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Resumé 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2019 disponering af statens pulje til 
landsbyfornyelse 2019, herunder en supplering af den igangværende områdefornyelse i 
Aakirkeby.   
 
Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat søger derfor om en forhøjelse af de 
eksisterende anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby med midler fra pulje til 
landsbyfornyelse 2019, så implementeringen af indsatsområderne Byrum i bymidten og 
Rekreative og grønne tiltag kan påbegyndes.  

Indstilling og beslutning 
Kommunaldirektøren indstiller, 

a) at anlægsbevillingen til områdefornyelse i Aakirkeby forhøjes med 435.000 kr. (udgift), 
således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 1.904.500 kr., 

b) at anlægsbevillingen til refusion/tilskud tilsvarende forhøjes med -435.000 kr. (indtægt), 
således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -1.028.500 kr., og således at 
forhøjelsen sker ved hjemtagelse af midler fra landsbyfornyelsespulje 2019, 

c) at der afsættes rådighedsbeløb på 435.000 kr. (udgift) og på -435.000 kr. (indtægt) i 
2019, og 

d) at der fortsat søges om yderligere tilskud fra private fonde og evt. EU-puljer til 
realisering af projekterne i projektbeskrivelsen. Hvis tilsagn modtages fremlægges sagen 
på ny. 

 
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. oktober 2019: 
Anbefales. 
 
 
Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019: 
Godkendt. 
 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. april 2018 en anlægsbevilling på 400.000 kr. til 
projektopstart af byudvikling i Aakirkeby. Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. november 



2018 byfornyelsesprogrammet for Aakirkeby.  Samtidig godkendtes anlægsbevillinger til den 
første fase af programmet.  

 
Budgettet til områdefornyelse består af både kommunale midler og statslige midler samt 
midler fra fonde mv. Midlerne fra staten skal matches af kommunale midler, afhængigt af 
puljen er det enten i forholdet 50/50 (2018) eller 40/60 (2019). 

I denne sag søges den eksisterende bevilling forhøjet med midler fra statens pulje fra 2019, 
som Kommunalbestyrelsen godkendte disponeringen af den 27. juni 2019.  

 
Midlerne i puljen til områdefornyelse 2018 var begrænsede og derfor var det ikke muligt at 
matche samtlige kommunale midler i projektet med statslige midler. Der er således 290.000 
kr. i projektet, som der ikke er søgt refusion for. For den statslige pulje for 2019 kan der søges 
om refusion i forholdet 40/60, hvorfor der med de 290.000 kr. kan søges om 435.000 kr. i 
statslige midler. 

 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2019 forhøjelse af anlægsbevillingerne på 
67.500 kr., da Aakirkeby Borgerforening overdrog et tilsagn fra LAG-Bornholm til kommunen i 
forbindelse med etablering af en bålhytte i Sdr. Byskov. Dette er et af de delprojekter, som 
indgår i byfornyelsesprogrammet for områdefornyelse i Aakirkeby. Den samlede 
anlægsbevilling udgør derefter 1.469.500 kr. Bålhytten er nu etableret. 
 
Ligeledes godkendte kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019, at statens pulje til 
landsbyfornyelse 2019 kan anvendes til supplering af det igangværende 
områdefornyelsesprojekt i Aakirkeby. Statens refusion i puljen til landsbyfornyelse 2019 udgør 
60 % af kommunens udgifter. 
 
I områdefornyelsesprojektet i Aakirkeby er der fortsat mulighed for at matche kommunale 
midler, hvilket betyder, at der kan hjemtages 435.000 kr. uden tilførsel af yderligere 
kommunale midler.  
 

Aakirkeby Områdefornyelse Hele kroner 
Bruttoudgifter, Anlægsbevillinger 1.402.000 
Refusionsberettede udgifter 1.342.000 
Refusion 50 %, pulje til byfornyelse 2018.  526.000 
BRK, medfinansiering, pulje til byfornyelse 2018. 526.000 
Rest, BRK medfinansiering 290.000 
Mulig refusion 60 %, pulje til landsbyfornyelse 2019 435.000 
 
Hjemtagelse af flere statslige midler kræver, at der afsættes yderligere kommunal 
medfinansiering. 
 
Dertil søges fondsmidler for at realisere det samlede projekt på i alt 17,7 mio. kr., hvilket også 
vil kunne forudsætte yderligere kommunal medfinansiering. 
 
Forhøjelsen på 435.000 kr. ønskes anvendt til følgende indsatsområder i 
byfornyelsesprogrammet:  

- Byrum i bymidten. Første anlægsfase, som forventes at andrage ca. 600.000 kr. inkl. 
projektering.  



- Rekreative og grønne tiltag. Etablering af og fundraising til aktivitetstilbud, f.eks. 
forbedringer i Sdr. Byskov samt opstart på processen for oplevelsesstier i Sdr. Byskov 
og ved Hans Rømer Skolen. 

 
Forhøjelse af de igangværende anlægsbevillinger til områdefornyelsesprojektet med yderligere 
statsmidler vil øge den økonomiske risiko, der er forbundet med disse, i forhold til 
tilbagebetaling til staten, såfremt programmet ikke gennemføres i sin helhed. Modsat vil en 
større anlægsbevilling øge mulighederne for blandt andet projektering til anvendelse for 
fundraising af ekstern finansiering. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. april 2018, den 29. november 2018 og den 27. juni 
2019 en anlægsbevilling med samlede bruttoudgifter på 1.469.500 kr. til områdefornyelse i 
Aakirkeby, og en anlægsbevilling til refusion/tilskud vedrørende projektet på samlet -593.500 
kr. 
  
Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 435.000 kr., 
således at den samlede anlægsbevilling til projektudgifter herefter udgør 1.904.500 kr.  
Der søges tilsvarende om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -435.000 kr. 
til refusion, således at den samlede anlægsbevilling til projektindtægter herefter udgør -
1.028.500 kr. Forhøjelsen af anlægsbevillingen består således alene af hjemtagelse af 
yderligere statslige midler i form af refusion fra landsbyfornyelsespuljen 2019.  
 
Rådighedsbeløbene afsættes i 2019. 
 
Anlægsbevillingerne kan specificeres således (beløb i hele kroner): 
 
Indsatsområde Nuværende 

anlægsbevilling 
Forhøjelse Ny 

anlægsbevilling 
01 Branding 60.000  60.000 
02 Byrum og aktiviteter i bymidten 785.000 50.000 835.000 
05 Rekreative og grønne tiltag 243.500 385.000 628.500 
06 projektledelse og borgerinddragelse 381.000  381.000 
Samlede udgifter 1.469.500 435.000 1.904.500 
    
Indtægter    
Statens pulje til byfornyelse 2018 -526.000  -526.000 
LAG-Bornholm -67.500  -67.500 
Statens pulje til landsbyfornyelse 2019  -435.000 -435.000 
Samlede indtægter -593.500 -435.000 -1.028.500 
    
Nettoudgifter 876.000 0 876.000 
 
 

Supplerende sagsfremstilling 
ingen. 


