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Landsbypuljen 
Puljen anvendes i Faxe Kommune med det formål, at styrke og 
forbedre kommunens byer og landsbyer.

I 2021 ydes der primært støtte til istandsættelse af bevaringsværdige byg-
ninger i bebyggede miljøer, f.eks. i mindre byer og landsbyer, som er udpe-
get som kulturmiljøer. Også istandsættelse af forsamlingshuse prioriteres med 
årets pulje.

Her efter prioriteres istandsættelse af boliger og erhvervsbygninger, der ikke 
er bevaringsværdige.

Hvem kan søge?
Puljen kan søges af bygningsejere, det vil sige enkeltpersoner eller virksomhe-
der.

Hvordan ansøger du?
Du ansøger ved at finde og udfylde ansøgningsskemaet på kommunens 
hjemmeside og sende det ind med sikker post via Borger.dk.

Kun projekter med en samlet udgiftssum på mindst 50.000 kr. kan opnå støtte. 
Hvis projektudgifterne overstiger 100.000 kr. skal du, som ansøger, fremsende 
tilbud fra to forskellige firmaer.

De tilbud du indhenter, skal indeholde oversigt over arbejdernes enkelte dele 
med tilhørende priser, for eksempel:

• x antal vinduer á xx kr. 
• x antal døre á xx kr.
• x antal m² tag á xx kr. 

Frister
• Ansøgninger skal være fremsendt inden d. 13. september 2021.
• Alle arbejder skal være udført og afsluttet inden  d. 1. juli 2022.

Sådan prioriterer kommunen ansøgningerne
Udover de kriterier, der er fastsat gennem lovgivningen, vil projekterne blive 
udvalgt efter nedenstående kriterier for henholdsvis istandsættelser og ned-
rivninger.

1. Bevaringsværdige huse i byer og landsbyer under 4.000 indbyggere, der 
er udpeget som kulturmiljøer i rapporten ”screening af kulturmuljøer”.

2. Istandsættelse af forsamlingshuse.
3. Bevaringsværdige huse i alle byer og landsbyer under 4.000 indbyggere.
4. Bevaringsværdige huse i alle kulturmiljøer.
5. Istandsættelse af bygninger, nedrivning samt fjernelse af skrot og affald 

generelt.

Nedrivning:
• Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse i et lokalsamfund eller 



være synligt fra offentlig vej
eller

• Bygningen, der søges om støtte til nedrivning af, skal have en negativ visu-
el effekt på omgivelserne.

• Der gives som udgangspunkt ikke støtte til nedrivning af bygninger, der 
er udpeget som bevaringsværdige, selvom en nedrivning er begrundet i 
bygningens fysisk dårlige tilstand.

Hvad er et kulturmiljø?
Kulturmiljøer giver os en forståelse af, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Og 
udvikling af kulturmiljøernes bygningskultur kan være en god forretning – ikke 
alene for den enkelte ejer, men også for omkringliggende boliger og kommu-
nen som helhed, fordi kulturmiljøerne kan skabe øget livskvalitet og økono-
misk værdi i forhold til turisme, erhverv og bosætning.

Faxe Kommune har 39 kulturmiljøer, som kan læses i denne rapport.

Hvilke arbejder kan opnå støtte?
Du kan søge om tilskud til udvendig istandsættelse af klimaskærmen (tag, 
facade, vinduer, døre mm.), og du kan søge om tilskud til nedrivning af byg-
ningen eller fjernelse af skrot og affald.

Hvis du søger om tilskud til istandsættelse, er det en betingelse, at bygningen 
er opført før 1960; at den er væsentligt nedslidt og har behov for en ekstraor-
dinær vedligeholdelsesindsats.

Søger du om nedrivning, er det en betingelse, at nedrivningen er begrundet i 
bygningens fysisk dårlige tilstand.

Hvilke bygninger kan der søges tilskud til?
• Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsbo-

liger fra før 1960, dog primært istandsættelse af klimaskærm og etable-
ring af bad og wc.

• Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anven-
delse. Herunder f.eks. forbedring af tilgængeligheden for ældre og 
handicappede

• Nedrivning af nedslidte boliger og private erhvervsbygninger
• Herunder kommunalt opkøb med efterfølgende nedrivning eller istand-

sættelse.
• Ombygning af erhverv til udlejningsboliger
• Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme

For erhvervsbygninger er det en forudsætning, at erhvervet er ophørt.

Hvilken støtte kan du få?
Støtten beregnes på baggrund af de støtteberettigede udgifter. Hovedprin-
cippet er, at støtten maksimalt kan udgøre:

• 25 % af udgifterne til istandsættelse af bygninger der ikke er bevarings-
værdige

• 50 % af udgifterne til istandsættelse af bygninger, der er bevaringsvær-
dige (SAVE 1-4)



• 50 % af udgifterne til nedrivninger og fjernelse af skrot og affald.

Støtten gives som et kontant (skattefrit) tilskud. Tilskuddet beregnes ud fra de 
samlede udgifter, som fremgår af bygherrens overslag eller tilbud. Udgifterne 
omfatter materialer, arbejdsløn, arkitekt- og teknikerhonorar og byggetilladel-
se inkl. moms.

Sådan får du udbetalt støtte
Der udbetales støtte svarende til projektets faktiske udgifter efter projektet er 
færdigt. Det beløb, der gives i tilskud vil ikke blive forhøjet, selvom de faktiske 
udgifter ender med at blive højere end angivet i ansøgningen.

Arbejdet skal udføres af momsregistrerede og forsikrede virksomheder. Der 
ydes ikke støtte til eget arbejde.

Arbejdet må ikke igangsættes, inden der er modtaget tilsagn om støtte, og 
projektet må ikke ændres efter der er givet tilsagn om støtte, med mindre 
kommunen godkender ændringen.

Støtte til arbejder, som ydes efter anden lovgivning, fondstilskud, forsikrings-
ydelser mv. skal fratrækkes den udgift, der søges tilskud til. 

Hvad er SAVE?
I Faxe Kommune har vi valgt at registrere bygningers bevaringsværdi efter 
den såkaldte SAVE-metode.
SAVE er en sammenskrivning af ”Survey of Architectural Values in the Environ-
ment” (= Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet). 
Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning

• Arkitektonisk værdi
• Kulturhistorisk værdi
• Miljømæssig værdi
• Originalitet
• Tilstand

Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en 
samlet bevaringsværdi for bygningen. 

Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af byg-
ningens kvalitet og tilstand. Som hovedregel vil den arkitektoniske og den kul-
turhistoriske værdi dog veje tungest. Karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi, 
4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi.

Er din bygning SAVE-registreret?
Du kan se, om din bygning er SAVE-registreret på Faxe Kommunes digitale 
kort (borger GIS), ved at sætte flueben i ”FBB bygninger” under temaet be-
skyttelseslinjer mm. 

Inden ansøgningerne indstilles til Teknik & Miljøudvalget, vil Center for Plan & 
Miljø besigtige den bygningen, der søges om støtte til og foretage en vurde-
ring af bevaringsværdien.



Hvilke kvalitetskrav skal arbejderne opfylde?
Formålet med støtten er, at opretholde eller øge bygningens bevaringsværdi. 

Kommunen kan derfor stille krav til det arkitektoniske udtryk og til materiale-
valg, metoder og udførelse for at sikre, at bygningens oprindelige karakter 
bevares eller genskabes.

Tilbagebetaling af støtte
Hvis ejendommen afhændes eller overgår til anden anvendelse, skal tilskud-
det tilbagebetales helt eller delvist, hvis salgsprisen eller ejendommens værdi 
overstiger den værdi ejendommen havde efter forbedringen, tillagt efterføl-
gende, sædvanlige prisstigninger. 
Deklaration om tilbagebetalingspligten skal i visse tilfælde tinglyses på ejen-
dommens ejers regning. Gebyret lyder på 1.660 kr. (august 2019).

Derfor kan du få støtte
Pulje til landsbyfornyelse er et statsligt initiativ, der har til formål at hjælpe 
kommunerne med at sanere den nedslidte bygningsmasse, som findes man-
ge steder i det åbne land og i mindre byer.
Med hjemmel i byfornyelsesloven, kan kommunerne støtte konkrete projekter 
bl.a. udvendig istandsættelse og nedrivning direkte til bygningsejere.

Alle ansøgninger vil udover de kriterier, der er oplistet, blive vurderet efter 
byfornyelseslovens regler, og kun de projekter, der lever op til byfornyelseslo-
vens krav samt de oplistede kriterier vil kunne opnå støtte.

Du skal, som ansøger, selv orientere dig i den gældende lovgivning om, hvor-
vidt dit projekt lever op til de gældende regler. Kommunen vil gerne være 
behjælpelig med spørgsmål, men den endelig vurdering af projektet vil først 
ske, når selve ansøgningen behandles.

Du kan læse om landsbypuljen samt love og regler på Trafik-, Bygge- og Bo-
ligstyrelsens hjemmeside under punkterne: Byfornyelse og Landsbyfornyelse. 

Den videre proces
Når ansøgningsfristen er udløbet, indhenter kommunen eventuelt suppleren-
de oplysninger hos dig som ansøger. Kommunen vil herudover foretage en 
besigtigelse for at vurdere bygningens SAVE-værdi.

Ansøgningerne behandles af Teknik & Miljøudvalget, hvor dit navn og adres-
se fremgår. Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, bedes dette 
fremgå af ansøgningen.

Efter behandlingen i Teknik & Miljøudvalget, får du enten tilsagn om støtte 
evt. med vilkår om opfyldelse af særlige kvalitetskrav, eller et begrundet af-
slag på ansøgningen. Afgørelserne kan ikke påklages. 

Når arbejdet er udført, skal du som bygherre, indsende et byggeregnskab 
til kommunen. Regnskabet skal være vedlagt regninger og kvitteringer samt 
dokumentation for at udgifterne er afholdt. 

Tilskuddet udbetales, når kommunen har besigtiget det færdige arbejde, 



samt gennemgået byggeregnskabet og har konstateret, at det er i over-
ensstemmelse med grundlaget for tilsagnet om støtte. 
Du skal være opmærksom på at tilskuddet kun omfatter arbejdets faktiske 
udgifter og maksimalt hvad der svarer til tilsagnets størrelse.
Desuden dækker støtten ikke kontantbetalinger. 

Særligt til virksomheder
Støtte fra landsbypuljen kan være omfattet af reglerne om statsstøtte. 
Dette afhænger blandt andet af virksomhedens forhold (fx om virksomhe-
den retter sig mod det internationale 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 omfat-
tet 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 virksomheden tilbage-
betale støtten.
I kan læse mere om betingelserne for de minimis støtte her.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til landsbypuljen, er du velkommen til at kontak-
te Faxe Kommune, Center for Plan & Miljø på tlf. 5620 3019 eller på mail 
plan@faxekommune.dk

1: KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013
om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte


