
!
 KLIPPEKORT SPAR 33 % SPØRGSMÅL OG SVAR 
  ALLE KONFERENCER KONTAKT 


Søg på Byens Ejendom...
"


Få vores daglige nyhedsbrev.   #


Fodboldklubben FCN og Propreco bygger 2.500 boliger og

fodboldpark i Hillerød


Kontakt


Stadionkvarter Favrholm ApS på vegne af


Hillerød Kommune 


Kontaktperson: Peter Sinclair


psn@propreco.dk


Telefon: +45 2983 2973


www.propreco.dk


eller


Adm. direktør David Ernst-Sunne


des@propreco.dk


I dec
ember v
edtog Hiller
øds b
yråd at der sk
al b
y
gges 2.500 boliger og e
t stor f
odboldpark s
y
d f
or b
y
en.

Initiativtager er Pr
opr
ec
o og f
odboldklubben F
C N
or
dsjælland, som er træ
tte af alt f
or langstrakte f
orhandlinger

om størr
e f
orhold med F
ur
esø K
ommune, h
v
or klubben nu hør
er hjemme.   


Den store udviklingsaftale blev underskrevet den 19. december


2019, og nu søges der en (fodboldinteresseret) rådgiver, som


kan stå for masterplan og dispositionsforslag for udviklingen af


byområdet Favrholm Stadionkvarter.


Udviklingsaftalen indeholder planer om et nyt Favrholm


Stadionkvarter med idrætsanlæg og 2.500 boliger på i alt


250.000 kvm. Grunden er på 960.000 kvm.


Hillerød Kommune var blevet kontaktet af


ejendomsudviklingsselskabet Propreco, der sammen med


fodboldklubben FC Nordsjælland havde en vision om blandt


andet at skabe en helt ny fodboldpark i Favrholm.


Kvarteret skal indeholde primært bolig, et stadion med en lang række træningsfaciliteter, blandt andet baner,


fitness, sportsklinik og et fodboldakademi. FC Nordsjælland driver allerede fodboldakademi og har ambitioner


om at skabe Nordens bedste fodboldakademi i Hillerød.


- Udviklingsaftalen lægger sig helt i tråd med vores vision for Favrholm, der blandt andet handler om at skabe


en grøn, sund og aktiv bydel, hvor man kan leve et aktivt byliv tæt ved naturen og i det landskab som naturligt


former sig i Favrholm, og hvor vi lægger vægt på bæredygtighed og på en byudvikling, der er både sund og


klimavenlig, siger borgmester Kirsten Jensen.


Når de overordnede planer for området ligger klar, vil kommunen udarbejde lokalplan for området og derefter


sætte et udbud i gang.


Propreco har som en del af udviklingsaftalen forkøbsret, men andre kan også byde. Det forventes at en første


etape af Favrholm Stadionkvarter, inkl. stadion, kan stå klar i 2025-26.


Stadionkvarter Favrholm ApS er i henhold til udviklingsaftalen forpligtet til at udarbejde en masterplan og et


dispositionsforslag i overensstemmelse med Hillerød Kommunes overordnede vision for projektet samt udbyde


rådgivningsydelserne vedrørende bistand til udarbejdelse heraf.


Af Carsten Lehrskov, 25. februar 2020 

cl@byensejendom.dk
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Relaterede konferencer


11. januar 2023 


Tilmeld


Aarhus: De store

projekter


1. september 2022 


Tilmeld


Vejle: De store

projekter


22. november 2022 


Tilmeld


Generationsskifte af

ejendom. KURSUS


29. september 2022 


Tilmeld


Sådan udvikles

fredede boliger og

erhverv


2. marts 2023 


Tilmeld


Udvikling af fredede

og bevaringsværdige

bygninger


10. november 2022 


Tilmeld


Milliardbyggeri i

Helsingør, Nivå og

Whiskybæltet


23. november 2022 


Tilmeld


Forurening i jord og

miljøfarlige stoffer i

bygninger. KURSUS.


14. september 2022 


Tilmeld


Ballerup: de store

projekter


8. september 2022 


Tilmeld


Ferieprojekter,

sommerhuse og

udvikling af

campingpladser


31. maj 2022 


Tilmeld


Køge: De store

projekter


Få vores daglige nyhedsbrev. Tilmeld dig her   #


Nye Talere


Thomas Marker

Advokat i Advokatfirmaet Marker


taler på:


Udvikling af nedslidte ejendomme og


konvertering til nye formål


Simon Vogn Lauridsen

Ejendomsmægler, MDE i home


Sydhavnen & Projektsalg

taler på:


Udvikling og byggeri af rækkehuse: træ


og mursten


Jens Ejner Christensen

Borgmester i Vejle Kommune


taler på:


Vejle: De store projekter


Hanne Marthine

Frederiksen


Partner, Advokat i Kammeradvokaten

Advokatfirmaet Poul Schmith


taler på:


Byudvikling på havne - best practice


Dorte Lindholdt

i Helsingør Bylab


taler på:


Milliardbyggeri i Helsingør


Nicolas Tofting

i Green Building Council


taler på:


Udvikling af nedslidte ejendomme og


konvertering til nye formål


Ulf Christensen

Adm. Direktør i Kuben Management


taler på:


Byudvikling på havne - best practice


Bent Rasmussen

Havnedirektør i Kalundborg Havn


taler på:


Kalundborg: et vækstcenter for enden


af Kattegatforbindelsen


Få RABAT på vores arrangementer: Køb et klippekort - som kan bruges

af alle.


Læs mere her


BYGGERI


Byudvikling på havne -


best practice


Jylland: Syn og skøn -


konfliktløsning ved


byggeprojekter. KURSUS.


Ferieprojekter,


sommerhuse og udvikling


af campingpladser


Jylland: Nye ændringer i


Bygningsreglementet.


KURSUS.


BYER


Køge: De store projekter


Vejle: De store projekter


Vestegnen: De store


projekter


Kalundborg: et


vækstcenter for enden af


Kattegatforbindelsen


MILJØ OG TEKNIK


Jylland: Syn og skøn -


konfliktløsning ved


byggeprojekter. KURSUS.


Jylland: Nye ændringer i


Bygningsreglementet.


KURSUS.


Fra idé til køb af projekter


- branding


Forurening i jord og


miljøfarlige stoffer i


bygninger. KURSUS.


LOVE OG REGLER


Jylland: Syn og skøn -


konfliktløsning ved


byggeprojekter. KURSUS.


Jylland: Nye ændringer i


Bygningsreglementet.


KURSUS.


Sådan bliver moms og ny


skat for


ejendomsprojekter.


KURSUS


Jylland: Sådan bliver


moms og ny skat for


ejendomsprojekter.


KURSUS


FINANS OG EJENDOM


Ferieprojekter,


sommerhuse og udvikling


af campingpladser


Sådan bliver moms og ny


skat for


ejendomsprojekter.


KURSUS


Jylland: Sådan bliver


moms og ny skat for


ejendomsprojekter.


KURSUS


Ejendomsmarkedet i


inflationstiden


Kontakt

Byens Ejendom

v/Docken Drift & Development A/S


Færgehavnsvej 35


2150 Nordhavn


CVR/SE: 41298332

Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)

E-mail: info@byensejendom.dk

LinkedIn: ByensEjendom
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