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7

Indledning

Antallet af unge hjemløse er i stigning. Samtidig stiger boligpriserne i bymidterne og skubber socialt og psykisk udsatte beboergrupper længere væk fra centrum og længere væk fra det sociale liv og de bymæssige kvaliteter.
KAB og Realdania er som led i Hjem til Alle alliancens arbejde med at reducere
hjemløsheden blandt unge gået i samarbejde mhp. bl.a. at vurdere, hvordan
der kan skaffes billige boliger, svarende til boliger til en husleje månedligt på kr.
3.000 til de unge 18 – 25 årige hjemløse.
Udgangspunktet for denne forundersøgelse er at undersøge, om og hvordan der
kan skabes boliger ved at omdanne eksisterende erhvervsejendomme til boligformål.
Udover at vurdere potentialet ved at omdanne eksisterende kontor- og erhvervsejendomme til billige boliger, er der også set på muligheden for at skabe
boliger, der kan indrettes i en form for fællesskab med andre beboergrupper,
her defineret som studerende og nyligt færdiguddannede, for på den måde at
skabe et miljø af uddannede og uddannelsessøgende, der kan være med til at
inspirere de unge hjemløse til nye livsforløb.
Undersøgelsen er lavet på baggrund af en konkret case, nemlig omdannelse af
Titanhus, der er en større kontorejendom beliggende i Titangade på Nørrebro i
København, og af en case fra Haslev i Faxe Kommune.
På baggrund af Titanhuscasen er der lavet et modelværktøj, der kan beregne
boligudgifterne for lejligheder ved ombygning af forskellige typer af ejendomme
under forskellige forudsætninger. Modelværktøjet er derpå anvendt på Haslevcasen som regneeksempel.
Modelværktøjet, der er et bilag til rapporten viser på overskuelig måde resultaterne af businesscasene og er konstrueret med et 'Cockpit', der gør at Hjem til
Alle selv fremover let kan anvende det på andre cases.

http://projects.cowiportal.com/ps/A088920/Documents/03 Project documents/Forundersøgelsesrapport/Hjem til alle_Notat 4 .docx
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1.1

Opsamling og kort konklusion

Konvertering af kontorejendomme kan forekomme som en oplagt strategi for at
etablere billige boliger. Vores undersøgelse viser da også, at der er mulighed for
at etablere boliger med en lav husleje, men at det skal ske under en række forudsætninger. Herunder er særligt prisen for ejendommen afgørende. Det er vores vurdering, at der er økonomi til at betale en kvadratmeterpris på mellem
3.500 - 5.000 kr. for Titanhus under de rigtige omstændigheder bl.a. under forudsætning af, at P-kælder, stueetage og udearealer ikke belaster huslejerne.
Ved at tænke i deleboliger, med eget privat værelse og direkte adgang til bad og
spisekøkken, der deles med en anden, kan der skabes boliger til studerende eller unge hjemløse til en forholdsvis attraktiv leje.
Forudsætningerne er uddybet i afsnit 2.
Det skal understreges, at det omkringliggende boligmarked kan tilbyde huslejer
til lavere beløb end det, der kan ombygges boliger til. Antallet af udbudte boliger
er dog begrænset, og de kan have særlige udlejningsvilkår, der reelt gør dem
sværere at komme i nærheden af.
Herudover er nedenfor en række opmærksomhedspunkter, der er forsøgt indeholdt i vores samlede vurdering.
Rammebeløb som begrænsende faktor: Undersøgelsen viser, at de rammebeløb
der sætter grænsen for omkostningsniveauet for det almene boligbyggeri, i nogle boligtyper vil være den begrænsende faktor mere end selve beboernes betalingsevne. Således er rammebeløb for opførelse af alment boligbyggeri til PhDstuderende i København på maks. 24.040 kr., hvorimod rammebeløbet til ungdomsboliger er på kr. 28.070. PhD-studerende har en indtægt, som giver dem
ganske gode muligheder for at betale husleje, men rammebeløbet begrænser
den pris, der kan betales for at erhverve ejendommen.
Regler for boligstøtte1 indebærer begrænsninger: Hvis boliger deles mellem flere unge kan der opnås en billigere husleje. Boligstøtte forudsætter dog generelt,
at beboerne har adgang til eget køkken. En lempelse af disse regler ville kunne
gøre mulighederne for at ombygge kontorkvadratmeter til billige boliger mere
attraktive.

1

Tidligere anvendtes betegnelsen boligsikring. Betegnelsen er nu afskaffet i lov-

givningen
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Forundersøgelsens mål

Denne forundersøgelse beskriver et koncept til at vurdere forudsætningerne for
at omdanne tidligere erhvervsejendomme til billige boliger til både unge hjemløse og andre – primært unge – befolkningsgrupper.
Forundersøgelsen giver dels nogle generelle anbefalinger og dels nogle specifikke baseret på en konkret case i Titanhus på Nørrebro i København og i en case i
Haslev.
Forundersøgelsen vil konkret vurdere:

›
›
›

De planmæssige forhold
De arkitektoniske/indretningsmæssige forhold og muligheder
De økonomiske forhold.

Målet er at vise om og i givet fald, hvordan der kan sikres boliger af tilstrækkelig
kvalitet og med tilstrækkelig lav husleje, samt at udarbejde et redskab, der kan
benyttes til at vurdere fremtidige cases. Vi har derfor udviklet et økonomiværktøj, der kan bruges til at foretage beregninger for fremtidige cases, tilsvarende
dem, vi har lavet i denne rapport.
Målet med forundersøgelsen er samtidigt at vurdere omfanget af fællesarealer,
der kan indeholdes i huslejerne, samt overordnet at komme med anbefalinger til
samme arealer.

http://projects.cowiportal.com/ps/A088920/Documents/03 Project documents/Forundersøgelsesrapport/Hjem til alle_Notat 4 .docx
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Grundlag for forundersøgelsen

Forundersøgelsen er baseret på en række forudsætninger.

3.1

Beboersammensætning

Først og fremmest er målet at etablere en boligsammensætning, der gør det
muligt at indpasse ca. 10% af boligerne, med en husleje på maks. 3.000 kr. til
unge hjemløse.
De øvrige boliger er som udgangspunkt tænkt som boliger til andre ungegrupper, herunder studerende og evt. PhD-studerende, idet de økonomiske forudsætninger baseres på alment boligbyggeri med rammebeløb for ungdomsboliger – se uddybning i kap.6

3.2

Udvælgelse af case

KAB og Realdania har peget på en eksempelejendom på Titanhus på Nørrebro i
København som udgangspunkt for forundersøgelsen.
Ejendommen er på ca 18.700 kvm. i 5 etager inkl. kælder indrettet med parkering.
Herudover er udpeget en ejendom, den tidligere postbygning ved Haslev Station
i Faxe Kommune. Ejendommen har et etageareal på 892 kvm. og er i hhv. 1½
og 2 etager med en senere tilbygning i én etage.

KONVERTERING AF ERHVERVSBYGNINGER TIL BILLIGE BOLIGER TIL UNGE
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Planforhold: Vurdering af politikker og
plangrundlag

Det er vigtigt at analysere det gældende plangrundlag for det område bygningen, der ønskes omdannet, ligger i, for at identificere evt. planmæssige barrierer som kan være med til at vanskeliggøre eller fordyre en konverteringen til
billige boliger. Hvis der er sådanne barrierer, skal der tidligt i processen indledes
en dialog med kommunen for at afklare, om plangrundlaget kan tilpasses det
ønskede projekt.
Forud for dialogen anbefaler vi desuden at klarlægge, om kommunen har formuleret politikker, der kan være med til at understøtte eller vanskeliggøre projektet. Det kan f.eks. dreje sig om politikker der modarbejder omdannelse af erhvervsbygninger til bolig mv.

4.1

Planbestemmelser

Nedenfor er anbefalinger for, de planbestemmelser, der vil være relevante at
vurdere forud for et køb:

›

Kommuneplanens rammebestemmelser

›
›
›
›
›

›

Er der mulighed for boliger/ungdomsboliger i den relevante kommuneplanramme?
Er der bestemmelser for størrelsen af kollegie og ungdomsboliger?
Er der bestemmelser ang. boligstørrelse?
Er der krav til parkering?
Er der krav til friareal?

Lokalplan

›
›
›
›

Anvendelsesbestemmelser
Bebyggelsesbestemmelser
Parkeringsbestemmelser
Andet.

http://projects.cowiportal.com/ps/A088920/Documents/03 Project documents/Forundersøgelsesrapport/Hjem til alle_Notat 4 .docx
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4.2

Politikker og plangrundlag relevant for
omdannelse af Titanhus

4.2.1 Konvertering af erhvervsarealer til beboelse i
Københavns kommune
Når Københavns Kommune skal tage stilling til, om erhvervsarealer kan omdannes til beboelse, tages der udgangspunkt i en analyse af det pågældende byområde, hvor der tages stilling til følgende spørgsmål:2

›

Er området velegnet til boligformål?

›

Hvilken rolle spiller erhvervsområdet i forhold til erhvervslokalisering i
kommunen?

›

Vil omdannelsen være en trussel i forhold til de nuværende virksomheder i
området?

›

Vil omdannelsen medføre et signifikant fald af kommunens samlede udbud
af etagemeter til erhvervsanvendelse?

›

Vil omdannelsen kunne styrke den overordnede byudvikling i byområdet?

I forhold til omdannelse af Titanhus er det vigtigt at afklare ovenstående spørgsmål med Københavns Kommune.

4.2.2 Københavns Kommunes Kommuneplan 2015
Følgende generelle bestemmelser i kommuneplanen skønnes at være relevante i
forhold til omdannelse af Titanhus:

›

Generelle rammer for kollegie- og ungdomsboliger jf. Kommuneplan 2015:

›

Kollegie- og ungdomsboliger skal have en størrelse mellem 25 og 50
m2 bruttoetageareal med mindre særlige bygningsmæssige forhold
hindrer dette.

›

Kollegie- og ungdomsboliger kan etableres ved nybyggeri ved omdannelse samt ved ommærkning af almene boliger. Ommærkning af almene boliger reguleres ikke i kommuneplanen, men i almenboligloven.

›

Kollegie- og ungdomsboliger skal placeres i områder med en relativ høj
bymæssig tæthed, og fortrinsvis ved god kollektiv trafik eller nær større uddannelsesinstitutioner. Der bør endvidere placeres nye kollegie-

2

Fra præsentation af fuldmægtig i Københavns Kommunes økonomiforvaltning,

Kenneth Horst Hansen
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og ungdomsboliger i byudviklings- og byomdannelsesområder som et
supplement til familieboliger.

›

Generelle rammer for boligstørrelse i eksisterende byområder:

›

Nye boliger skal være mindst 95 m2 bruttoetagereal i gennemsnit, dog
kan op til 25 % af bruttoetagearealet fritages fra beregningen af gennemsnittet. Ingen boliger, herunder boliger der fremkommer ved opdeling af eksisterende boliger, må være mindre end 65 m2 bruttoetagereal.

›

Disse krav til boligstørrelser kan fraviges, hvis:

›
›
›

særlige bygnings- eller ejendomsmæssige forhold hindrer opfyldelse af kravene, eller
der er tale om erstatningsbyggeri for boliger på samme ejendom,
eller
der er tale om boliger og botilbud, der skal tilgodese behov som
følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige so-

›
›

ciale problemer, eller
der er tale om særlige boformer med større fællesarealer, hvor der
gælder særlige bestemmelser, eller
der er tale om kollegie- og ungdomsboliger, hvor der gælder særlige bestemmelser.

I kommuneplanens rammebestemmelser er området omkring Titanhus udlagt til
serviceerhverv. Dvs. at det kan anvendes til f.eks. administration, liberale erhverv, butikker, restauranter, hoteller, undervisning samt håndværk og andre
virksomheder der kan indpasses i området. Indtil 25 % af etagearealet kan anvendes til boliger, fortrinsvis placeret i bygningernes øverste etager. Rammebestemmelserne siger desuden, at det kan bestemmes i lokalplanen for området,
at særskilte områder, bygninger eller bygningsdele anvendes til boliger, institutioner, erhverv og fællesanlæg, herunder parkeringsanlæg. Omdannelse af Titanhus er således ikke i strid med kommuneplanrammen, hvis lokalplanen giver
mulighed for boliger.

4.2.3 Lokalplan nr. 76 med tillæg nr. 1,3 og 4 samt
kommuneplantillæg nr. 50
Lokalplanen omfatter området begrænset af Tagensvej, Haraldsgade, Vermunds
gade, Lersø Park Alle og Jagtvej. Området er opdelt i en række underområder.

http://projects.cowiportal.com/ps/A088920/Documents/03 Project documents/Forundersøgelsesrapport/Hjem til alle_Notat 4 .docx
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Titanhus ligger i område AII. For dette område gælder, at der kun må opføres
eller indrettes bebyggelse til administration, liberalt erhverv m.v. Herudover kan
magistraten tillade, at der på hver ejendom indrettes enkelte boliger for indehavere, bestyrer, portner eller andre personer med lignende tilknytning til virksomheden. Omdannelse af Titanhus til boliger vil således kræve en ny lokalplan.

4.2.4 Parkering
I forbindelse med tilvejebringelse af kollegie- og ungdomsboliger skal der etableres i størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 300 m2 etageareal. Krav til parkeringspladser i tilknytning til kollegie- og ungdomsboliger kan dog fastsættes
efter en konkret vurdering på baggrund af ejendommens beliggenhed i forhold
til kollektiv trafik og projektets karakteristika, herunder bebyggelsesplan og
ejendommens anvendelse og beliggenhed i byen m.v. Herudover skal ved kollegier/ungdomsboliger etableres 4 cykelparkeringspladser pr. 100 m² etageareal.
Da der er p-kælder under Titanhus, hvor der også er plads til cykelparkering,
vurderer vi ikke, at parkering i den konkrete sag er et problem.

KONVERTERING AF ERHVERVSBYGNINGER TIL BILLIGE BOLIGER TIL UNGE
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Arkitektoniske – og bymæssige forhold

Bygningsmæssigt er der en række generelle opmærksomhedspunkter, som typisk vil gælde helt eller delvist ved omdannelsesprojekter:

›

Omdannelse af kontor- og andet erhvervsareal vil som oftest medføre et
forøget arealforbrug, for at kunne etablere boligerne.

›

Boliger i dybe ejendomme, som i Titanhus, kan medføre boligkvaliteter af
lidt svingende kvalitet – særligt i forhold til dagslys, idet de fleste boliger,
netop grundet bygningens dybde og lejlighedernes beskedne størrelser, vil
blive ensidigt vendt.

›

Krav om parkering ved anvendelsesskift vil være svært at finde plads til i
ejendomme, hvor der ikke som i Titanhus er parkering i kælder og mulighed
for parkering på terræn.

5.1

Beliggenhed - en costdriver

Både for private investorer og almene boligorganisationer er det en forudsætning for at gå i gang med en ombygning, at boligerne kan lejes ud, og indtægten
sikres.
Grundprisen har en afgørende betydning for huslejen. Derfor er der et potentiale
i at tænke i alternative lokaliteter, når der skal etableres billige boliger.
Mange stationsbyer er grundlagt med byen på den ene side af en hovedtrafikåre/togbane og industriområdet og måske havnen på den anden. Mange har allerede længe set en attraktion og et potentiale i at udnytte havneområderne og
havudsigten, men der findes fortsat mange nedslidte industri- og erhvervsområder tæt på bycentrene, som endnu ikke er udviklet.
Det er ikke blot en trafik- og byudviklingsmæssig sund tankegang at udnytte
disse centralt beliggende lokaliteter til mere tidssvarende byformål, som f.eks.
boliger, der ligger også en bygningsmasse, som bør vurderes med dette formål
for øje.

http://projects.cowiportal.com/ps/A088920/Documents/03 Project documents/Forundersøgelsesrapport/Hjem til alle_Notat 4 .docx
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Tæt på Viborg bymidte ligger et tidligere erhvervsområde, der nu udvikles til
bl.a. uddannelse og boligformål – et eksempel på en beliggenhed tæt på station
og tæt på bymidten.

Ved at opføre boliger i centralt beliggende erhvervsområder kan der skabes bykvaliteter, der rækker ud over det enkelte boligomdannelsesprojekt og som vil
kunne præge de nære boligomgivelser.
Udfordringerne er dels, at det kan være svært at opnå plan- og byggemyndighedernes godkendelse til at omdanne ejendommene til boliger dels at bygninger
og friarealer i disse tidligere erhvervsområder, kan være forurenet i en grad der
vil have negativ indvirkning på økonomien.
De nyere industrikvarterer findes typisk i udkanten af byen. Også her findes typisk en bygningsmasse, der har udtjent sit oprindelige formål. For omdannelse
af industribyggeri der ligger i udkanten af byerne, er der flere udfordringer. Også her kræver det en tilladelse til ændring af anvendelsen, området ligger typisk
dårligt i forhold til offentlig transport og ofte har området kun har meget få bymæssige kvaliteter, hvorfor det kan blive svært at få folk til at flytte dertil.
Herudover vil en dårlig beliggenhed naturligvis udgøre en risiko for at isolere i
forvejen udsatte personer langt fra uddannelses- og jobmuligheder og skabe
socialt udsatte enklaver uden for de store byer.
Dette forhold har vi ikke her behandlet yderligere, idet der henvises til undersøgelser udarbejdet alene med dette fokus for øje.

5.2

Bygningstyper

Typisk er det ikke de gamle charmerende pakhuse og smedjer, der ligger tilbage
som tilgængelige erhvervsejendomme. Det er snarere de nyere lagerbyggerier
og kontorejendomme fra 60 - 80'erne.
Det lyder for nogen knap så attraktivt, men i sin tid stod også de gamle pakhuse
tomme, uden at særligt mange så kvaliteterne og potentialerne i dem. Nu er det
måske snarere bygningstypologien fra slutningen af det 20. århundrede, nogen
med fordel kunne forsøge at omdanne og anvendelsesændre til attraktive og
billige boliger.

KONVERTERING AF ERHVERVSBYGNINGER TIL BILLIGE BOLIGER TIL UNGE

17

Med rammetillæg til kommuneplaner og lokalplaner kan disse ejendomme udlægges til særlige boligformål, herunder billige boliger.

5.3

Den fornuftige udnyttelse af
ejendommene

Udnyttelse af eksisterende byggeri til boligformål kan have oplagte fordele – infrastrukturen er lagt, tilslutningsafgifterne er betalt – og muligvis er der, som
nævnt ovenfor, allerede et fungerende bymiljø og kollektiv transport at koble sig
op på.
Dermed ikke sagt at alle arealer i en ejendom egner sig lige godt til boligformål.
I ejendomme i byerne vil der typisk være en vis modvilje mod at bo i stueetager, særligt hvis det er stueetager, der ligger direkte i gadeplan – med deraf
følgende direkte indkig.
Omvendt vil nogle af arealerne i ejendommen være langt mere attraktive end
andre. Der kan f.eks. være mulighed for at indrette penthouseboliger eller der
kan være etager med særlig stor loftshøjde.
I de tilfælde er en mulig løsning at lave blandede ejerformer.
Modellen kan bruges til at opføre dyrere ejerboliger, der kan bidrage til at finansiere billigere almene boliger i samme bygning. Dette vil ligeledes bidrage til en
blandet beboersammensætning med ressourcestærkere og –svagere beboere.
En anden mulighed er at frasælge/ikke købe stueetagen, som i stedet kan anvendes til f.eks. detailhandel. Kan der skaffes rettighed til at etablere dagligvarebutik, vil der i nogle tilfælde kunne skaffes en langt højere kvadratmeterpris
end den, boligbyggeri kan give.

http://projects.cowiportal.com/ps/A088920/Documents/03 Project documents/Forundersøgelsesrapport/Hjem til alle_Notat 4 .docx
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Økonomiske forhold

6.1.1 Betalingsvillighed
Ved byggeri uden for Hovedstadsområdet skal man være opmærksom på, at
udover at rammebeløbene er lavere, er betalingsvilligheden og boligpriserne på
det private marked typisk også lavere.

6.1.2 Udnyttelse og istandsættelse af arealer der ikke
indrettes til boligformål
Arealer der ikke kan udnyttes til boligformål, er forudsat udlejet og anvendt til
andet selvbærende formål. Dvs. der er ikke inden for rammebeløbene plads til
store fællesarealer eller særlige udgifter.
Dette gælder også for istandsættelse/indretning af udearealer, som ikke er medtaget eller indeholdt i nærværende undersøgelse.

6.2

Rammebeløb

Vi har i det medfølgende modelværktøj indsat rammebeløb, der relaterer sig til
byggeri i Hovedstadsområdet.
Tallene kan i økonomimodellen ændres til det rette rammebeløb i fanen "Økonomi".
Boliger til PhD-studerende regnes som almene familieboliger, hvorfor rammebeløbet i Københavns området er på maks. 24.040 kr. pr. kvadratmeter og i Haslev/Faxe Kommune endnu lavere. Herved er der tale om et rammebeløb der er
næsten 4.000 kr. lavere end for de øvrige boliger. Den store skævhed i rammebeløbet gør en ensartet tilgang til bygningen kompliceret, og vi har herfra i stedet regnet med det høje rammebeløb og primært fokuseret på den økonomi almindelige studerende og hjemløse har til rådighed.
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6.2.1 Oversigt over rammebeløb
Regulering af maksimumsbeløbet
Maksimumsbeløb (ekskl. energitillæg) for alment boligbyggeri er ifølge bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v., § 13,
stk. 2:
Familieboliger
Hovedstadsregionen
Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted,
Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe Kommuner
Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og
Horsens Kommuner
Øvrig provins
Ældreboliger
Hovedstadsregionen
Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted,
Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe Kommuner
Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og
Horsens Kommuner
Øvrig provins
Ungdomsboliger
Hovedstadsregionen
Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted,
Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe Kommuner
Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og
Horsens Kommuner
Øvrig provins
Boligtype 2017, energitillæg
Etagebyggeri
Lavt byggeri (uden vandret lejlighedsskel)

22.890
19.520
19.520
18.410
28.420
24.830
23.550
22.220
26.920
23.550
23.550
22.220
1.120
1.000

http://projects.cowiportal.com/ps/A088920/Documents/03 Project documents/Forundersøgelsesrapport/Hjem til alle_Notat 4 .docx

20

KONVERTERING AF ERHVERVSBYGNINGER TIL BILLIGE BOLIGER TIL UNGE

I den økonomiske beregningsmodel er der taget udgangspunkt i:

›

Familieboliger, Hovedstadsområdet kr. 22.890 + tillæg på kr. 1.150 = kr.
24. 040,-

›

Ungdomsboliger, Hovedstaden kr. 26.920 + tillæg på kr. 1.150 = kr.
28.070,-

6.3

Rådighedsbeløb og betalingsevne

Forundersøgelsen tager udgangspunkt i 3 beboersegmenter:
Unge hjemløse, med en betalingsevne på kr. 3.000 pr. bolig – der er for denne
boligkategori et rammebeløb på op til kr. 28.070 pr. kvm.
Studerende, med en betalingsevne på kr. 5.794 pr. bolig og– rammebeløbet
for denne boligkategori kan komme op på kr.28.070 pr. kvm.
Betalingsevnen er udregnet med den forudsætning, at den studerende har den
mængde erhvervsarbejde der er tilladt samtidigt med at der modtages fuld SU.
Dette svarer til kr. 202.910.
Almindeligt forbrug for studerende er baseret på Casa rapport:
http://www.dr.dk/NYHEDER/htm/magasiner/penge/pm0602/pm0602casarapport.pdf
PhD studerende med en betalingsevne på kr. 8.115 pr. bolig
De PhD-studerende forventes typisk at være ældre end 25 år, hvorfor de i forhold til det almene boligsegment, falder ind under kategorien 'Familie boliger'
med et rammebeløb på kr. 24.040.
Under udvalgte boligtyper er indsat en PhD-studerendes betalingsevne, idet en
model med forskellige ejerformer vil kunne give mulighed for indretning til denne gruppe også.

6.4

Boligstøtte3

Ifølge lov om individuel boligstøtte4 er det en betingelse for modtagelse af individuel boligstøtte, at boligen har eget køkken med vand og fast afløbsinstallation. Det betyder, at beboerne i de foreslåede delelejligheder som udgangspunkt
ikke vil kunne modtage boligstøtte. Ved en ændring af lov om individuel boligstøtte i 2015 er der åbnet for at flere individer, der deler en større almen bolig,
kan modtage individuel boligstøtte. Forudsætningen herfor er, at den pågældenTidligere anvendtes betegnelsen boligsikring. Betegnelsen er nu afskaffet i lovgivningen

3

4

Lovbekendtgørelse nr. 174 om individuel boligstøtte af 24. februar 2016
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de almene bolig nu er indrettet som et såkaldt kollektivt bofællesskab5. Det
kræver dog at den enkelte lejlighed er på mere end 3 værrelser, hvilket ikke er
tilfældet i rapportens to cases.

6.4.1 Huslejetilskud til socialt og psykisk udsatte
Efter lov om almene boliger § 98c kan der ydes huslejetilskud til etablering af
såkaldte inklusionsboliger, som er boliger målrettet psykisk og socialt udsatte,
som er for svage til at bo i en bolig på sædvanlig vis. Der kan endvidere ydes
støtte til en varig nedsættelse af huslejen, samt støtte til en boligsocial rådgiver/støtteperson. De boliger der kan søges huslejetilskud til er boliger, som er
indrettet og ejet af almene boligselskaber – og som samtidig ikke nødvendigvis
lever op til de traditionelle krav til en bolig i form af eget køkken med indlagt
vand og fast afløbsinstallation. Der kan maksimalt ydes støtte til inklusionsboliger for en 15 årig periode6. Der kan udbetales boligstøtte svarende til 15% af
huslejen.
Da beregning af boligstøtte sker på grundlag af mange forskellige individuelle
parametre er boligstøtte og huslejetilskud ikke medtaget i beregninger af de to
cases.

6.5

Vurdering af ombygningsomkostninger

6.5.1 Udnyttelsesgrad i stedet for bygningstypologier
Ved omdannelse af eksisterende kontorbyggeri til andet formål vil der være en
række forhold, som typisk vil påvirke omkostningerne:
Vores erfaringspriser viser, at forskellen på omkostningsniveauet for omdannelse af byggeri fra 1930'erne og 1970'erne er begrænset, men at konkrete forskelle i bygningsstørrelse, hvor effektivt bygningerne kan udnyttes og købsprisen pr. kvadratmeter i høj grad vil have indflydelse på huslejefastsættelsen.
Udnyttelsesgrad. Såfremt byggeriet har en stor bygningsdybde, vil der typisk
enten kunne blive tale om boliger, der er større end hvad der huslejemæssigt er
hensigtsmæssigt eller om en udnyttelsesgrad der er lavere, da arealer i midten
af et sådant byggeri, kan være svært udnytteligt. Der vil således blive tale om et
arealmæssigt merforbrug, når erhvervsbygninger, typisk med stor bygningsdybde, omdannes til boliger, særligt når en del af boligerne skal være små – og alle
skal have god adgang til facader med dagslys.

Lov nr. 528 om ændring af lov om alemen boliger og lov om individuel boligstøtte af 29. april 2015

5

6

jf. lov om almene boliger, § 98c, stk. 3
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I forundersøgelsen har vi således vurderet at der hver gang der etableres én
kvm. bolig i Titanhus, reelt lægges beslag på 1,35 – 1,45. For Titanhus er udnyttelsesgraden således 1,35 – 1,45. Jo større tal, jo mere ekstraareal (bruttoareal)
benyttes og jo dyrere bliver boligen.
En bygning som Postbygningen i Haslev har omvendt en høj udnyttelsesgrad,
dvs. at en meget stor del af bygningsarealet kan bruges til boligformål.
Ombygningsomkostningerne er vurderet med udgangspunkt i COWIs nøgletal, suppleret med de cost-drivere vi erfaringsmæssigt ved kan være en udfordring for ombygningsprojekter.
Disse kan f.eks. være graden af ombygningsbehov, som typisk afklares ved udarbejdelse af Due Diligence som grundlag for køb/salg af den konkrete, enkelte
ejendom, herunder

›
›
›

udskiftning af installationer
udskriftning og/eller ekstrainstallation af elevatorer m.v.
behov for akustisk efterregulering, f.eks. ved byggeri tæt på motorveje og
jernbaner

Udgifter som følge af ændret arealanvendelse, som f.eks.

›
›
›
›
›

opgradering til gældende bygningsreglementkrav og energistandarder,
heraf følgende isoleringskrav,
øget krav til brand/flugtveje,
krav om tilgængelighed,
krav om p-arealer m.v.

Det kan virke svært forståeligt, at det ikke altid er billigere at ombygge end at
bygge nyt, men som det bl.a. fremgår af Realdanias publikation "Kickstart forstaden, erfaringsopsamling" kan tilfældet være at:
" Den eksisterende bebyggelse, som f.eks. kan være udtjent industribyggeri,
kan flere steder være så utidssvarende, at ombygning enten ikke er rentabelt,
eller funktionelt ikke er en god ide."
I beregningen af ombygning af Titanhus og Haslev Posthus har vi lagt erfaringstal til grund for beregningen.
Erfaringstal fra ombygningsprojekter, spænder over projekter med behov for
meget ombygning/opgradering og byggerier med begrænset opgraderingsbehov.
Men prisen giver det mest kvalificerede overslag på dette teoretiske grundlag,men bør kvalificeres ved en egentlig bygningsundersøgelse.
I vores beregninger har vi endvidere forudsat at der er mulighed for at anvende
samme stigstrenge til bad og køkken, samt at bad og køkken udføres i helt enkelt design og stil.
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Forudsætninger for business casen

Som grundlag for vurdering af det økonomisk bæredygtige i at konvertere kontorejendomme o.lign. til boligformål er der nogle forudsætninger for udregning
af lejepriser.
Ombygning af eksisterende byggeri til boligformål giver, som tidligere nævnt, en
lidt mere ekstensiv udnyttelse af arealerne. Dette kan benyttes til at udnytte
arealer, der er svære at anvende til boligformål til fællesformål.
Herudover viser de økonomiske eksempler på huslejer for forskellige boligtyper,
hvilken udnyttelsesgrad der fortsat ligger inden for det økonomiske/huslejemæssigt tilgængelige.
I modellen kan man ved at indsætte en lavere udnyttelsesgrad vurdere dennes
indvirkning på huslejen – stiger den for meget grundet det store merforbrug af
kvadratmetre eller er der økonomisk plads til dette ekstra forbrug. Ad denne vej
kan man få et billede af om der er luft til at indrette fællesarealer, uden at betalingsevnen overskrides.

Som eksempel på konsekvenserne af udnyttelsesgrader kan nævnes, at en lejlighed
på 35 kvm med en brutto/nettofaktor på 1,30 reelt er på ca. 45 kvm.
Ved en brutto/nettoforholdet på 1,6 svarer arealet til ca 56 kvm., heri indeholdt
areal til trapper, vægge, gange etc. Kan der skabes en attraktiv husleje ved en udnyttelsesgrad på 1,6, kan der reelt 'frigøres' godt 10 kvm. pr. bolig til fællesareal.

Øvrige forudsætninger
Herudover er der følgende forudsætninger for forretningscasen:

›

P-kælder istandsættes ikke for lejeres regning. Evt. udgifter forbundet med
opfyldelse af parkeringsnorm, forventes finansieret således, at det ikke belaster boligernes huslejer. Dette kan enten ske gennem udlejning til eksternt brug eller via anden form for brugerbetaling.

›

Stueetagen kan udlejes til andet formål, som ikke belaster bolighuslejerne.7

›

At der ikke etableres yderligere trapper og elevatorer.

7

Der vil givet kunne genereres en indtægt ved at udleje stuetagen til f.eks. super-

marked/discountbutik. En sådan butik vil typisk være på ca. 1.000 – 1.200 m². Den
typiske lejeindtægt for udlejning af større lokaler til detailhandel (>300 m²) ligger
ifølge Sadolin og Albæks markedsrapport på mellem 1.100 og 3.000 kr./ m2 i Københavns brokvarterer. Denne potentielle indtægt er ikke medtaget.
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›

At ejendommen kan udnyttes med en brutto/nettofaktor på mellem 1,35 og
1,45, hvilket skønnes realistisk, idet kælder og stueetage ikke medregnes i
arealet.

›

At udgifter til istandsættelse af udearealer ikke belaster huslejen.
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Titanhus – den konkrete case

Titanhus
Titanhus består af 2 adskilte bygninger. Vi har særligt fokuseret på den ene
bygning – og brugt den anden som reference, for at vurdere om der er samme
grundvilkår ved konvertering af de to bygninger.
Det er vores vurdering, at de to bygninger meget fint illustrerer det spænd, der
kan være i udnyttelsesmulighederne af eksisterende bygninger – særligt når der
skal indrettes små boliger.
Hvor den store bebyggelse i Titanhus kan indrettes med en udnyttelsesgrad på
ca. 1,35, har den mindre bygning en udnyttelsesgrad på ca. 1,6 – dvs. at 570
bruttoetagemeter kan ca. 360 udnyttes til boligformål. – jf. eksemplet i kap. 6.
Så omend de har et sammenligneligt arkitektonisk udtryk, er der tale om bygninger med ret forskellig geometri og med grundliggende forskellige udnyttelsesmuligheder.

http://projects.cowiportal.com/ps/A088920/Documents/03 Project documents/Forundersøgelsesrapport/Hjem til alle_Notat 4 .docx

26

KONVERTERING AF ERHVERVSBYGNINGER TIL BILLIGE BOLIGER TIL UNGE

Ens for begge bygningerne er, at de har en ret stor bygningsdybde, hvilket typisk vil udfordre kvaliteten af boligareal i de inderst liggende arealer.

Titanhus – etageplan, hvor man kan se lysgård med ovenlys og den omkransende karrebebyggelse.
Kort beskrivelse :

›
›
›
›

Hovedbygning på 5 etager
Gennemgående stueetage
Øvrige etager er placeret omkring en lysgård
Betjenes af fire trapper og elevatorer med fælles adgangsareal.
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Titanhus – Lille bygning – her vist med en udnyttelsesgrad på 1,6

7.1

Forudsætning for udnyttelse af Titanhus
til beboelse

Begge bebyggelser i Titanhus kan fint udnyttes til boligformål. Det vil være vores anbefaling, at den lille bygning forsøges indrettet med større boliger, hvorved boligkvalitet og udnyttelsesgrad kan forøges.
I forhold til den store bygning gælder, at omend bygningen er så dyb, at alle
lejlighederne/boligerne – bortset fra hjørnelejlighederne - vil blive ensidigt belyst, vil bygningen kunne rumme mange gedigne boliger.
For at skabe de fornødne flugtforhold i tilfælde af brand, vil det være nødvendigt
at etablere en svalegang langs facaderne mod gården.
Det vil udfordre dagslysmængden i boligerne, der vender ud mod gården, særligt de, der ligger på 1.sal med vinduer mod nord.
Svalegangene som ikke må indrettes til opholdsterrasser med fast møblement,
vil dog oplagt kunne udnyttes som en ekstra kvalitet.

http://projects.cowiportal.com/ps/A088920/Documents/03 Project documents/Forundersøgelsesrapport/Hjem til alle_Notat 4 .docx
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Arkitekterne Juul & Frost's Bedre billige boliger i Køge, hvor svalegange er indtaget som en del af boligernes areal, her med grønne planter – og vasketøj

7.2

Lejlighedstyper i Titanhus

Vi har opstillet en model, der fastlægger boligudgifterne for de viste lejligheder,
samt hvordan huslejen vil tage sig ud, såfremt huslejen til de unge hjemløse
fastfryses på kr. 3.000 pr. måned ekskl. forbrug, og de overskydende udgifter
herefter fordeles på de øvrige lejligheder.
For alle nedenstående oplyste priser gælder, at:

›
›

husleje er oplyst ekskl. forbrug

›

betalingsevne-udregning er uddybet i afsnit 6.3

betalingsevnen tager højde for at der udover huslejen skal være rum til betaling af forbrug

På de efterfølgende lejligheder vil der derfor fremgå flere uddybede huslejepriser.

7.2.1 Studieboligen/den lille delebolig til en hjemløs
Beskrivelse: En lille bolig med delt spisekøkken og badeværelse
Anvendelse: Til de unge hjemløse eller som kollegiebolig
Kapacitet:

1 person pr. værelse – 2 personer i alt
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Boligen er i alt 71 kvm. netto.
Omkostningsbestemt
husleje

betalingsevne

(vist med pris

ved faktor 1,35/faktor
1,45)

Ved grundkøb

Kr. 3.400/3.600

Kr. 3.228

3.500 kr. pr. m2
pr. bolig/person

Men i eksemplet er
denne husleje fastsat til kr. 3.000

Ved grundkøb

Kr. 3750/3.950

Kr. 3.228

5.400 kr. pr. m²
pr. bolig/person

Men i eksemplet er
denne husleje fastsat til kr. 3.000

7.2.2 Miniboligen
Beskrivelse: En lille bolig med eget køkken og bad

http://projects.cowiportal.com/ps/A088920/Documents/03 Project documents/Forundersøgelsesrapport/Hjem til alle_Notat 4 .docx
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Anvendelse: Til den studerende eller unge
Kapacitet:

1 person

Boligen er i alt 35 kvm. netto.
Omkostningsbestemt
husleje

(vist med pris ved

faktor 1,35/faktor 1,45)

Betalingsevne

KONVERTERING AF ERHVERVSBYGNINGER TIL BILLIGE BOLIGER TIL UNGE

V/grundkøb

Kr. 3.900/4.065*

Kr. 5.794

Kr. 4.200/4.450 **

Kr. 5.794

31

på kr. 3.500
kr. pr. m² pr.
bolig/person
V/grundkøb
på kr. 5.400
kr. pr. m² pr.
bolig/person
* Huslejen kan nedbringes med ca. 900 kr. pr. måned, såfremt lejligheder 2 og
2 deler badeværelse.
**Denne lejlighedstype overskrider rammebeløb ved den høje grundpris, idet
adgang til eget køkken og bad belaster de relativt få boligkvadratmetre hårdt.
Businesscasen fordrer, at købspris pr. kvadratmeter højst ansættes til 4.200 kr.

7.2.3 Studenterbolig
Beskrivelse: En rummelig 1-rums bolig med eget køkken og badeværelse og
alkove til seng
Anvendelse: Til studerende og andre unge
Kapacitet:

1 person eller 1 par
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Boligen er i alt 61 kvm. netto, svarende til et bruttoareal på ca. 80 kvm.
Omkostningsbestemt

betalingsevne

husleje (vist med
pris ved faktor
1,35/faktor 1,45)
Grundkøb kr.

Kr. 6.100/6.400

Kr. 5.794

3.500 kr. pr.
m² pr. bolig

Overskrides ved
lav udnyttelse

Pr. person

Kr. 3.050/3.200

Grundkøb kr.

Kr. 6.700/7.000

5.400 kr. pr.

Kr. 5.794
Kr. 5.794

m2 pr. bolig

7.2.4 Den store studie-delebolig
Beskrivelse: En rummelig 3-rums bolig enten til den lille familie eller til 2 studerende der deler stort spisekøkken og badeværelse (illustration).
Indrettes lejligheden til en ung familie vil der kunne etableres stort
børnesoveværelse samt delt stue og forældresoveværelse med tilhørende spisekøkken
Anvendelse: Til 2 studerende eller til en lille familie
Kapacitet:

2 voksne eller 2 voksne med barn
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Lejligheden er på 45,5 kvm. netto – i alt 91 kvm., der nedenfor regnes delt mellem 2 personer.
Husleje efter om-

betalingsevne

kostninger (vist med
pris ved faktor
1,35/faktor 1,45)
Ved grundkøb på

Kr. 4.300/4.600

Kr. 5.794

Kr. 4.300/4.600*

Kr. 8.115

Kr. 4.700/5.000

kr. 5.794

kr. 3.500 pr. m²
pr. bolig/pr.
person.
PhD-studerende
V/grundkøb på
kr. 5.400 pr. m²
pr. bolig/pr.
person.

* hvis grundprisen holdes under ca. kr. 4.500, kan boligen opføres under rammen for 'familieboliger'.
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7.2.5 Den store kollektivbolig
I hjørnerne af ejendommen er der forudsat indrettet store kollektivlejligheder
med plads til 3 beboere, med hver deres store værelse, badeværelser og et stort
spisekøkken, eller alternativt indrettet som 2 boliger på hver ca. 50 kvm. med
dele bad og stort delespisekøkken.
Lejlighederne er på 135 kvm. og egner sig fint til enten den helt store PhD-bolig
eller den store 3-rums bolig til 3 studerende.
Husleje efter om-

Betalingsevne i

kostninger (vist

alt

med pris ved faktor
1,35/faktor 1,45)
Grundkøb

Kr. 12.400/13.135

kr. 17.382

3.500 kr. pr.

eller kr. 5.795

m² Pr. bolig/pr.

pr. beboer

person
v/3 studerende
PhD-par

Kr. 12.400/13.135

16.230

Grundpris kr.

Kr. 13.775/14.600

kr. 17.382

5.400 pr. m²

eller kr.5.794 pr.

Pr. bolig/pr.

beboer

person
v/3 studerende

7.3

Konvertering inden for rammebeløb

7.3.1 De små boligtyper til hjemløse
I ovenstående eksempler er der to indretningsforslag på 2 typer af små boliger.
Den ene har eget køkken og bad, den anden deler køkken og bad med naboen.
Begge boliger har ca. 35 kvm. til rådighed. Den første bolig har arealet for sig
selv, den anden boligtype er på i alt ca. 70 kvm. delt mellem 2 personer.
Den første bolig har samlede kvadratmeterudgifter, der overstiger rammebeløbet på kr. 28.070, hvis der betales mere end ca. kr. 4.300 pr. kvm. for køb af
ejendomen. Dette skyldes, at boligens relativt beskedne areal 'belastes' af, selv
at skulle afholde udgifterne til køkken og bad, som her er ansat til i alt kr.
240.000.

7.3.2 PhD-boligen
Det er forudsat at en PhD-studerende kategoriseres som hørende under 'familieboliger'.
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Opførelse af PhD-boliger giver færre ressourcer til at opføre almene boliger for,
men kan – som vist – lade sig gøre.

7.4

Indretning af fællesarealer

7.4.1 Placering og inspiration
Arealer indrettet til fælles formål vil kunne styrke sammenhængen i bebyggelsen. Det vurderes i den forbindelse at være vigtigt, at fællesarealer placeres, så
de indgår i et naturligt flow for beboerne, og dermed ikke så der skal søges hen
mod særlige dele af byggeriet (kælder eller tagetage), hvor den almindelige bevægelse fra gade til bolig ikke fører en forbi.
Nedenfor er et eksempel på et meget vellykket fælles gårdanlæg, som kan fungere som inspiration for Titanhus, idet der her er et stort indeliggende gårdrum.

Tietgenkollegiet af Ark. Lundgaard og Tranberg.

7.4.2 Fællesarealer – økonomi
I de viste eksempler er der en udnyttelsesgrad på ca. 70 - 75%.
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Drivhuset i Østjylland.
Kan man optimere udnyttelsen, kan man enten nedbringe huslejerne eller få
nogle boligmæssige kvaliteter frem gennem fællesarealer, der kan fungere som
supplement til det private boligareal.
Kan en ejendoms areal optimeres fra en udnyttelse på 1,6 til en på 1,3, vil dette
enten betyde et ret markant huslejefald eller at arealet – svarende til ca. 10
kvm. pr. lejlighed - kunne indgå i et attraktivt fællesareal for beboerne.
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Kontorejendom i Haslev regneeksempel

Ejendommen er det gamle posthus i Haslev, beliggende for enden af Haslevs
handelsgade og som nabo til byens station. Der er et samlet etagareal på 892
m² og et grundareal på 2.500 m².
Ejendommen er delvist i 2 fulde etager med uudnyttet loftsetage, dels i 1½ etage, herudover er der en nyere tilbygning i én etage.
Ejendommen har tidligere i et vist omfang været anvendt til bolig, og vurderes
at være egnet til indretning af mindre boliger, som vurderes at kunne få gode
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dagslysforhold, alle med lys fra mindst 2 sider. Ejendommen vil kunne give nogle fine boliger med gode rumlige løsninger.
F.eks. ses muligheden for at udnytte tagetagen i den høje del af byggeriet til at
skabe lejligheder i 2 etager, og på øverste etage af sidebygningen kan skabes
en spændende bolig med 3 selvstændige enheder med eget bad og et fælles
spisekøkken.
Ejendommens to trapper ligger relativt godt placeret i forhold til at skabe adgang til flere lejemål, men der kan påregnes etablering af ekstra udvendig trappe.Der er i bygningen flere steder en loftshøjde, der er lavere end det bygningsreglementet foreskriver. Indretning af boliger med den faktiske loftshøjde vil
derfor skulle drøftes med myndighederne, som i det hele vil skulle indgå i en
dialog om indretning i forhold til opfyldelse af og dispensation fra bygningsreglementet.
I en ejendom af postbygningens størrelse vil en konkret vurdering af ejendommen kunne bringe muligheder og problemer frem, som en mere overordnet vurdering ikke giver plads til. De eksisterende installationer, placering af toiletter og
rørføring ser ud til at kunne genudnyttes placeringsmæssigt.
Ejendommens beliggenhed tæt på banen giver dog anledning til lidt bekymring i
forhold til støj. Der vil skulle tænkes i støjdæmpende foranstaltninger,både i situationer med lukkede vinduer og støjpåvirkningen med åbne vinduer skal vurderes nærmere.
Ejendommen er udbudt til en kontantpris på kr. 3.200.000

Omkostningsbestemt

Betalingsevne i

husleje ved høj ud-

alt/pr. stude-

nyttelse og købspris

rende

3,2 mio
Delebolig for 3

Kr. 10.248/3.416

v/3 studerende

Kr. 17.382/
Kr. 5.794

i alt 105 kvm
2-persons bolig på

Kr. 5.500/2.750

Kr. 11.588

Kr. 4.244

Kr. 5.794

Kr. 3.000

Kr. 3.000

55 kvm.
Studiebolig på 40
kvm.
Boliger til hjemløse
– 30 kvm
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Priser på forskellige boligtyper

Nørrebro
Tabellen nedenfor viser priser på forskellige boligtyper på Nørrebro.
Boligtype

Nettohusleje

Købspris

Pris pr. m2

pr. m² pr.
måned

Gsn bolig-

Gsn. boligydel-

ydelse pr.
måned inkl.

se pr. m² pr.
måned inkl.

grundskyld
og finansie-

grundskyld og
finansiering

ring
Kollegieværelse

140,6-203,9

(uden fællesfaciliteter)

(Gns.
166,9)

Kollegielejlighed
– 1 værelse

115,0-190,5
(Gns.

Kollegielejlighed

126,0)
102,5-124,5

– 2 værelser

(Gns.
119,6)

60 m² almen
lejlighed

54,4-94,8
(Gns. 71,6)

90 m² almen
lejlighed

49,7-95,9
(Gns. 72,2)
750.0002.930.000

11.90449.385

(Gns.
1.967.555)

(Gns.
32.625)

90 m² ejerlej-

1.244.361-

14.469-

lighed

4.200.000
(Gns.

48.235
(Gns.

3.398.424)

37.832)

Udbudspris:
495.000-

8.39031.841

1.910.456
(Gns.

(Gns.
17.888)

1.076.513)
Udbudspris:

3.889-

350.0003.500.000

37.234
(Gns.

(Gns.
2.077.599)

22.924)

60 m² ejerlejlighed

60 m² andelslejlighed

90 m² andelslejlighed

9853

164

16.464

183

Tabel 1Priser på forskellige boligtyper på Nørrebro.
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For kollegieværelse er trukket data fra de fem kollegier på Nørrebro, som tilbyder alm. kollegieværelser – huslejen dækker el, varme og vand for fire ud af fem
af kollegierne (data trukket fra kollegiernes egne hjemmesider).
For kollegielejligheder er trukket data fra i alt fem forskellige kollegier på Nørrebro, som tilbyder kollegielejligheder påhenholdsvis 1 og 2 værelser – huslejen er
ekskl. varme, el etc. (data trukket fra kollegiernes egne hjemmesider).
For 60 m² alm. lejlighed er trukket data fra KAB's afdelinger på Nørrebro med
lejligheder på 55-68 m². For 90 m² alm. lejlighed er trukket data fra KAB's afdelinger på Nørrebro med lejligheder på 81-104 m² (kab-bolig.dk). Nettohuslejen
dækker udelukkende udgifter til leje.
For 60 m2 ejerlighed er trukket data på 82 lejligheder på 55-65 m² solgt i 2016,
for 90 m2 ejerlejlighed er trukket data på 15 lejligheder på 85-95 m² solgt i
2016 (boliga.dk).
For andelslejligheder på 60 m² er trukket data på 13 lejligheders udbudspris,
som ved undersøgelsens udarbejdelse var til salg i hele Københavns Kommune.
Lejlighederne størrelse varierer mellem 55 og 65 m² (boliga.dk). For andelslejligheder på 90 m² er trukket data på 15 lejligheders udbudspris, som ved undersøgelsens udarbejdelse var til salg i hele Københavns Kommune. Lejlighedernes størrelse varierer mellem 85 og 95 m² (boliga.dk).
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Haslev
Udbuddet af ejerlejligheder i Haslev er begrænset. Lejerbo udbyder almene familieboliger og ungdomsboliger.
På boliga.dk er der således udbudt 3 ejerlejligheder på mellem 86 og 111 m².
Den gennemsnitlige købspris pr. m² er 11.843 kr.

Priser og boligudgifter er vist i tabellen nedenfor.

Boligtype

Nettohusleje
pr. m² pr.

Købspris

Pris pr. m2

måned

1 vær. ung-

Gsn boligydelse pr.

Gsn. boligydelse pr. m² pr.

måned inkl.
grundskyld

måned inkl.
grundskyld og

og finansiering

finansiering

177

domsbolig (29
m²)
Familieboliger –
1 værelse
(37,6-40 m²)
Familieboliger –

74-84

102,5-124,5

2 værelser (5471 m²)
Familieboliger –
3 værelses (81-

65-82

89 m²)
86 m² ejerlej-

1.249.000

14.523

lighed
106 m² ejerlej-

1.095.000

10.330

lighed
111 m² ejerlej-

1.185.000

10.675

lighed
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