
Læs mere om 
reglerne i dette in-

formationsmateriale, 
på hjemmesiden eller 

kontakt os. 

LANDSBYFORNYELSE
I HOLBÆK KOMMUNE 2021

I Holbæk kommune vil vi gerne 

understøtte en positiv udvikling i 

det åbne land og i byer med færre 

end 4000 indbyggere ved at gøre 

brug af statens midler til landsby-

fornyelse. Du kan som bygningsejer 

søge om støtte til bl.a. nedrivning 

og istandsættelse.

I 2021 kan vi få hele 
80% af støtten dækket af 

de statslige midler til landsby-
fornyelse.

Vi har derfor mulighed for at støtte  
endnu flere projekter. Vi opfordrer 

derfor private husejere, forsam-
lingshuse, og ejere af nedslidte 

og skæmmende huse til at 
søge puljen.

KONTAKT OS
Kontakt os hvis du har spørgsmål til puljen
Send en mail til byfornyelse@holb.dk
Find desuden info om puljen på vores hjemmeside:
www.holbaek.dk  - søg på ’landsbyfornyelse’
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HVAD ER LANDSBYFORNYELSE?
Landsbyfornyelse er et statsligt initiativ der har 
til formål at hjælpe kommunerne med at sanere 
den nedslidte bygningsmasse der findes mange 
steder i det åbne land og byer med færre end 
4000 indbyggere. Med hjemmel i byfornyelseslov-
en kan kommunerne støtte konkrete projekter og 
hente refusion dertil fra statens puljer (rammer). 
Byfornyelsesloven giver kommunerne mulighed 
for at støtte bl.a. udvendig istandsættelse og 
nedrivning direkte til private bygningsejere. 

HVILKE BETINGELSER STILLES DER?
• Boligen skal være opført før 1960 og være 

væsentlig nedslidt.
• Ved private ejer-og andelsboliger skal boligen 

bebos af ejeren/andelshaveren (der kan ikke 
ydes støtte til sommerhuse og flexboliger).

• Arbejdet må ikke påbegyndes før kommunen 
har givet skriftlig tilsagn om tilskud.

• Arbejdet skal udføres af en momsregistreret 
håndværker (man kan ikke få støtte til eget 
arbejde).

• Bygningen skal være væsentlig nedslidt og 
have behov for en ekstraordinær vedligehol-
delsesindsats.

• Kommunen kan stille forskellige relevante 
arkitektoniske, miljømæssige og udførelses-
mæssige krav. Der kan være tale om krav til 
valg af materialer og arkitektoniske krav til 
f.eks. vinduer og kviste.

• Ved nedrivning, er det en betingelse at ned-
rivningen er begrundet i bygningens fysisk 
dårlige tilstand. Der kan stilles krav til håndte-
ring af byggematerialer, f.eks. krav om genan-
vendelse.TILSKUD TIL BYGNINGSEJERE

Er du ejer af en bygning, der er i en fysisk dårlig 
tilstand og trænger til istandsættelse, kan du søge 
tilskud til udvendig istandsættelse af klimaskær-
men (tag, facade, vinduer, døre mm). Når du 
søger om istandsættelse er det en betingelse at 
bygningen er opført før 1960, er væsentlig ned-
slidt og har behov for en ekstraordinær vedlige-
holdelsesindsats. Du kan også søge om støtte til 
nedrivning af en boligejendom, hvis begrundels-
en er bygningens fysisk dårlige tilstand. Eller til 
nedrivning af private erhvervsbygninger såfremt 
erhvervet er nedlagt. Læs mere om de krav by-
fornyelsesloven stiller, på de næste sider.
Derudover gælder der en række kriterier i Holbæk 
Kommune, som skal opfyldes for at ens projekt vil 
blive indstillet politisk til at få tildelt støtte.

LOKAL UDVIKLING
I Holbæk Kommune muliggør Puljen til Lo-
kal udvikling, at kommunalbestyrelsen kan 
støtte landsbyfornyelsesprojekter der har en 
kulturhistorisk værdi og/eller som betyder en 
forbedret visuel oplevelse i et lokalsamfund 
eller fra offentlig vej.



KRITERIER I HOLBÆK KOMMUNE
Projekter hvor der søges om støtte til istandsæt-
telse:
• Projektet skal medføre en forbedret visuel op-

levelse i et lokalsamfund eller være synlig fra 
offentlig befærdet vej.

• Projektet skal være en del af et værdifuldt 
kulturmiljø eller vurderes at have en kulturhi-
storisk værdi og istandsættelsen skal bidrage 
til den kulturhistoriske fortælling.

• Hvis der kan argumenteres ekstraordinært for 
bygningen og projektets bevaringsværdier, kan 
der gives støtte til ejendomme hvor projektet 
ikke lever op til kriteriet om synlighed fra vej 
eller visuel betydning i et lokalsamfund.

• Projekter der vedrører istandsættelse af 
forsamlingshuse og lign. kan tildeles støtte, 
selvom kravene om synlighed og kulturhisto-
risk værdi ikke er opfyldt, da forsamlingshuse 
og lign. har stor betydning for det lokale liv.

Projekter hvor der søges om støtte til nedrivning 
og oprydning på boliggrunde med affald og skrot:

• Projektet skal medføre en forbedret visuel op-
levelse i et lokalsamfund eller være synlig fra 
offentlig befærdet vej.

• Bygningen der søges om støtte til nedrivning 
af skal have en negativ visuel effekt på omgi-
velserne.

• Der gives som udgangspunkt ikke støtte til 
nedrivning af bevaringsværdige bygninger, 
medmindre der er særlige forhold der taler for 
at yde støtte, f.eks. lokalsamfundets interesse. 
Desuden kræves der en faglig vurdering af at 
bygningen ikke kan reddes.

TILSKUDETS STØRRELSE
Støtten ydes som kontant tilskud til bygningse-
jeren, til de arbejder kommunen har godkendt. 
Støtten udbetales først når arbejdet er udført og 
regnskab samt dokumentation er modtaget. Det 
er kommunen, der fastsætter tilskuddets størrelse 
på baggrund af reglerne i byfornyelsesloven. Det 
må forventes at der vil være en vis egenbetaling, 
typisk halvdelen af projektets udgifter. Ved støtte 
til forsamlingshuse er det muligt at støtte pro-
jektet med op til projektets fulde beløb, såfremt 
egenfinansiering ikke er mulig. Ligeledes er det 
muligt at støtte nedrivning med op til projektets 
fulde beløb.

FORSAMLINGSHUSE
Ved støtte til forsamlingshuse er det muligt 
at støtte projektet med op til projektets fulde 
beløb, såfremt egenfinansiering ikke er mulig.
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HVORDAN ANSØGER JEG?
Du skal som ejer af en bygning sende din ansøgn-
ing om tilskud til Holbæk Kommune. Ansøgningss-
kemaet kan findes på kommunens hjemmeside 
www.holbaek.dk (søg på landsbyfornyelse) eller 
ved at kontakte os via mail byfornyelse@holb.dk.

Ansøgningen sendes elektronisk til:
byfornyelse@holb.dk

Holbæk Kommune vil løbende behandle de ind-
komne ansøgninger administrativt og politisk.
Ansøgninger behandles så længe der er kommu-
nale og statslige midler til at støtte projekter i 
2021.
Alle ansøgninger vil udover de kriterier der 
gælder i Holbæk Kommune, blive vurderet efter 
byfornyelseslovens regler. Kun de projekter der 
lever op til byfornyelseslovens regler, samt de 
oplistede kriterier vil kunne støttes.

Læs ‘lov om byfornyelse og udvikling af byer’  - 
LBK nr 794 af 27/04/2021 her:
 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/794

HVILKE ARBEJDER ER OMFATTET?
• Udvendig istandsættelse af nedslidte private 

udlejningsboliger.
• Udvendig istandsættelse af nedslidte ejer- og 

andelsboliger (ejeren skal bebo ejendommen)
• Udvendig istandsættelse og tilgængeligheds-

foranstaltninger af forsamlingshuse og byg-
ninger med lignende anvendelse.

• Udvendig istandsættelse af erhvervslokaler 
beliggende i bygninger med blandet beboelse 
og erhverv som er privat ejet. Det er en betin-
gelse at der samtidig ydes støtte til udvendig 
istandsættelse af boligdelen i bygningen.

• Ombygning af erhverv til udlejningsboliger 
(udvendige arbejder)

• Nedrivning af nedslidte boliger, grundet byg-
ningens fysisk dårlige tilstand.

• Nedrivning af erhvervsbygninger, hvor erhver-
vet er nedlagt

• Etablering af offentlig tilgængelige byrum 
efter nedrivning.

• Fjernelse af skrot og affald på boligejendom-
me

KONTAKT OS
Kontakt os hvis du har spørgsmål 
til puljen eller til et konkret projekt, 
send en mail til:
byfornyelse@holb.dk 

Find desuden mere info om puljen 
på vores hjemmeside:
www.holbaek.dk  - søg på:
’landsbyfornyelse’

Det er op til dig som ansøger selv at orientere 
dig i den gældende lovgivning om hvorvidt 
dit projekt lever op til de gældende regler. 
Holbæk kommune vil gerne være behjælpelig 
med spørgsmål, men den endelig vurdering 
af projektet vil først ske når selve ansøgnin-
gen behandles.


