
Fortvængets Helhedsplan

Renovering af facader og udvalgte indvendige dele. En del af dette
er mulighed for at ombygge/renovere en tredjedel af lejlighederne
til tilgængelighed, hvis beboerne er enige om dette.
Landsbyggefonden vil yde særlig støtte til denne ombygning.

Etablering af nye tagboliger. Byggeriet af de nye tagboliger og
renoveringen er adskilte og uafhængige af hinanden med hensyn til
økonomi, ansøgning og godkendelser.

En energioptimerings-del. Det er et udviklingsprojekt med særlig
støtte fra Landsbyggefonden. 

Helhedsplanen indeholder tre hoveddele:
 

    

 

 
Selvom de tre dele er uafhængige af hinanden ift. godkendelser,
økonomi og ansøgninger, vil tilvalg og fravalg af en eller flere af dem
påvirke helhedsplanens samlede økonomi.

Arbejdet med at forberede en plan for renovering af Fortvænget er i gang.
En gennemgribende renovering, som er støttet af Landsbyggefonden kaldes også en
helhedsplan. Det tager lang tid at planlægge og få godkendt en helhedsplan. Her får du
en status på arbejdet. 

Landsbyggefonden er en
selvejende institution, der er stiftet
af de almene boligorganisationer

og oprettet ved lov.
Pengene i Landsbyggefonden er

opsparet af alle almene beboere i
fællesskab

Pengene går til at betale
ekstraordinære store renoveringer,

særlige udviklingsprojekter og
boligsociale indsatser. 

HVAD SKAL DER LAVES?
HVAD ER

LANDSBYGGEFONDEN?

Status på forberedelsen af renoveringen Maj 2020
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Facader renoveres og efterisoleres til tidssvarende
standard, og der etableres ventilationsanlæg for at
opnå bedre indeklima og lavere energiomkostninger.
 
Udearealer forbedres, så de grønne arealer bliver
mere anvendelige.
 
Gennem den mulige ombygning af en tredjedel af
Fortvængets boliger til tilgængelige boliger, bliver det
muligt for handicappede og bevægelseshæmmede at
få en bolig. Samtidig bliver de også egnede for ældre
beboere, der på den måde kan blive boende i
Fortvænget. 
 
Nogle af Fortvængets små boliger bliver, efter aftale
med Københavns Kommune, til ungdomsboliger.
Det vil, sammen med de nye almene tagboliger skabe 

HELHEDSPLANENS MÅLSÆTNINGER større variation i boligtyperne i Fortvænget. Det vil
bl.a. gøre plads til flere familier i Fortvænget.
 
Energiforbedringsprojektet skal sikre et bedre
indeklima i Fortvænget. Til  denne del af
renoveringen hører også etablering af bedre
udendørsarealer; altan eller terrasse til boligerne.
Energirenoveringsprojektet støttes af Landsbygge-
fonden. Støtten er bl.a. afhængig af en godkendt
lokalplan. Det endelige tilskud til den del af
renoveringen skal derfor forhandles med
Landsbyggefonden, når vi kender Københavns
Kommunes tidsplan for lokalplanprocessen.
 
Der skal bygges et nyt og tidssvarende fælleshus for
Fortvænget. Fælleshuset skal måske bygges i
samarbejde med en ny boligafdelig, der etableres i
samarbejde med Balder Ejendomme og BO-VEST
overfor Fortvænget ved Engvej.
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Der er udarbejdet et skitseforslag, der viser
principper for renovering af facader, gennemførelse
af energirenoveringsprojektet, tilføjelse af tagboliger
og etablering af en tredjedel af de eksisterende
boliger til tilgængelighedsboliger. 
 
Skitseforslaget er blevet præsenteret for afdelings-
bestyrelsen og Københavns Kommunes Teknik og
Miljøforvaltning. 
 
Forvaltningen har vurderet, at der skal udarbejdes en
lokalplan for realisering af projektet med tagboliger.
Bo Vita har fremsendt anmodning om igangsætning 

STATUS PÅ HELHEDSPLANEN

Der er på nuværende tidspunkt ikke besluttet noget,
kun at der arbejdes videre med Københavns
Kommune om en ny lokalplan.
 
Der er ikke, og har aldrig været et krav fra
Københavns Kommune, om at der skal etableres
tagboliger for at de kan godkende renoveringen. 
 
Dette er alene et ønske fra Bo-Vita om, at etablere
flere almene boliger i området. Det er en ambition
Københavns Kommune har støttet.

BESLUTNINGEN

af den proces og afventer svar fra Københavns
Kommune.

En lokalplan er en de
bestemmelser, som kommunen
har lavet for et bestemt område. 

HVAD ER EN
LOKALPLAN?
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HVAD ER EN
LOKALPLAN?

FORBEREDELSE
Den første fase kaldes forberedelsesfasen. Her afklares krav, rammer og
målsætninger for helhedsplanen med myndighederne. Der er også her det
planlææges, hvordan beboerne skal inddrages i arbejdet med
helhedsplanen.

IDÉUDVIKLING OG PROJEKTUDVIKLING
I den næste fase inddrages beboerne. 
Der afholdes fællesmøder og workshops  med beboerne. Her kan du
komme med forslag og kommentarer til projektet. 
 
Du bliver informeret i god tid inden der afholdes fællesmøder og
workshops. 
 
Rådgiverne på projektet bearbejder beboernes forslag og kommentarer.
På den baggrund udarbejdes det første forslag til Helhedsplanen.
Beboerne skal godkende forslaget på et beboermøde. 

Planlægningen af en helhedsplan er en meget lang proces, hvor både myndigheder og beboere
inddrages. Det er beboerne i afdelingen, der i sidste ende bestemmer, om en helhedsplan skal
gennemføres, men Københavns Kommune og Landsbyggefonden skal også godkende projektet.
Arbejdet med at forberede en helhedsplan tager derfor lang tid. Her kan du læse om processen. 

HVORDAN ER PROCESSEN OM HELHEDSPLANEN?

FORBEREDELSE IDEUDVIKLING OG
PROJEKTUDVIKLIG

HELHEDSPLAN
VERSION 1

ENDELIG
HELHEDSPLAN

PROJEKTAFKLARING

GODKENDT
HELHEDSPLAN

OG SKEMA A

VURDERING OG
GODKENDELSE
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PROJEKTAFKLARING

Den første version af helhedsplanen bebarbejdes yderligere til den
endelige helhedsplan. 

VURDERING OG GODKENDELSE
Den endelige version af helhedsplanen vurderes og godkendes af
beboerne på et beboermøde. 

Arbejdet med Fortvængets helhedsplan er stadig under forberedelse, og altså
i den aller første fase. 
 
Vi ved først, hvornår arbejdet med helhedsplanen kan fortsætte til de næste
faser, når Københavns Kommune svarer på anmodningen om, at igangsætte
en lokalplansproces. 
 
Du vil blive løbende orienteret, når der sker nyt i projektet. 

HVOR LANGT ER FORTVÆNGETS HELHEDSPLAN I PROCESSEN?

HAR DU
SPØRGSMÅL?

Du er altid velkommen til
at skrive til cba@bo-vest.dk

hvis du har spørgsmål til
arbejdet med Fortvængets

helhedsplan.  
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