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01.11.00-G01-1-13 

162.        Anvendelse af renoveringspulje 

Beslutningstema 

Strategi for anvendelse af renoveringspulje på 1,0 mio. kr og udpegning af landsby, hvor 
midlerne skal anvendes. 

Økonomi 

Der er afsat en pulje på 2,5 mio. kr. til opkøb og nedrivning af boliger. Derudover søges der 
om at der afsættes 1,0 mio. kr. til renovering af boliger. 

  

De 2,5 mio. kr. er finansieret. Det foreslåes, at 1 mio. kr. finansieres via vækst- og 

initiativpuljen.  

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik 

Udvalget vedtog den 12. maj. 2014, at der skulle udarbejdes et sæt rammer anvendelse af 
puljen på 1,0 mio. kr. 

Sagsfremstilling 

På baggrund af udvalgets drøftelse er der udarbejdet et forslag for anvendelse af 1,0 mio. kr. 

 Puljen anvendes til opkøb og renovering af boliger, som så efterfølgende søges solgt til 

ressoucestærke familier. Sagen er bilagt notat, der beskriver fremgangsmåden. 

Regelsættet  sikrer overholdelse af lovgivningen og  sikrer samtidig stor indflydelse og 
motivation for lokalrådene. 

Berørte boligejendomme ejes under hele forløbet af kommunen og disponering af midler sker i 

et tæt samarbejde mellem lokalråd og kommune. Eventuelt overskud tilgår lokalrådet til egen 
disponering.  

Udpegning af  bolig foretages af lokalrådet, hvorefter kommunen køber til lavest mulig pris. 

Herefter udarbejdes i samarbejde med en kommunal byggesagkyndig et budget for 

renoveringen - herunder hvilke aktiviteter, der kan udføres af frivillige og hvad der skal 

udføres af professionelle håndværkere. Kommunen afholder alle udgifter i byggefasen. Der 

udbetales ingen  midler til lokalrådet. Kommunen holder de frivillige forsikrede med hensyn til 

arbejdsskade. 

Efter færdiggørelse sælges af huset af kommunen, idet der anvendes de gældende 
udbudsregler for offentlige ejendomme. Huset kan sælges via lokal mægler. 

Salgsprovenu tilgår kommunen, hvorefter der opgøres en eventuel fortjeneste, som 

overdrages til lokalrådet i form af et ekstraordinært tilskud. Lokalrådet kan anvende beløbet til 
lokale almene kulturelle tiltag i overensstemmlese med kommunale formål. 
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Fremfor at eventuelt overskud tilgår kommunekassen vil udbetaling af overskud til lokalrådet 

skabe øget motivation til udføre det frivillige arbejde. Formålet med puljen er at skabe billige 

boliger for ressourcestærke familier. Der kan ikke forventes det store overskud. - maksimalt i 

størrelsesordenen 30 - 40.000 kr. Omvendt er der også en risiko for, at den nyrenoverede 
bolig må sælges med tab, som så må finansieres af puljen. 

  

Det er vigtigt at der i den aktuelle landsby er saneringsmodne boliger til nedrivning og at der 
et antal "ildsjæle", som vil påtage sig renoveringsarbejdet af 1-2 boliger. 

Landsbyer, som søger at blive udpeget, skal redegøre herfor. 

Kommunikation 

Alle lokalråd tilskrives om de ønsker at deltage i projektet. 

Lovgrundlag 

Lov om byfornyelse §98. 

Administrationen indstiller, 

at der bevilges 1,0 mio. kr. til formålet, som finansieres som nævnt under økonomi 

at rammerne for anvendelse af puljen drøftes og 

at alle landsbyråd indbydes til at deltage og 

at Udvalget drøfter hvorledes udpegningen skal foregå. 

Beslutning 

Godkendt. 

Med baggrund i rammerne vil der være dialog med interesserede, og det videre forløb 

behandles administrativt. 

Fraværende: Hans Kr. Skibby 

Bilag 

 Retningslinier for anvendelse af lokalpuljen 
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