
Bevaring og nedrivning af boliger i landdistrikterne
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NEDRIVNING AF UDTJENTE BOLIGER

INDRETNING AF BYRUM EFTER NEDRIVNING

RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BOLIGER



OM LANDSBYPULJEN

• Formål: Forskønnelse af landdistrikterne og sikring af gode boliger

• Økonomi: 2,7 mio. kr. årligt fra staten + kommunal medfinansiering på
tilsvarende til og med 2020: I alt ca. 5,5 mio. kr. om året

• Hvem? Byer med færre end 3000 indbyggere

– Nedrivning af nedslidte og skæmmende boliger og erhvervsbygninger

– Efterbehandling og indretning af tomme grunde efter nedrivning til offentligt 
tilgængeligt byrum 

– Udvendig istandsættelse af synligt beliggende, nedslidte 
bevaringsværdige bygninger (SAVE 1-5)

– Fjernelse af skrot og affald

• Prioritering: Synlighed, bevaring og til fare/gene

– Bygningens synlighed (i landsbyer, ved offentlig vej) 

– Ejendomme der er til gene for omgivelser

– Fritliggende bygninger i nærheden af margueritrute, 
Camønoen, seværdigheder eller fortidsminder

– Bygninger med høj bevaringsværdi



• Frivillige aftaler med 
ejeren om fuld støtte til 
nedrivning af bolig

• Køb af ejendom

• Hvis bevaringsværdig: 
Høring hos 
bevaringsforeningen, 
Museum 
Sydøstdanmark og 
Landsforeningen for 
Bygnings- og 
Landskabskultur inden 
evt. beslutning om 
nedrivning

NEDRIVNING AF 
UDTJENTE BOLIGER



• Indretning af grunden 
til offentligt byrum

• Budget: 100.000 kr. pr. 
byggetomt

• Driftsaftaler med 
lokalråd eller andre 
lokale frivillige

• Alternativt: Salg af 
grund til fx nabo eller 
landbrug

EFTERBEHANDLING EFTER 
NEDRIVNING



• Tilskud til renovering af 
boligens klimaskærm: 
Tag, vinduer og facade

• SAVE 1-3: Tilskud op til 
50 %

• SAVE 4: Tilskud op til 
35 %

• SAVE 5: Tilskud op til 
25 %

• Krav til renoveringen: 
Øge eller fastholde 
bevaringsværdien

RENOVERING AF 
BEVARINGSVÆRDIGE 
BOLIGER



BEVARINGS-
VÆRDIER



• Kommunale puljer
– Pulje til fysiske forbedringer

– Udviklings- og markedsføringspuljen

– LUP-puljen (Pulje til understøttelse af lokale udviklingsplaner)

• Statslige puljer
– Byfornyelsens forsøgspulje (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen)

– Landdistriktspuljen (Erhvervsstyrelsen)

• Fonde
– Realdania

– Nordea Fonden

– Lokale- og Anlægsfonden (LOA)

ANDRE MULIGHEDER
FOR STØTTE



TAK FOR TIDEN
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FOR MERE INFO:

WWW.LANDSBYPULJE.VORDINGBORG.DK

ANSØGNINGER SENDES TIL:

LANDSBYPULJE@VORDINGBORG.DK


