
Støtte efter byfornyelsesloven til 
tilpasning af nedslidte byer 



Generelt om 
byfornyelsesloven 

• Loven gælder for alle kommuner, 
og kan anvendes i alle byer og i det 
åbne land 

• På Finansloven afsættes 280 mio. 
kr. i runde tal til byfornyelse hvert 
år 

• Midlerne kan anvendes som tilskud 
til kommuners udgifter til: 

• områdefornyelse af problemramte, 
nedslidte byer og byområder 

• forbedring og nedrivning af private 
boliger (bygningsfornyelse) 

• forbedringer af private friarealer 
• kondemnering af meget dårlige 

boliger 

 

 

 

 



Hvordan fordeler ministeriet midlerne? 

• Midlerne til 
bygningsfornyelse m.v. 
fordeles til alle kommuner, 
der ønsker at anvende 
byfornyelsesloven - efter 
ministeriets objektive 
fordelingsnøgle  

• Midlerne til områdefornyelse 
fordeles af ministeriet efter 
kommunernes ansøgning 
vedrørende et konkret 
byområde 



Hvad er områdefornyelse? 

• Områdefornyelse er en helhedsorienteret, 
tidsbegrænset indsats i et geografisk afgrænset område 

• Områdefornyelsen gennemføres af kommunen i et 
samarbejde med borgerne i området 

• Områdefornyelse finansieres med 1/3 statslige midler 
og mindst 2/3 kommunale. Hertil kommer supplerende 
private midler. Væsentligt spin off. 

• Formålet er at igangsætte en udvikling og omdannelse 
af problemramte byer og boligområder og gøre dem 
attraktive for bosætning og private investeringer. 



Områdefornyelse  kan gennemføres i 
fire bytyper :  

• Nedslidte boligområder i mindre byer (under 
10.000 indbyggere) 

• Nedslidte boligområder i større byer 

• Nyere boligområder med sociale problemer 

• Ældre erhvervs- og havneområder 
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BULLETS OG 
BILLEDRAMME 
• Indsæt alternativt billede 

ved at højreklikke  
Formater Autofigur  
Farver og steger  Vælg 
Effekter under drop down 
menu Farve  Billede  
Vælg billede. 

• Du kan vælge at anvende 
billedrammen som 
tekstboks også. Farvelæg 
evt. rammen med 
farvepalleten. 



Støttetildeling 

• Støtten til områdefornyelse tildeles 
kommunerne efter konkrete ansøgninger. 

• Ansøgningen skal beskrive et nærmere 
udpeget byområde og indeholde  
dokumentation for udfordringer og potentiale 
for udvikling 

• Støtten fordeles efter konkret vurdering af 
områdets behov for en offentlig indsats. 

 



Supplerende støtte fra 
Landdistriktsprogrammet 

• Støtten til områdefornyelse i mindre byer kan 
matches med EU-midler gennem en lokal 
aktionsgruppe.  

• EU-tilskuddet kan være ud over 
aktionsgruppens i forvejen udmeldte 
økonomiske ramme. 

 



Hvad kan bygningsfornyelse bruges til? 

• Istandsættelse af boliger 

• Nedrivning af boliger 

• Ombygning af erhvervsbygninger til beboelse  

• Friarealer  

• Kondemnering – genhusning ved sundheds- 
og brandfare 
 

 



Udfordringer på bygningsdelen 

Nedslidte, faldefærdige og sundheds – og brandfarlige 
huse 

 
Kan både være beboede og tomme huse 
• i store byer 
• i mindre byer 
• i landsbyer 
• i det åbne land 

------------- 
• lejebolig  
• ejerbolig 
• andelsboliger 
• erhverv - landbrugsbygninger 

 



Tilsynsforpligtelsen i lovens § 75 

• Det påhviler kommunalbestyrelsen at føre 
tilsyn med bygninger, som bruges til beboelse 
og ophold 
 

    samt 
 

• gribe ind i de tilfælde, hvor disse bygninger 
ved deres indretning eller beliggenhed er 
sundheds- eller brandfarlige 

 



Lovændring pr. 1. januar 2013 

• Af de ca. 280 mio. afsættes årligt 100 mio. kr. til 
områdefornyelse (60 mio. kr) og bygningsfornyelse (40 
mio. kr) i netop disse områder.  

• Med lovændringen får de mindre byer (under 10.000) 
fremover forlods tildelt 35 mio. kr. til områdefornyelse 
(tidligere 12,5 mio. kr.) 

• Det enkelte område kan højst tildeles 10 mio.kr., i 
områdefornyelse, og kommunerne skal medfinansiere 
med mindst det dobbelte.  

• Fsva. de særligt målrettede midler (40 mio. kr) til  
bygningsfornyelse som led i en områdefornyelse 
prioriteres de små byer (under 3.000 indbyggere) først.  
 



Lovændring pr. 1. januar 2013 (fortsat) 

• Med lovændringen forhøjes den almindelige 
statslige refusionssats (fra 50% til 60%) til 
særligt afgrænsede aktiviteter, som 
istandsættelse af beboelse, nedrivning af 
beboelse og erhverv, opkøb af bygninger samt 
fjernelse af skrot og affald, som finder sted i 
småbyer med under 3.000 indbyggere samt i 
det åbne land. 

 



Regeringens vækstplan 

• I regeringens vækstplan planlægges der afsat 
yderligere 2x200 mio. kr. til denne indsats i 
2014 og 2015. Fordelingen af disse midler skal 
være målrettet de små byer, der har 
problemer med nedslidte boliger, og vil følge 
byfornyelseslovens regler. 



Spørgsmål 

• I er velkomne til at kontakte mig med 
spørgsmål 

• bilun@mbbl.dk 

 

• www.byfornyelsesdatabasen.dk 

mailto:bilun@mbbl.dk


Støttetildeling efter behovskriterier og 
potentialer 

• Områdemæssige problemer: nedslidning af 
bygninger, veje og offentlige arealer, trafikale 
forhold, manglende offentlige og private 
servicetilbud 

• Behov for bygningsfornyelse i området 
• Udviklingen i indbyggerantal, investeringer og 

beskæftigelse. 
• Sociale og beskæftigelsesmæssige problemer  
• Potentialer til udvikling i området 

 



Hvad gives støtten til? 

Kommunernes udgifter til : 
• programmering af indsatsen, herunder til information og 

borgerinddragelse, 
• planlægning af bygningsfornyelse i området, 
• etablering og forbedring af torve, pladser, grønne arealer og 

opholdsarealer, 
• etablering af særlige trafikale foranstaltninger, herunder 

trafiksanering og forbedring af parkeringsforhold, 
• kulturelle aktiviteter, herunder til etablering af kultur- og 

aktivitetshuse,  
• sociale indsatser, herunder til særlige beboergrupper, f.eks. børn og 

unge, psykisk syge, misbrugere etc. 
• Der gives ikke støtte til kommunale lønudgifter.  
• Private midler kan ikke erstatte de kommunale midler 

 


