
Bygningsfornyelse - Basisoplysninger
Skema 1 - Ansøgning

Sendes til Udfyldes af kommunen

Svendborg Kommune remmunlanruoJotad tegatdoM

Plan og Udvikling

Byfornyelse og Landsbypulje

Frederiksø 4, 1.sal Ansøgning om offentlig støtte til
5700 Svendborg Bygningsfornyelse i byer og landdistrikter

(efter lov om byfornyelse)

1. Ejendommen
Beliggenhed (vejnavn)

valreje go eslengeteblekirtaMRBB remmunsmodnejE

Ejendommens art

modnejesvrevhrEgilobslednAgilobrejEgilobsgninjeldU

2. Ejendommens ejer
Navn Personnummer/SE-nummer

Adresse Telefonnummer

3. Byggesagsadministrator (kan være ejeren selv)
Navn Telefonnummer

Adresse E-mail

4. Evt. teknisk rådgiver
Navn Telefonnummer

Adresse E-mail

5. Ejendommens hovedtal
:gninvirden / gningybmo retfe idrævsmodneje tennøkS: )tgissæmsnøks( gninvirden / gningybmo røf idrævsmodnejE

amekstegdub .fj(  eslettæsdnatsisgningyb dev tfigdu tegitterebettøtS)amekstegdub .fj( nemmodneje rof retfigdusgningybmo edelmaS )

6. Information om ejendommen
Ejendommens opførelsesår Betegnelse (evt. byggestil) Evt. bevaringsværdi

Tilstand (sæt kryds)

 gidrævsgniraveBgilrafsdehdnuSedneravssditUtdilsden tgiltnesæV

7. Nødvendige bilag
Udfyldt budgetskema (side 2) Fotos af ejendommen  fra flere vinkler Kortfattet projektbeskrivelse max. 1 A4 side

8. Øvrige bilag (ikke krav)
tropparsgninkræmigrenEotoftfuL / trokregningetsgningyB

dublit edetnehdnItropparøjjiM
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Udfyldt og underskrevet 
ansøgningsskema sendes �l:
plan@svendborg.dk



9. Bygningsfornyelse - Budgetskema
Skema 1 - Ansøgning

A. Budget for bygningsIstandsættelse VIIIIIII
gnafmOsmoM .lcxe retsopstfigdU Udgifter i alt Egen-finansiering

01. Tag m² 0

02. Ydermure m² 0

03. Vinduer antal 0

04. Døre og porte antal 0

05. Karnapper, altaner, verandaer og udestuer antal 0

06. Fundament m² 0

07. Indgangspartier antal 0

08. Wc/Bad 0

09. Kondemnable forhold 0

10. Øvrige ombygningsarbejder 0

11. Evt. Byggepladsudgifter 0

12. Evt. Udgifter til arkitekt- eller ingeniørbistand 0

13 Evt. udgift til byggesagsadministration 0

A 000

Heraf udgifter, som vedrører erhvervsbyggeri %00,0%00,0

B. Budgetterede udgifter til nedrivning (udfyldes delvist af kommunen)
laerAlatnAretsopstfigdU Udg. i alt Egen-finansiering

bygninger m2

1 Boligbyggeri

2 Erhvervsbyggeri

3 Udhuse & sekundær boligbebyggelse

4 Udgifter til Mijøscreening

5 Øvrige udgifter ifm. nedrivninger

B Samlede udgifter uden moms

C. Moms
Momspligtige udgifter i alt 000

000%00,52tla i smoM

C Samlede udgifter inkl. moms 000

10. Beregning af den støtteberettigede udgift. (gælder ikke nedrivninger)
0

0

0

11. Areal- og boligoplysninger

latna - vrevhrElatna - regiloB²m - laerasvrevhrE²m - laeragiloB2m- laeraegate telmaS

tgalden vrevhre latnAtgalden regilob latnA
låmrofgilob lit gningybmo deVgninvirden deVgningælnemmassdehgiljel deVgninvirden deV

12. Ejers erklæring og underskrift

Dato og underskrift
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UDFYLDES AF KOMMUNEN

Samlede udgifter uden moms

Støtteberet. udgifter

Støtteberet. udgifter

Efter ombygningen eller nedrivningen omfatter den ændrede bebyggelse på ejendommen i alt :

Samlede ombygningsudgifter for ejendommen(e)

Støtte efter anden lovgivning - oplys hvilken:

Indtægter (f.eks. Forsikringsudbetaling, private fondsbidrag,  o.l.)

Fradrag i alt

Støttebberettiget udgift

Undertegnede ejer af ejendommen erklærer herved på tro og love, at alle angivne oplysninger er udfyldt efter bedste evne, samt at faktuelle oplysninger 
er udfyldt korrekt og at ingen af de arbejder, der er omfattet af ansøgningen, er påbegyndt.


