
Informationsmøde torsdag den 23. marts 2018 

Tilskudsordninger – 
byfornyelse 2017 

Velkommen 



I 2017 er der tre tilskudsordninger: 

• Istandsættelse af forsamlingshuse 

• Nedrivning 

• Byrum 

Byfornyelse 



Og bygninger med lignende anvendelse. 

 

Istandsættelse af 
forsamlingshuse 

For at komme i betragtning til tilskud skal bygningen have 

funktion som forsamlingshus. Dvs. det skal rumme 

aktiviteter, der samler den lokale befolkning og være en 

vigtig del af nærmiljøet og et centralt socialt mødested. 

Bygningen skal være tilknyttet byer med færre end 5000 

indbyggere og skal bidrage til at gøre det attraktivt at bo i 

mindre byer og dermed fastholde bosætningen her. 

 



Tiltag og tilskudsprocent 

Der gives tilskud til. 

• Istandsættelse af klimaskærm 

• Energitiltag foreslået i en 

energimærkerapport 

• Forbedring af tilgængelighed for ældre og 

handicappede 
 

• Tilskuddet udgør som udgangspunkt 50 % 

af udgifterne. Der er afsat 4,5 mio. kr. hertil. 

• Medfinansiering: egne midler eller andre 

puljer 



Prioritering mellem ansøgere 

• Bygninger med høj anvendelsesgrad og/eller flere 

foreninger/brugergrupper tilknyttet prioriteres over 

bygninger med lav anvendelsesgrad og med få 

foreninger/brugergrupper tilknyttet.  

 

• Der foretages en helhedsvurdering af tiltaget/tiltagene i 

forhold til; hele bygningens tilstand, herunder tiltagets 

rentabilitet, fremtidig anvendelse af bygningen, øvrige 

forsamlingshuse i nærområdet, således at det 

prioriteres, at der gives til flere lokalområder frem for 

flere bygninger i samme lokalområde. 

 



Hvordan søges 

• Find vejledning og ansøgningsskema på 

hjemmesiden: brk.dk Borger bolig 

byggeri 

• Kort beskrivelse af bygningens 

anvendelse 

• Beskriv projektet – hvilke tiltag og budget 

• Bilag til ansøgning; anvendelsesgrad, 

tilbud, fotos, energimærke 

• Sendes senest den 21. maj 2017. 
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Videre forløb 

• Gennemgang af alle ansøgninger 

• Vurdering 

• Svar til ansøgere 

• Byggesagsbehandling;  

• Anmeldelse/ansøgning: bygogmiljoe.dk 

• Spørgsmål vedr. byggeri: Byg kundecenter 

• Aftale om istandsættelse med tilskud 

http://www.bygogmiloe.dk/
https://www.brk.dk/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/BYG-Kundecenter-.aspx


Tilskud til nedrivning 

 

• Fortsættelse af  

eksisterende ordning. 

• Tilskud til boliger på  

landet eller i by samt erhverv i 

mindre byer.  

• Tilskud på 70 % af udgifterne 

– dog 100 % til foreninger. 

• Afsat 4 mio. kr.  

 



Tilskud til indretning af byrum 

• Formål: Udnyttelse af grunde efter 

tiloversblevne bygninger. Mulighed for ny 

anvendelsesmulighed. 

• Byrum er åbne for offentligheden 

• Byrum kan have et kulturelt, rekreativt eller 

fællesskabsfremmende formål 

 



Tilskud til indretning af byrum 

• Tilskud til materialer og håndværker- 

udgifter i beskedent omfang. 

• Samlet pulje i alt 1,6 mio. kr. 

 



Hvordan søges 

• Find vejledning og ansøgningsskema på 

hjemmesiden: brk.dk Borger bolig 

byggeri 

• Beskriv projektet – hvilke tiltag, budget 

• Sendes senest den 21. maj 2017. 
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Yderligere info og spørgsmål 

• Kontakt: Gitte Nielsen tlf. 56922047 eller 

gitte.elton.nielsen@brk.dk 

• Hjemmesiden: brk.dk Borger bolig 

byggeri 

• Byg kundecenter tlf. 56922116 eller 

tm@brk.dk 
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Tak for nu 

 


