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Tilsagn om støtte og godkendelse af byfornyelsesprogram for
Tilsagn om støtte iog
godkendelse af byfornyelsesprogram for
områdefornyelsen
Klejtrup
områdefornyelsen i xxxx
Kære Therese Rie Banggaard Agerkilde
Kære XXX
Med brev af 22.3.2017 har Viborg Kommune fremsendt et vedtaget byfornyelsesprogram for områdefornyelse i Klejtrup. Byfornyelsesprogrammet er den 22.3.2017 vedtaget af kommunalbestyrelsen.
Med brev af xx.xx.xxxx har xxxxx Kommune fremsendt et vedtaget
byfornyelsesprogram for områdefornyelse i xxxxxxxx. Byfornyelsesprogrammet er den xx.xx.xxxx vedtaget af kommunalbestyrelsen.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal hermed på baggrund af det fremsendte program meddele tilsagn om refusion i henhold til § 6, stk. 1, i
byfornyelsesloven til ovennævnte projekt inden for en udgiftsramme på
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal hermed på baggrund af det
2.000.000 kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Klejtrup. Refusiofremsendte program meddele tilsagn om refusion i henhold til § 6,
nen forudsætter, at kommunen bidrager med mindst 4.000.000 kr.
stk. 1, i byfornyelsesloven til ovennævnte projekt inden for en udgiftsramme på XXX kr. til gennemførelse af områdefornyelse i XXXXX.
Refusionen forudsætter, at kommunen bidrager med mindst XXXXXX
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at kommunens egen medfinansiekr.
ring ikke kan erstattes af tilskud fra private fonde eller lignende, og at
der ikke ydes statslig refusion til private udgifter.
Ministeriet skal gøre opmærksom på, at kommunens egen medfinansiering ikke kan erstattes af tilskud fra private fonde eller lignende,
Tilsagnet skal indberettes og bliver efterfølgende meddelt på det statsliog at der ikke ydes statslig refusion til private udgifter.
ge indberetningssystem på områdefornyelse, nærmere bestemt i ”BOSSINF-område”.
Tilsagnet
skal indberettes
og bliver efterfølgende meddelt på det
Det
er en forudsætning
for tilsagnet:
statslige indberetningssystem på områdefornyelse, nærmere bestemt i ”BOSSINF-område”.
•
At alle initiativerne, der ifølge byfornyelsesprogrammet er trufDet er en forudsætning for tilsagnet:
fet beslutning om, gennemføres.
•

•

At alle initiativerne, der ifølge byfornyelsesprogrammet er truffet beslutning om, gennemføres.

At der ikke sker væsentlige ændringer af byfornyelsesproSide 1 (3)grammet uden ministeriets godkendelse. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ikke er mulighed for at få forhøjet den
tildelte udgiftsramme.

•

At der ikke sker væsentlige ændringer af byfornyelsesprogrammet uden styrelsens godkendelse. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ikke er mulighed for at få forhøjet den tildelte
udgiftsramme.

•

At der senest den 22.9.2022 fremsendes et endeligt og revideret regnskab for hele byfornyelsesprogrammet, når alle initiativerne er gennemført og refusionen hjemtaget, jf. bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer nr. 811 af 23.6.2016.

•

At den statslige refusion er udbetalt inden fremsendelse af det
endelige regnskab.

•

At kommunen udfylder og indsender indledende og afsluttende
statusrapport om beslutningen til styrelsen efter henholdsvis 2
og 5 år efter kommunalbestyrelsens beslutning, det vil sige senest den 22.3.2019 og 22.3.2022

Statusrapporterne findes på byfornyelsesdatabasen.dk

•

At det tydeligt fremgår af informationsmateriale (brochurer, foldere og nyhedsbreve og websider), der er udarbejdet i forbindelse med områdefornyelsesprojektet, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet. Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsens logo kan anvendes i den forbindelse.

•

At kommunen bidrager med oplysninger om den konkrete indsats ved en fremtidig evaluering af områdefornyelsen.

Styrelsen skal gøre opmærksom på, at der ikke gives statslig refusion
til almindelige kommunale driftsudgifter eller til udgifter til aflønning af
kommunale medarbejdere. Det vil sige, at udgifter i forbindelse med
kommunens almindelige myndighedsopgaver ikke kan refunderes. Dog
kan der gives refusion til udgifter til projektledere, der er ansat af kommunen og har til opgave at tilrettelægge inddragelsen af borgerne samt
planlægge og koordinere den samlede indsats ifølge programmet.

Side 2 (3)

Er byfornyelsesprogrammet ikke gennemført inden for en frist på 5 år
fra vedtagelsen af beslutningen, kan udbetalt statsstøtte kræves tilbagebetalt.

Styrelsen vil gøre opmærksom på mulighederne for, at anvende investeringsredegørelsen som et aktivt redskab der løbende kan illustrere,
hvilke private investerings- og udviklingspotentialer der findes i området. Styrelsen udgav i april 2007 en vejledning til udarbejdelsen af investeringsredegørelsen. Vejledningen findes på byfornyelsesdatabasen.dk.

Med venlig hilsen
August Schwensen
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