og udskiftning af tegltaget, udskiftning af tagrender
og –nedløb, renovering af kvist samt ombygning af kælderydervæg mv. Sidstnævnte
omfatter sløjfning af vognport, støbning af fundament, isætning af et vindue med
målene 70x246 cm, fjernelse af fliser i indkørslen, opfyldning med stabilgrus samt
indvendige arbejder i kælderen.
Ansøger har fremsendt et tilbud for arbejderne på tag mv., dateret den 3. september
2014, på kr. 262.500 inkl. moms fra Tømrer & Snedkermester Christian Overgaard A/S.
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Ansøger har desuden fremsendt et tilbud for arbejderne på kælderydervæggen mv.,
dateret den 3. september 2014, på kr. 58.125 inkl. moms fra Tømrer & Snedkermester
Christian Overgaard A/S.
På forvaltningens foranledning er der den 10. november 2014 fremsendt et supplerende
tilbud af 20. august 2014 fra Rudbøl Snedker- og Tømrerforretning ApS. Dette tilbud
lyder samlet på kr. 327.993,75 inkl. moms, hvoraf de 64.248,75 kr. vedrører arbejderne
på kælderydervæggen mv. Arbejderne på tag mv. beløber sig således til kr. 263.745
inkl. moms på dette alternative tilbud.
Bevaringsværdi
Bygningen er ved SAVE registrering i 2000 udpeget som en del af en bevaringsværdig
bebyggelse, der har fået bevaringsværdien 3, dvs. høj bevaringsværdi.
På baggrund af SAVE registreringen er boligen optaget som bevaringsværdig bygning i
Kommuneplan 2009.
Lokalplan
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 127, der rummer bevaringsbestemmelser for
rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70.
Lokalplanen fastlægger rækkehusene i bebyggelsen som bevaringsværdige. Husene må
således ikke ombygges uden forudgående tilladelse fra kommunen.
Det er i Lokalplan 127, § 6.1 fastlagt, at ovenlysvinduer også mod havesiden skal
placeres harmonisk i tagfladen. Det viste, nye tagvindue over trappen er tydeligvis
placeret yderligt og asymmetrisk på den højre side af det eksisterende tagvindue. Ved
forvaltningens behandling af ansøgningen om byggetilladelse, den 20. oktober 2014, har
man imidlertid vurderet, at projektet også på dette punkt overholder lokalplanens
bestemmelser.
Den eksisterende kvist med franske altandøre mod havesiden ville ikke kunne
godkendes efter den gældende lokalplan. Ansøger ønsker støtte til renovering af kvisten.
Denne renovering giver imidlertid ikke kvisten en størrelse og et udseende, der er i
overensstemmelse med lokalplanens § 6.1 og planbilag 3. Derfor anbefaler
forvaltningen, at der ikke gives støtte til denne del af ansøgningen.
De øvrige ændringer i bygningens ydre, er i overensstemmelse med lokalplanens
bestemmelser. Også materialeanvendelsen ved den beskrevne renovering er i
overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
Efter byfornyelseslovens § 22 er det en betingelse for at opnå støtte, at der er tale om
istandsættelse af bygningens klimaskærm, og at bygningsarbejderne sikrer eller øger
bevaringsværdien af de udvendige bygningsdele.
Forvaltningen vurderer, at ansøgningen om støtte til ombygning af vognporten til en
kælderydervæg, fjernelse af havefliser, opfyld med stabilgrus og indvendige arbejder i
kælderrummene ikke vedrører en istandsættelse, men en ombygning, der i øvrigt kun til
dels vedrører klimaskærmen. Derfor anbefaler forvaltningen, at der ikke gives støtte til
denne del af ansøgningen.

3

Referat for
Bygningsforbedringsudvalget
18-11-2014

RETSGRUNDLAG
Bygningsforbedringsudvalget kan efter byfornyelseslovens kapitel 4 yde økonomisk
støtte til specifikke projekter til forbedring af bevaringsværdige ejer- og andelsboliger,
som bebos af ejeren/ andelshaveren. Boligen skal være opført før 1950, og være
væsentligt nedslidt.
Støtten kan gives til istandsættelse af bygningens klimaskærm, nedrivning, når denne er
begrundet i bygningens fysiske tilstand samt afhjælpning af kondemnable forhold. De
støttede arbejder skal sikre eller øge bevaringsværdien af de udvendige bygningsdele.
Til bevaringsværdige ejerboliger og andelsboliger kan tilskuddet højst udgøre en
tredjedel af de støtteberettigede udgifter, jævnfør byfornyelseslovens § 28, stk. 1.
POLITISKE BESLUTNINGER OG AFTALER
Der er gennem årene meddelt tilsagn om støtte til bygningsforbedring på 11 ejendomme
i rækkehusbebyggelsen. Udvalget har derfor, den 28. maj 2014 bemærket, at man
fremtidig vil støtte bredere geografisk, og især projekter, der ellers ikke ville blive
udført.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Budget 2014 indeholder ikke udgifter til Bygningsforbedringsudvalgets arbejde.
Kommunalbestyrelsen har den 24. juni 2014 godkendt, at der kan rulles uforbrugte
midler på udvalgets område fra 2013 til 2014 på i alt kr. 562.600. Af disse er der
allerede disponeret kr. 514.300 gennem tidligere meddelte tilsagn om støtte.
Bygningsforbedringsudvalget kan således disponere over kr. 48.300 kr. pr. 24. oktober
2014.
Staten dækker halvdelen af kommunens udgifter til støtte til bygningsforbedring,
jævnfør byfornyelseslovens § 34, stk. 2.
BILAG:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4

Åben

5

Åben

Ansøgning af 12. oktober 2014 fra Claus og Line Ibsen
Tegninger af ændringer på tag, Kløverprisvej 26
Tilbud af 3. september 2014 fra Tømrer- og Snedkermester
Christian Overgaard A/S
Tilbud af 20. august 2014 fra Rudbøl Snedker- og
Tømrerforretning
Bygningstegning fra 1943, Kløverprisvej 26

277567/14
277569/14
262471/14
277563/14
262516/14
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2. Ansøgning om forlængelse af frist for afslutning af
byggearbejder, Hvidovre Torv 7-7A
J.nr.:
01.11.24.G01
Sagsnr.: 13/12725
BESLUTNINGSTEMA
Udvalget skal beslutte, om man vil forlænge fristen for afslutning af byggearbejderne på
tag og facader af bygningen på Hvidovre Torv 7-7A, som der blev givet tilsagn om støtte
til den 6. maj 2013.
INDSTILLING
Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til
U
rØ
tle
s
d
in
A
M
T
K
Bygningsforbedringsudvalget
1. at der meddeles ansøger en godkendelse af det reducerede renoveringsprojekt
samt en forlængelse af fristen for afslutning af byggearbejderne til den 1. oktober
2015.

BESLUTNING I BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET DEN 18-11-2014
Godkendt med bemærkning om, at ansøger vælger én af to løsninger:
A) Fuldrenovering af taget som anført i første ansøgning, det vil sige inkl.
tagvinduer,- tagrender og nedløb – her gives et tilskud på kr. 200.000.
B) Renovering som angivet i tilbud af 29.11.2013 – her gives et tilskud på kr.
100.000.
Forvaltningen kan administrativt sikre, at en af disse løsninger vælges.
Orientering herom gives til udvalgets medlemmer.
SAGSFREMSTILLING
Efter beslutning herom i Bygningsforbedringsudvalget, den 17. april 2013, har
forvaltningen den 6. maj 2013 meddelt tilsagn om et tilskud på kr. 200.000 til
udskiftning af taget og renovering af facaderne på ejendommen matr.nr. 3f Hvidovre By,
Hvidovre, beliggende Hvidovre Torv 7-7A.
Bygningen er en længebygning i 2½ etage, der rummer en mindre andelsboligforening
med ni boliger og et erhvervslokale.
De ansøgte byggearbejder omfatter stilladsarbejder og –leje, nedtagning af tag,
efterisolering af tagetagen, renovering af kvist med tagpap og nye flunker i zink samt
nye vinduer, ny tagfod i zink, nye taglægter, seks nye ovenlysvinduer, nye rendejern
samt tagrender i zink, oplægning af nyt naturskifertag, nye tagrygninger i zink, nye
udluftningshætter i zink, bortkørsel af affald, udkradsning af fuger samt fugning af
gadefacaden, samt afrensning og maling af gårdfacaden.
Det er blandt andet en betingelse for støtten, at byggearbejdet skal være afsluttet
senest den 1. oktober 2014.
Byggearbejdet er imidlertid endnu ikke igangsat, da andelsforeningen ikke har kunnet
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skaffe den fornødne finansiering.
Andelsboligforeningens administrator, Advokatfirmaet Nicolai Giødesen, har den 20.
august 2014 ansøgt om forlængelse af fristen for afslutning af byggearbejdet på et år fra
den i tilsagnet fastsatte dato.
Forvaltningen har den 22. august 2014 anmodet om en uddybende ansøgning.
Advokatfirmaet har den 27. oktober 2014 fremsendt endnu en ansøgning. Det fremgår
af denne, at man har skaffet finansiering til en byggesag på kr. 1.816.000 i Nykredit.
Forudsætningen for lånetilsagnet er, at der udarbejdes en 10-årig
vedligeholdelsesrapport af et eksternt, uvildigt ingeniørfirma, og at der på baggrund af
vedligeholdelsesrapporten udarbejdes et 1-årigt drifts- og likviditetsbudget.
Det skal således bemærkes, at belåningen endnu ikke er på plads, og at der kun er tale
om et lån på kr. 1.816.000, hvilket er betydeligt mindre end projektets samlede
omkostninger, jf. ansøgningen om støtte til bygningsforbedring.
Forvaltningen har den 28. oktober 2014 anmodet om en redegørelse for reduktionen af
omkostningerne.
Advokatfirmaet har den 31. oktober 2014 redegjort for den reviderede økonomi i
projektet. Ved indhentning af nyt tilbud er håndværkerudgifterne faldet fra kr.
3.174.188 til kr. 1.585.221, inklusive moms.
Projektet omfatter stadig en samlet tagudskiftning med naturskifer mv. Projektet er dog
blevet reduceret på visse punkter. Det nye tilbud omfatter således ikke udskiftning af
vinduer i kviste, isætning af seks nye Velux-vinduer, udskiftning af tagrender og
nedløbsrør, udkradsning af fuger og opfugning af gadefacaden, samt afrensning og
maling af gårdfacaden. Den væsentligste ændring er imidlertid, at andelsboligforeningen
har opnået betydeligt billigere tilbudspriser.
Det meddelte tilsagn på kr. 200.000 udgør fortsat mindre end 1/3 af de
støtteberettigede udgifter ved det nye tilbud, nemlig 12,6 %.
RETSGRUNDLAG
Efter byfornyelseslovens § 25, stk. 2, fastsætter kommunen frister for arbejdernes
gennemførelse samt en frist for aflæggelse af byggeregnskab. Efter stk. 4 skal
betingelser, krav og frister fremgå af tilsagn om støtte meddelt i medfør af § 24.
POLITISKE BESLUTNINGER OG AFTALER
Bygningsforbedringsudvalget besluttede, den 17. april 2013, at meddele tilsagn om et
tilskud på kr. 200.000 til udskiftning af taget og renovering af facaderne.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Budget 2014 indeholder ikke udgifter til Bygningsforbedringsudvalgets arbejde.
Kommunalbestyrelsen har den 24. juni 2014 godkendt, at der kan rulles uforbrugte
midler på udvalgets område fra 2013 til 2014 på i alt kr. 562.000. Af disse er der
allerede disponeret kr. 514.000 gennem tidligere meddelte tilsagn om støtte. Heri indgår
tilsagnet om støtten på kr. 200.000 til renovering af bygningen på Hvidovre Torv 7-7A.
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BILAG:
1 Åben
2 Åben
3

Åben

4

Åben

Mailkorrespondance, Hvidovre Torv 7-7A
Ansøgning af 27. oktober 2014 fra Advokatfirmaet Nicolai
Giødesen.
Revideret budget af 29. oktober 2014 for renovering af
Hvidovre Torv 7-7A
Tilsagn af 6. maj 2013 om støtte fra
Bygningsforbedringsudvalget

270575/14
264846/14
270585/14
108466/13
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3. Fastlæggelse af Bygningsforbedringsudvalgets møder i 2015
J.nr.:
01.11.25.A30
Sagsnr.: 14/19487
BESLUTNINGSTEMA
Udvalget skal beslutte, hvor mange møder man vil holde i 2015, og fastlægge, hvornår
disse møder afholdes.
INDSTILLING
Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til
rU
tle
s
d
in
A
M
T
K
Bygningsforbedringsudvalget
1. at udvalget i 2015 afholder følgende møder:
·
·
·

Tirsdag den 14. april 2015, kl. 17.00
Tirsdag den 11. august 2015, kl. 17.00
Tirsdag den 8. december 2015, kl. 17.00

BESLUTNING I BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET DEN 18-11-2014
Godkendt, idet 11. august 2015 ændres til 18. august 2015 kl. 17.00, og mødet den 8.
december 2015 holdes årsafslutningsmiddag efter mødet.
SAGSFREMSTILLING
Det fremgår af retningslinjerne for Bygningsforbedringsudvalgets virksomhed, at
udvalget afholder mindst to møder om året.
Det foreslås, at der i 2015 afholdes tre møder for at sikre en forholdsvis hurtig afgørelse
på de indkomne ansøgninger. Såfremt der ikke indkommer ansøgninger forud for de
aftalte møder, aflyses disse.
Konkret foreslår forvaltningen, at der holdes møder i april, august og december.
RETSGRUNDLAG
Kommunalbestyrelsen skal efter byfornyelseslovens § 32 fastsætte retningslinjer for
bygningsforbedringsudvalgets virksomhed.
POLITISKE BESLUTNINGER OG AFTALER
Retningslinjerne for Bygningsforbedringsudvalgets virksomhed 2014-2017 er vedtaget af
Kommunalbestyrelsen, den 29. april 2014. Det fremgår af retningslinjernes § 2, at
udvalget holder mindst to møder om året.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.
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4. Eventuelt
J.nr.:
00.01.00.A00
Sagsnr.: 14/20187
BESLUTNING I BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET DEN 18-11-2014
 Forvaltningen anmodes om at undersøge mulighederne for at modvirke social
dumping på arbejderne, som der gives støtte til.
 Hjemmesidens oplysninger om udvalget skal opdateres (under politik/referater).
 Der erindres om ønsket om at få skannet Kommuneatlas for Hvidovre.
 Udvalget anmoder om, at uforbrugte midler rulles til 2015.
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Bilagsoversigt
1.

Ansøgning om støtte til udskiftning af tag og ombygning af kælderydervæg, Kløverprisvej
26
1.
Ansøgning af 12. oktober 2014 fra Claus og Line Ibsen (277567/14)
2.
Tegninger af ændringer på tag, Kløverprisvej 26 (277569/14)
3.
Tilbud af 3. september 2014 fra Tømrer- og Snedkermester Christian Overgaard A/S
(262471/14)
4.
Tilbud af 20. august 2014 fra Rudbøl Snedker- og Tømrerforretning (277563/14)
5.
Bygningstegning fra 1943, Kløverprisvej 26 (262516/14)

2.

Ansøgning om forlængelse af frist for afslutning af byggearbejder, Hvidovre Torv 7-7A
1.
Mailkorrespondance, Hvidovre Torv 7-7A (270575/14)
2.
Ansøgning af 27. oktober 2014 fra Advokatfirmaet Nicolai Giødesen. (264846/14)
3.
Revideret budget af 29. oktober 2014 for renovering af Hvidovre Torv 7-7A
(270585/14)
4.
Tilsagn af 6. maj 2013 om støtte fra Bygningsforbedringsudvalget (108466/13)
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Underskriftsside

Morten Høybye Frederiksen

Anja Olsen

Maria Staghøj Durhuus

Peter Lougart

René Langhorn
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