
              

    

               

  

                     

             

 

                        
                        

     

 

 
  

  
  

byfornyelse i
guldborgsund kommune 
ANSøGNING om STøTTE TIl PRIVATE UdlEJNINGSEJENdommE 

Ejendommens 
beliggenhed: Postnr.: BBR nr.: 

Ejendommens 
ejer: 

Ejers adresse, 
postnr. og by: 

Telefon nr.: Email: 

Administrator 
navn: 
Administrator 
adresse: 

Telefon nr.: Email: 

Ejendomstype: 

Ren boligudlejning: Blandet bolig- og erhvervsudlejning: 

Antal boliger: Antal erhverv: Bevaringsværdigt: Ja Nej 

Aktuelt skøn over forventede udgifter 

Udlejningsejendom: Forbedringsudgifter der giver lejestigning kr. 

Vedligeholdelsesudgifter (tabsdel) kr. 

Sum af samlede støtteberettigede udgifter kr. 

Ansøges der om lån ved Grundejernes Investeringsfond (GI)? Ja Nej 

Hvis der indgår anden ejendom:

 Sum af samlede forventede udgifter kr. 

BBR ejendomsskema skal medsendes ansøgningen 

dato: Ejers/Administrators navn: 

GuldborGsund kommune 
7(.1,.�2*�0,/-� 

parkvej 37 
4800 nykøbinG f 
telefon 5473 1000 
telefax 5473 1020 

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
	
kort projektbeskrivelse 

GuldborGsund kommune 
7(.1,.�2*�0,/-� 

parkvej 37 
4800 nykøbinG f 
telefon 5473 1000 
telefax 5473 1020 



     
  

byfornyelse i
guldborgsund kommune
 
ØKOnOMI- OG BUdGETSKEMA TIl AnSØGnInGEn 
- KUn UdlEjnInGSEjEndOMME 

Bygningsdel Omfang Pris i kr. Forbedr. 
i % 

Forbedr. 
i kr. 

Vedligehold 
i kr. 

1 Tag (m2) 

2 Kælder / fundering (m2 / lbm) 

3 Ydermure (m2) 

4 Vinduer (antal) 

5 Udvendige døre (antal) 

6 Trapper (antal opgange x etager) 

7 Porte /gennemgange (antal) 

8 Etageadskillelse (m2) 

9 WC / bad (antal) 

10 Køkken (antal) 

11 Varmeanlæg (antal boliger) 

12 Afløb (antal boliger) 

13 Kloak (antal boliger) 

14 Vandinstallation (antal boliger) 

15 Gasinstallation (antal boliger) 

16 Ventilation (antal boliger) 

17 El / svagstrøm (antal boliger) 

18 Øvrige ombygningsarbejder 

19 Byggeplads 

Sum pkt. 1 – 19 

Uforudseelige udgifter 

A Håndværkerudgifter i alt 
Arkitekt /ingeniørbistand 

Byggesagsadministration 

Momspligtige bygherreudgifter 

B Sum af administrationsudgifter 
Sum af momspligtige udgifter (A+B) 

Moms 

Ikke momspligtige bygherreudgifter 

Byggelånsrenter 

Samlede ombygningsudgifter 
Fradrag for indestående vedligehold.kt. 

Fradrag for støtte efter anden lovgivning 

Fradrag byggelånsrenter 

Støtteberettiget udgift 



  

    

 

 

 
  

  
   

 

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 
Under formål angives årsagen til prioriteringen, f.eks. køb, omprioritering, renoveringsarbejder, sikkerhed for billån/forbrugslån. 7(.1,.�2*�0,/-� 

parkVej 37 Ved andelsboligforeninger, ejerforeninger og udlejningsejendom skal ansøgningen vedlægges kopi af seneste årsregnskab, 
4800 nykøbinG f årsbudget samt eventuelle vedtægter. 
telefon 5473 1000 
telefax 5473 1020 Oplysning om egenfinansiering (markér én af flg.) Realkreditlån Banklån egne midler 

lånetilbud vedlægges lånetilbud vedlægges 
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