Aarhus: Tagboliger i eksisterende ejendomme - planlægning
og løsninger
6. april 2016, Radisson Blu Scandinavia Hotel
09:00

Registrering og morgenkaffe

09:30

Velkomst

09:35

Aarhus' planer for fortætning i midtbyen
Ved Henrik Pedersen, Aarhus Kommune, Kommuneplanlægger
Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til planstrategi, som kom i offentlig høring i februar
2016. Et af hovedpunkterne er bymæssig fortætning. Én af måderne er at udnytte ubenyttede
tagarealer til tagboliger. Hvorfor giver det god mening at fortætte i midtbyen, og hvad er
potentialet for fortætning og udnyttelse af tagarealer til tagboliger? Hvordan gennemfører man
en vellykket konvertering i samarbejde med Kommunen? Hvad er den overordnede tankegang
for byudviklingen i Aarhus?

10:00

Tagboliger - fremgangsmåder og muligheder
Ved
Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd, Civilingeniør, Klima- og Energi
Sagkyndig
Med de mange uudnyttede loftsarealer, er der en unik mulighed for at skabe flere tagboliger i
Aarhus. Samtidig kan omdannelse af tagboliger være totaløkonomisk fordelagtig, idet man ved
salg af tagboliger kan skaffe penge til renovering af hele ejendommen inklusive
energirenovering. Hvilke tagtyper egner sig til at blive omdannet til tagboliger, og hvilke
planlovsmæssige og arkitekturpolitiske begrænsinger kan der være? Konkrete eksempler.
Hvordan sikrer man en god og effektiv proces i forbindelse med konvertering af lofte til
tagboliger?

10:25

Etablering af tagboliger - tekniske rammer og økonomi
Ved Niels Jakubiak Andersen, Krydsrum Arkitekter, Administrerende Direktør og
Partner
Rentabiliteten på tagboliger øges markant gennem optimering af tagets geometri,
byggeteknisk rationalisering, samspil mellem teknik og arkitektur, samt fokus på boligkvaliteter
for fremtiden. Muligheder og risici, de tekniske rammer og hvad der gør et tagboligprojekt
rentabelt på både kort og langt sigt. Praktiske eksempler fra Aarhus og København.

10:50

Kaffepause

Med et klippekort til Byens Ejendoms konferencer kan du eller dine kollegaer deltage 5, 10 eller 20 gange til en fordelagtig pris.

11:20

Juridiske udfordringer i forbindelse med etablering af tagboliger
Ved Torben Winnerskjold, Abel & Skovgaard Larsen, Advokat (H), Partner
Juridiske problemstillinger i forbindelse med omdannelse af lofte. Hvilke love og regler gælder
på området? Hvilke udfordringer kan man støde på? Hvordan løser man dem bedst?

11:45

Praktiske forhold omkring etablering af tagboliger
Ved Claus Jensen, Arkitektfirma Claus Jensen ApS, Arkitekt maa
Hvilke praktiske eksempler er der på etablering af tagboliger i Aarhus? Hvad er potentialet,
behovet og efterspørgslen på at få etableret tagboliger i sin ejendom? Kan det betale sig at
tænke etablering af tagboliger ind i forbindelse med en renovering af sin ejendom generelt?
Kan det altid være en god idé at indrette tagboliger i en ejendom, eller er nogle ejendomme
bedre egnet end andre? Kan ejendommen bære det? Hvilke udfordringer ligger der i at
etablere tagboliger, og hvilke forhold er værd at tænke på i forbindelse med tagboliger?
Arkitektfirma Claus Jensen ApS har stor erfaring med tagboliger i Aarhus.

12:10

Afslutning

12:15

Frokost

Med et klippekort til Byens Ejendoms konferencer kan du eller dine kollegaer deltage 5, 10 eller 20 gange til en fordelagtig pris.

