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Vedr. tilsagn om tilskud fra Landsbypuljen 2015 til  Hyllested Forsam-
lingshus 
 
Udvalget for Plan, udvikling og kultur behandlede i møde 15. april 2015 de indkomne 

ansøgninger til Landsbypuljen 2015, herunder tilskud om støtte til bygningsforbedring iht. 

Lov nr. 1366 af 16. dec. 2014 om Ændring af Lov om Byfornyelse og Udvikling af Byer, jf. 

LBK nr. 863 af 3. juli 2014. 

 

Byrådet godkendte i møde den 20. maj 2015 den ændrede strategi for Landsbypuljen 

2015. Ændringerne betyder at tilskud til forsamlingshuse prioriteres i forhold til tilgænge-

lighed, herunder handicapadgang og etablering af handicaptoiletter.   

 

Ansøgningen om støtte 

De har i deres ansøgning søgt om støtte til renovering/etablering af handicaptoilet og 

handicapvenlig adgang til Hyllested Forsamlingshus, beliggende Hyllested Bygade 8, 

8400 Ebeltoft, matr. nr. 44c, Hyllested By, Hyllested.  

 

Projektet omfatter ifølge Deres ansøgning inkl. tegningsbilag forbedring af tilgængelighed 

i form af renovering og etablering af handicaptoilet samt nyt handicapadgang. 

 

De samlede udgifter ved forbedringen er angivet til kr. 562.911 inkl. moms. 

 

Tilsagn om støtte 

Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur har besluttet at imødekomme ansøgningen, og der 

meddeles hermed godkendelse af projektet og tilsagn om støtte på kr. 200.000  i medfør 

af § 38a og § 38b i Lov om Byfornyelse. 
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Tilskuddet er givet på betingelse af, at samtlige bygningsarbejder, som indgår i ansøg-

ningen, gennemføres, og at de samlede udgifter ved forbedringen udgør det i ansøgnin-

gen anførte. 

 

Tilskudsbeløbet vil ikke blive forhøjet selvom de faktiske udgifter måtte ende med at blive 

højere end angivet i ansøgningen. 

 

Vilkår for støtten  

Det er en betingelse for tilskuddet, at arbejdet ikke er påbegyndt før tilsagnet er modta-

get, og at øvrige fornødne tilladelser og godkendelser til arbejdet foreligger. 

 

Der må ikke foretages ændringer i det godkendte projekt uden kommunens forudgående 

godkendelse. 

 

Det er en forudsætning at finansieringen af egenbetalingen er sikret, idet der kun vil blive 

udbetalt støtte, hvis hele det godkendte projekt gennemføres. 

 

Fra de samlede ombygningsudgifter fratrækkes udgifter som dækkes af anden støtte, 

forsikring, rabat eller lignende. Der skal i forbindelse med den endelige udbetaling frem-

lægges oversigt over finansieringen af det samlede projekt. 

 

Det er endvidere en betingelse for tilsagnet om støtte, at arbejderne igangsættes senest 

den 1. oktober 2015 og afsluttes inden den 1. marts 2016, og at der senest 1 måned efter 

arbejdernes afslutning indsendes et endeligt byggeregnskab bilagt fakturaer på samtlige 

udgifter. 

 

Tilskuddet kan udbetales kontant på baggrund af et godkendt byggeregnskab. 

 

Udbetaling af støtten 

Tilskuddet udbetales, når kommunen har besigtiget det færdige arbejde og gennemgået 

byggeregnskabet og har kunnet konstatere, at det er i overensstemmelse med grundlaget 

for støttetilsagnet. 

 

Det udbetalte tilskud er skattefrit.  

 

Tilbagebetaling af støtte 

Hvis ejendommen inden 5 år afhændes eller overgår til anden anvendelse skal tilskuddet 

tilbagebetales helt eller delvist, hvis salgsprisen eller ejendommens værdi i den nye an-

vendelse overstiger den værdi ejendommen havde på tidspunktet for meddelelsen om 

støttetilsagnet, tillagt efterfølgende, sædvanlige prisstigninger. Jfr. § 29 i Lov om Byforny-

else. 
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Deklaration om tilbagebetalingspligten tinglyses på ejendommen for ejerens regning. 

Deklarationen kan aflyses, når tilbagebetalingsperioden er udløbet. 

 

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 35 i Lov om 

Byfornyelse 

 

Med venlig hilsen 

  

Alette Lena Skov-Hansen 


