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Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

Telefon 33 30 70 10 

bpst@bpst.dk 

Til kommuner, som i 2022 er berettigede til at ansøge om del i den 

statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter  

 

 

 

 

 

Den statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter kan, jf. bekendtgørelse nr. 1129 af 

23. juni 2022 om fornyelse af bymidter, anvendes i bymidter i byer med mellem 4.000 

og 20.000 indbyggere. Endvidere har de fire ø-kommuner Læsø, Samsø, Ærø og Fanø 

mulighed for at gøre brug af den statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter i de-

res hver især største by. 

Pr. 1. januar 2022 er der ifølge oplysninger fra Danmarks Statistik 120 byer med mel-

lem 4.000 og 20.000 indbyggere, hvortil kommer største by i de fire ø-kommuner. 

Udgiftsrammen til fornyelse af bymidter kan anvendes i de 124 byer til områdeforny-

else, bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, bygningsfornyelse af ejerboliger 

og andelsboliger, bygningsfornyelse af erhverv (herunder nedrivning af erhvervsbyg-

ninger), opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedriv-

ning, forbedring af friarealer, midlertidig og permanent genhusning samt kondemne-

ring af sundheds- og brandfarlige boliger. 

Støtte til istandsættelse mv. af bosætningshuse i bymidter kan finde sted under byfor-

nyelseslovens regler om bygningsfornyelse af udlejningsboliger. 

Under reglerne for områdefornyelse er der mulighed for at anvende udgiftsrammen til 

fornyelse af bymidter til flytning eller oprettelse af velfærdsfunktioner med henblik på 

etablering af lokale velfærdscentre. 

Den på finansloven fastsatte bevilling til fornyelse af bymidter udgør 24,2 mio. kr. i 

2022. 

Ansøgning 

Kommuner med byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere samt ø-kommunerne 

Læsø, Samsø, Ærø og Fanø har mulighed for at ansøge om at få del i den samlede 

statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter. 

Kommuner, som ønsker at få del i den statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter, 

skal sende en ansøgning herom til Bolig- og Planstyrelsen. 

I ansøgningen skal kommunen angive, om den er interesseret i at få del i den statslige 

udgiftsramme til fornyelse af bymidter. Hvis kommunen ønsker en mindre del end 

kommunens fordelingstal muliggør, kan kommunen dog angive dette i ansøgningen. 

Ligeledes anmodes kommuner, der ikke ønsker del i den statslige udgiftsramme til for-

nyelse af bymidter, om at gøre opmærksom herpå. 

Dato 

24. august 2022 
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Ansøgningsfrist 

Ansøgning om at få del i den statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter for fi-

nansåret 2022 skal sendes til bolig@bpst.dk (med kopi til ean@bpst.dk) senest den 1. 

oktober 2022. 

Anvendelse af tildelt ramme 

Den tildelte statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter kan anvendes af kommu-

nen som udgangspunkt senest 24 måneder fra tildelingen. Beslutninger under den 

statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter skal være gennemført og afsluttet i de 

administrative IT-systemer BYF2012 og BOSSINF-Område inden for en frist på højst 5 

år fra datoen for tilsagn. 

Hvis det viser sig, at en kommune ikke selv kan bruge den tildelte udgiftsramme til 

fornyelse af bymidter, har to eller flere kommuner mulighed for at indgå aftale om 

mellemkommunal overdragelse af midler fra rammen. 

Fordelingstal 

På basis af registeropgørelser udarbejder staten objektive fordelingstal, som afspejler 

den enkelte kommunes behov for statslig udgiftsramme til fornyelse af bymidter. 

Kommunens andel af behovet vil danne maksimum for den ramme, som kommunen 

kan blive tildelt. 

 

Med venlig hilsen 

Ejnar Andersen 

Specialkonsulent 

 

 

 

Bilag 1: Notat af 24. august 2022 om målgruppen for bymidterammen 

 


