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pulje til landsbyfornyelse
Tilskud til bygningsejere

Er du ejer af en bygning, der ligger i en by med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land, kan du
søge tilskud til blandt andet istandsættelse og nedrivning bygningen. Regeringen har i alt afsat 400
mio. kr. til 70 kommuner. Pengene fordeles med 200 mio. kr. i 2014 og 2015.
Kan du søge tilskud i din kommune?

Se på bagsiden af denne folder, hvilke kommuner, der kan give tilskud fra puljen.
Hvordan søger du?

Du skal som ejer af bygningen sende din ansøgning om tilskud til din kommune.
Spørg i kommunen om du skal anvende et ansøgningsskema, og om den stiller
særlige krav til ansøgningen, f.eks. om projektmateriale, budget, tidsplan mv.
Hvilke bygninger er omfattet?

l Private en- og tofamiliehuse

Du kan søge tilskud til
bygninger, der ligger

l Private udlejningsejendomme
l Andelsboligejendomme
l Bygninger med blandet beboelse og erhverv

i en by med færre end

l Erhvervsbygninger i byer under 3.000 indbyggere

3.000 indbyggere eller

Hvilke betingelser stilles der?

i det åbne land.

l Boligen skal være opført før 1950 eller have installationsmangler
l Du må ikke påbegynde arbejdet før kommunen har givet tilsagn om tilskud
l Arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker
l Puljemidlerne kan kun tildeles bygninger, som enten ligger i byer med færre
end 3.000 indbyggere eller i det åbne land
l Kommunen kan stille forskellige relevante arkitektoniske, miljømæssige og
udførelsesmæssige krav. Der kan være tale om krav til valg af materialer og
arkitektoniske krav til f.eks. vinduer og kviste

Tilskuddets størrelse

Støtte ydes som kontant tilskud til de arbejder, kommunen har godkendt. Det
er kommunen, der fastsætter tilskuddets størrelse på baggrund af reglerne i
byfornyelsesloven. Der vil derfor kunne være forskel på, hvor meget støtte, der
gives i de enkelte sager i kommunerne.
Til huslejeforhøjelse i udlejningsboliger ydes tilskud i form af indfasningsstøtte,
som nedtrappes over 10 år. Spørg kommunen, hvor meget støtte der kan opnås.
Støtte til arbejderne, som ydes efter anden lovgivning og tilskud fra anden side som
f.eks. skattefradrag efter bolig- jobordningen, fondstilskud, forsikringsydelser,
rabatter skal fratrækkes den udgift, der søges tilskud til.

Kontakt din

Hvilke arbejder er omfattet af ordningen?

kommune,

l Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger:
Alle typer forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder

hvis du har behov

l Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger: Udvendige arbejder,
etablering af wc og bad, afhjælpning af sundheds- og brandfarlige forhold
l Nedrivning af nedslidte boliger
l Nedrivning af tomme erhvervsbygninger i byer under 3.000 indbyggere
l Udvendig istandsættelse af bygninger med blandet beboelse og erhverv
l Ombygning af erhverv til udlejningsboliger
l Istandsættelse af forsamlingshuse
l Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
l Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse
eller nedrivning

for yderligere
information om
støttemulighederne
i puljen.

