BALLERUP KOMMUNE

Dato: 4. april 2022

Sagsid: 82.06.03-P20-1-22

Notat
Anvendelse af Engagergård, Kildedal PS
Engagergård er en ældre landsbrugsejendom, som er beliggende i projektområde
for Kildedal PS. Det er aftalt, at ejendommen overdrages til Kildedal PS, som skal
forestå den videre proces med bygningen. Ejendommen ligger i byggefelt 1.
Dette notat samlet de generelle informationer om ejendomme som grundlag for
Økonomiudvalgets drøftelse af Ballerup Kommunes ønsker til processen.

Nuværende anvendelse
Ejendommen består af et hovedhus i 2 etager med et bruttoareal på 187 m2 og
kælder på 39 m2, og lader/staldlængder på 892 m2 + 90 m2 udnyttet tagetage.

I hovedhuset er 6 værelser med fælles køkken og bad. I laderne/staldlængderne
har en række foreninger permanente lokaler til aktiviteter og opbevaring. Grantoftegård har adgang til at bruge en del af lokalerne til opbevaring/drift i tilknytning til
drift af landbrugsarealerne. Foreningerne og Grantoftegård bruger arealerne omkring bygningerne til træning af hunde, parkering og generel færdsel med maskiner/udstyr.
Det er en forudsætning for helhedsplanen for Kildedal, at de nuværende brugere og
aktiviteter skal ophøre inden Kildedal PS kan påbegynde byggemodning i området.
Planen er at foreningerne og brugerne opsiges, så de er fraflyttet primo 2024.
Nuværende tilstand
Center for Ejendom har bedt en rådgiver gennemgå ejendommen får at vurdere
den aktuelle tilstand. Tilstandsvurderingen er udført i 16. marts 2022, men uden
adgang til de lokaler, der er udlånt eller udlejet.
Ejendommen er fra 1928. Hovedhuset er renoveret i 2018 med bl.a. nyt tegltag og
tekniske installationer. Indvendig er huset slidt som følge af den aktuelle anvendelse og anlægselementer som ydre trapper, balustre mm trænger til vedligeholdelse. Bygningen vil i nuværende form ikke kunne godkendes til ny anvendelse er
jf. BR18 bl.a. som følge af manglende isolering, brand, tekniske installationer.
Lader/staldlængder er renoveret indvendig af brugerne. Tag og mur er ikke renoveret og fremstår med behov for omfattende vedligeholdelse og opretning. Der er påvist sætningsrevner og forventning om råd i en tagkonstruktion. Taget er tynde asbestplader, hvor levetiden er overskredet. Tilstand af tekniske installationer i Lader/staldlængder er ukendt, da de er udført af brugerne.
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