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Oplysninger om ejendommen

Ejendommens adresse

Ejendommens matrikelnummer

Ejers navn

Ejers adresse

Ejers/kontaktpersons telefonnummer

Ejers/kontaktpersons e-mail

Navnet på personen eller CVR-nummer hvortil tilskuddet skal udbetales. (tilskuddet udbe-
tales til Nem-konto. Skriv ikke CPR-nummer)

Oplysninger om projektet

Find den projekttype der passer til dit projekt herunder og beskriv projektet.
Jeg søger om støtte til udvendig istandsættelse af en væsentlig nedslidt bo-
lig (ejer, andel og leje) som er opført før 1960 og er beliggende i en by med 
færre end 4.000 indbyggere eller i det åbne land. Bemærk! For ejer og andel 
gælder det at ejeren skal bebo ejendommen.

Jeg søger om støtte til udvendig istandsættelse af et forsamlingshus eller 
bygning med lignende anvendelse, beliggende i en by med færre end 4.000 
indbyggere eller i det åbne land.

Jeg søger om støtte til udvendig istandsættelse af erhvervslokaler i en byg-
ning med både erhverv og bolig, der er beliggende i en by med færre end 
4.000 indbyggere eller i det åbne land.

Jeg søger som støtte til ombygning af tidligere erhvervslokaler til udlejnings-
boliger der er beliggende i en by med færre end 4.000 indbyggere eller i det 
åbne land. Bemærk! Det er en betingelse at erhvervet er ophørt og at byg-
ningen skønnes egnet til at blive ombygget inden for en rimelig økonomisk 
ramme.

Jeg søger om støtte til nedrivning af en væsetligt nedslidt bolig begrundet 
i bygningens fysisk dårlige stand, der er beliggende i en by med færre end 
4.000 indbyggere eller i det åbne land.



Jeg søger om støtte til fjernelse af skrot og affald på en boligejendom, der er 
beliggende i en by med færre end 4.000 indbyggere eller i det åbne land.

Jeg søger om støtte til nedrivning af en tom erhvervsbygning (herunder drifts-
længer), hvor erhvervet er ophørt og bygningerne skæmmer omgivelserne, 
og som er beliggende i en by med færre end 4.000 indbyggere eller i det 
åbne land.

Jeg søger om støtte til indretning af offentligt tilgængeligt byrum (OBS mulig-
heden gælder kun for grunde hvor kommunen har meddelt støtte efter lands-
bypuljen til nedrivning af bygninger på samme ejendom).

Projektet vedrør følgende bygninger 
på BBR-meddelelsen (bygningsnummer):

Beskrivelse af projektet. Husk at beskrive hvordan projektet har en positiv indvirkning på 
oplevelsen i nærområdet.

Husk at vedhæfte kort over bygningerne som projektet vedrør.

M2 tag, der udskiftes

M2 mur, der renoveres

Antal vinduer, der udskiftes

Antal døre, der udskiftes

Kræver projektet byggetilladelse

Økonomi
Projektets samlede udgifter inkl. moms angives her. Der hentes tilbud/overslagspris fra 
momsregistrerede firmaer. Kun projekter med en samlet overslagspris på minimum 50.000 
kroner kan komme i betragtning. Overstiger den samlede overslagspris 100.000 kr. skal der 
indhentes to tilbud. Beskrivelse af arbejdet og et udspecificeret tilbud/overslag, hvor arbej-
dets forskellige dele fremgår med tilhørende priser, skal vedlægges som dokumentation. 
Samlet pris i tilbuddet/overslaget skal fremgå både med og uden moms.



Tilbud 1. Projektets samlede udgifter (inkl. moms)

Tilbud 2. Projektets samlede udgifter (inkl. moms)

Navn og adresse offentliggøres i forbindelse med Teknik & Miljøudvalgets behandling af 
indkomne ansøgninger. 
Er ansøger omfattet af navne- og adressebeskyttelse? 

Til virksomheder
Støtte fra landsbypuljen kan være omfattet af reglerne om statsstøtte. Dette afhænger 
blandt andet af virksomhedens forhold (fx om virksomheden retter sig mod det internati-
onale marked/turisme), og hvad der søges støtte til. Det er virksomhedens eget ansvar at 
undersøge juridisk, om det, der konkret søges støtte til, for den pågældende virksomhed 
er omfattet af statsstøttereglerne. Såfremt dette er tilfældet, kan støtte eventuelt søges 
som de minimis støtte. Ansøgning til landsbypuljen skal i så fald vedlægges en udfyldt ”de 
minimis erklæring”, som findes på kommunens hjemmeside under landsbypulje 2021. Hvis 
det efterfølgende konstateres, at støtte er givet i strid med statsstøttereglerne, skal virksom-
heden tilbagebetale støtten.
I kan læse mere om betingelserne for de minimis støtte her.

https://www.horten.dk/nyhedsliste/2019/november/statsstoette-de-minimis-stoette-hvad-er-det-og-hvordan-goer-man
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