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Bilag 2
Vejledningsskrivelse til udmelding af statslig udgiftsramme til bygningsfornyelse, områdefornyelse m.v. for 2018

1. Den statslige udgiftsramme
På finansloven for 2018 er der fastsat en bevilling på 66,2 mio. kr. til byfornyelse. De midler, der udmeldes til kommunerne som ramme til bygningsfornyelse, friarealforbedring,
områdefornyelse, kondemnering samt undersøgelser til afdækning af sundhedsfarlige
forhold, udgør inklusive tilbagefald af uforbrugt restramme fra tidligere år knap 71,0 mio.
kr.
Som noget nyt har kommunen maksimalt 36 måneder til at udmønte den tildelte udgiftsramme. Kommunerne kan gøre brug af de udmeldte statslige ordinære udgiftsrammer til
og med den 21. maj 2021. Efter denne dato føres en eventuel uforbrugt restramme tilbage til den samlede statslige udgiftsramme. Hvis kommunen ønsker, at beløbet, som er
tildelt i 2018 videreføres til 2019, skal kommunen bekræfte dette senest den 1. februar
2019. Bekræftelsen sker i det administrative IT-system BYF2012. Kommunen kan kun disponere over ubrugt tildelt ramme fra 2018 efter den 1. marts 2019, hvis den nævnte bekræftelse er blevet foretaget.

2. Kommunernes udgiftsramme
De udmeldte statslige udgiftsrammer angiver kommunens andel af den samlede statslige
udgiftsramme, inden for hvilken kommunen kan hjemtage tilsagn inden udløbet af den
ovenfor nævnte frist.
Når kommunen hjemtager et tilsagn til en beslutning via indberetning heraf til det administrative edb-system, fratrækkes de statslige udgifter i forbindelse med tilsagnet automatisk kommunens statslige udgiftsramme. Kommunerne kan for rammeåret 2018 ikke
hjemtage tilsagn ud over ovennævnte samlede nettoramme på 71,0 mio. kr.
Af bilag 1 fremgår hver enkelt kommunes statslige udgiftsramme opgjort i mio. kr. med
en decimal.
Kommuner, som har ansøgt om at få del i udgiftsramme til bygningsfornyelse, områdefornyelse m.v., får som udgangspunkt en tildeling svarende til kommunens andel af nettorammen efter de objektive fordelingstal.
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3. Kommunernes hjemtagelse af tilsagn
Hjemtagelse af tilsagn til nye beslutninger samt mertilsagn efter lov om byfornyelse og
udvikling af byer sker via de administrative edb-systemer BYF2012 og BOSSINF-Område,
som begge er tilgængelige på byf.bossinf.dk.
Hjemtagelse af mertilsagn til eventuelle uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse sker via systemet BFO, som er tilgængeligt på www.byf.dk. Det drejer sig om beslutninger med hovedtilsagn i perioden 2000-2003 samt enkelte overgangssager fra de efterfølgende år.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gør opmærksom på, at kommunerne skal indberette deres træk på byfornyelsesrammerne i umiddelbar forlængelse af, at den enkelte beslutning træffes, se dog nedenfor om lovændringer.

4. Lovændringer
For god ordens skyld henledes opmærksomheden på, at der er sket en række ændringer
af lov om byfornyelse og udvikling af byer. I bilag 3 er vedlagt det brev, der blev sendt til
kommunerne den 22. december 2017 med orientering om lovændring af byfornyelsesloven.
Som følge af de gennemførte lovændringer pågår tilretninger af de administrative edbsystemer BYF2012 og BOSSINF-Område. Systemerne er derfor lukkede, og kommunerne
har først mulighed for at indberette nye tilsagn, når tilretningerne er færdige. Det forventes, at systemerne åbnes for indberetning af nye tilsagn i første halvdel af juli 2018.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil informere kommunerne, når arbejdet med systemerne er afsluttet og det er muligt at foretage indberetninger.
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