
   
   

  
  

  
   

  

  

byfornyelse i
guldborgsund kommune 
Ansøgning om sTøTTE Til EjEndomsisTAndsæTTElsE i 
EjEr- og AndElsBoligEr sAmT forsAmlingshusE EfTEr 
ByfornyElsEslovEns kAPiTEl 4 

Ejeroplysninger 

Ejer: 

Adresse: Postnr./By: 

Telefon nr.: Email: 

Ejendomsoplysninger 
matr.nr.: Adresse: Postnr. By: 

Ejendomsnr.: Bygningsnr.: Antal boliger: Boligareal: 

Ejerbolig: Andelsbolig: forsamlingshus: Andet: 

opførelsesår: Tilbygninger år: Bemærkninger: 

Er ejendommen udpeget som bevaringsværdig af kommunalbestyrelsen? ja nej 

Hvis ja - udpegningen er sket ved 

kommuneplan Byplanvedtægt konkret vurdering lokalplan kommuneatlas karakter 

støtte søges til: arbejder (beskrivelse og evt. tegning kan vedlægges) 

Tag Tagrender skorstene kviste Tårne ovenlys 

ydermure facadeudsmykn. Ark. detajl. vinduer indv.forts.ram. kobl.ram. 

døre Porte karnapper* Altaner* veranda* isolering 

* som er en del af den oprindelige bygning

fundamenter kældernedgang stenpikning under 
tagdryp 

indgangsparti udv. 
adgangstrappe 

Andet 

Arkitekt/ingeniørbistand? ja nej 

digital signatur (nemid) haves ja nej 

ombygningsudgifter (efter tilbud): 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

dato: Ansøgers navn: 

GuldborGsund kommune 
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 
parkvej 37 
4800 nykøbinG f 
telefon 5473 1000 

nB! Aktuel tingbogsoplysning skal vedlægges ansøgningen 

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en 
række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som 
registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten

https://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten


 

BYFORNYELSE I 
GULDBORGSUND KOMMUNE 
BILAG VEDRØRENDE FORBEDRINGSARBEJDER 
MÆNGDE OG PRIS 

Bilag til ansøgningsskema til støtte til ejer- og andelsboliger og forsamlingshuse jf. byfornyelsesloven kap. 4. 
Indhentning af underhåndsbud vedr. bygningsforbedringsprojekter
 
(vedr. underhåndsbud, se www.boligassistancen.dk)
 

FORBEDRINGSARBEJDER Størrelse/ 
mængde
 m2/stk. 

Stk. pris I alt 

m2 Kr. Kr. 

Tag 
Ydermure 
Vinduer 
Døre og porte 
Karnapper, verandaer og udestuer 
Fundament 
Indgangspartier 
Etablering af bad 
Kondemnable forhold 
Nedrivningsudgifter 
Støtteberettigede energimæssige udgifter, som ikke er 
omfattet af ovenstående 
Håndværkerudgifter ialt 
Moms 
Ialt inkl. moms 

ADMINISTRATIONSUDGIFTER KR. 

Udgifter til arkitekt- og ingeniørbistand 
Byggesagsadministration 
Momspligtige bygherreudgifter 
Administrationsudgifter ialt 
Moms 
Administrationsudgifter inkl. moms 

Byggelånsrenter 
Ikke momspligtige bygherreudgifter 
Andre udgifter ialt 
Samlede ombygningsudgifter 

Fradrag 
Fradrag for anden støtte 
Fradrag for forsikring, rabat og lignende 
Sum af fradrag 

Støtteberettigede udgifter 
Fjernelse af skrot og affald i byer under 3000 indbyggere eller åbent land 
Samlede støtteberettigede udgifter inkl. moms 

http:www.boligassistancen.dk


  

    

 

 
 

 

byfornyelse i
guldborgsund kommune 
suPPLeRende OPLysningeR Om ejendOmmens PRiORiteRing 

Prioritet 
nr. 

År Kreditor Oprindeligt 
lån kr. 

Låne-
restgæld kr. 

Årlig ydelse 
kr. 

Løbetid år Restløbetid 
år 

Formål 

GUldborGsUnd kommUne 
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 
parkVej 37 
4800 nykøbinG f 
telefon 5473 1000 

Oplysning om egenfinansiering (markér én af flg.) Realkreditlån Banklån egne midler 
lånetilbud vedlægges lånetilbud vedlægges 

Under formål angives årsagen til prioriteringen, f.eks. køb, omprioritering, renoveringsarbejder, sikkerhed for billån/forbrugslån. 

Ved andelsboligforeninger, ejerforeninger og udlejningsejendom skal ansøgningen vedlægges kopi af seneste årsregnskab, 
årsbudget samt eventuelle vedtægter. 
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