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Pulje til Landsbyfornyelse for 2018
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgninger om støtte
fra pulje til landsbyfornyelse fra 42 af de 45 kommuner, som er omfattet af ordningen.
Rammen for 2018 på 57,8 mio. kr. og restmidler fra 2014 og 2015 på
omkring 3,4 mio. kr. er blevet fordelt mellem kommunerne. Fordelingen er foretaget på basis af den objektive fordelingsnøgle, som afspejler den enkelte kommunes behov for landsbyfornyelse. Fordelingsnøglen er opgjort på basis af BBR-data om bygningsbestanden i
de enkelt kommuner i åbent land og småbyer. Fordelingen fremgår af
den vedlagte fordelingsliste, jf. bekendtgørelse nr. 1044 af 30. juni
2016.
Kommunerne kan meddele tilsagn af midlerne fra dags dato og kan
indberette beslutninger om projekter senest 24 måneder fra dags
dato, jf. bekendtgørelse nr. 1044 af 30. juni 2016. Indberetningen
skal ske i det administrative it-system BYF2012.
Kommunerne skal være opmærksomme på, at lov om byfornyelse og
udvikling af byer pr. 1. januar 2018 blev ændret, men at denne lovændring ikke omfatter Puljen til Landsbyfornyelse. Det betyder, at de
regler, som gjaldt før 1. januar 2018, fortsat finder anvendelse for beslutninger finansieret under Puljen til Landsbyfornyelse.
Kommunerne skal endvidere være opmærksomme på ændringen af
byfornyelsesloven, som trådte i kraft d. 1. juli 2016. Lovændringen
betyder blandt andet, at der for Pulje til Landsbyfornyelse gælder en
refusionssats på 70 pct. i åbent land og i byer med under 3.000 indbyggere, jf. § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1044 af 30. juni 2016.
Den forhøjede refusion gælder indtil marts 2019, hvorefter refusionssatsen går ned til 60 pct.
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Administrationen af Pulje til Landsbyfornyelse ligger hos Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen, hvor også administration af byfornyelsesloven er placeret. Kontaktperson er Elisabeth Frederiksen (enf@tbst.dk,
41 71 78 58), som kommunerne er meget velkomne til at kontakte
med spørgsmål.

Med venlig hilsen
Ejnar Andersen
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