KOMMISSORIUM FOR BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

FORMÅL
Bygningsforbedringsudvalget er nedsat i medfør af Lovbekendtgørelse 1228 af 03.10.2016 om byfornyelse
og udvikling af byer (Byfornyelsesloven) med efterfølgende ændringer.
Bygningsforbedringsudvalget har til formål at varetage kommunalbestyrelsens beføjelser i henhold til
lovbekendtgørelsens kapitel 4 om bygningsforbedring af ejerboliger og andelsboliger.

OPGAVER
Bygningsforbedringsudvalget fordeler byfornyelsesmidler for Ærø Kommune i henhold til det til enhver tid
fastsatte budget for året.
Midlerne tilstræbes fordelt ligeligt på årets møder.
Ansøgninger, som opfylder de objektive kriterier for at opnå tilskud, men ikke kan imødekommes på året 1.
møde, overføres automatisk til årets næste møde. Ansøgninger, som ikke kan imødekommes når årets
budget er opbrugt, bortfalder automatisk.
Der fastsættes en frist på 1 år fra tilsagn er meddelt til arbejdet skal være udført, og kan afregnes. Uforbrugte
midler tilføres bygningsforbedringsudvalgets budget, og kan disponeres herefter.
Der er tale om begrænsede midler, som kan tildeles efter følgende præmisser:


Bygningen er omfattet af en bygningsregistrant, som angiver bygningens bevaringsværdi i henhold til
SAVE systemet



Bygningen er individuelt vurderet efter SAVE systemet.



SAVE værdien skal være angivet til at være 1 – 4.



Der kan gives tilskud til restaurering, og udskiftning, af døre, vinduer og træporte.



Der kan gives tilskud til forsatsvinduer.



Der kan gives tilskud til fjernelse af plastmaling fra facader og genoppudsning med henblik på
efterfølgende behandling med kalk eller silikatmaling.



Der kan gives tilskud til renoveringen eller rekonstruktion af gesimser, skorstenspiber o.l.



Der kan gives tilskud til facadearbejder på klimaskærmen.



Der kan gives tilskud til indfarvning af tagrygning.



Der kan gives tilskud til restaurering af bindingsværk.



Der kan gives tilskud til udskiftning af tagrender udført i plast til tagrender udført i zink.

1



Der kan gives tilskud til ændring af udvendige trapper fra beton til natursten, herunder også til
smedede trappegelændre af jern.



Der kan gives tilskud til udskiftning af tagvinduer fra træ- til støbejernsvinduer.



Der kan gives tilskud til vedligehold og udskiftning af zinktage på tårne og karnapper.



Der er opnået godkendelse af anlægsopgaven af lokalplanudvalget, såfremt et sådan findes.

Der ydes ikke tilskud til:


Fredede ejendomme.



Indkøb af maling, eller materialeindkøb i øvrigt.



Kitning og almindelig vedligehold af vinduer, døre etc.



Restaurering af tage.



Udskiftning af vinduer i tagfladen.



Vedligehold af tagrender.



Hegn og plankeværk.



Belægningsarbejder.



Almindelig bygningsvedligehold.



El-arbejde.



Renovering eller opførelse af haveskure.



Nedrivninger.

Tilskudsprocenten fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bygningsforbedringsudvalget og udgør som
udgangspunkt 20 – 50 % af udgiften til et givent støtteberettiget projekt. Den maximale tilskudsprocent må
ikke overstige 75.
Beløbet beregnes på baggrund af et skriftligt tilbud incl. moms fra en håndværksvirksomhed.

KOMPETENCER
Udvalget har kompetence til at træffe beslutning på kommunalbestyrelsens vegne i henhold til
Byfornyelseslovens kapitel 4.
Kompetencen er ikke overdraget for så vidt angår lovens §§ 38 a og 38 b omhandlende forsamlingshuse og
bygninger med lignende anvendelse.
Kompetencen skal udøves i henhold til de gældende forvaltningsmæssige principper, herunder reglerne om
inhabilitet, samt i respekt for det gældende budget. Udvalgets arbejde er desuden omfattet af
Offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.
I tilfælde af, at sagen er principiel eller byfornyelsesudvalget ikke ser sig i stand til at træffe en egen
beslutning i henhold til den gældende kompetenceplan, forelægges sagen til fagudvalgets afgørelse.
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Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer for bygningsforbedringsudvalgets virksomhed.
Kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed for udvalget og påser, at udvalgets virksomhed og
regnskabsforhold overholder Byfornyelseslovens regler.
Bygningsforbedringsudvalget tegnes af formand og sekretær.
Udvalgets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

VEDTAGELSESPÅTEGNING
Således godkendt af kommunalbestyrelsen den 28. februar 2018.
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FORRETNINGSORDEN FOR
BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

UDVALGETS SAMMESÆTNING
Bygningsforbedringsudvalg består af 5 medlemmer.
Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer til udvalget, til at varetage kommunale interesser.
Derudover består udvalget af:



2 medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser
1 medlem til varetagelse af bevaringsinteresser

Samtidig med valget af medlemmer vælges 1 suppleant for hvert medlem.
Udvalget kan derudover selv udpege en sagkyndig med særlige viden om f.eks. bygningsbevaring, som kan
deltage i udvalgets møder. Vedkommende har ikke stemmeret.
Suppleanter kan deltage ved møderne. De har dog ikke stemmeret, medmindre de fungerer som suppleant
for et medlem af udvalget, der er fraværende.
Valgperioden følger som udgangspunkt kommunalbestyrelsens valgperiode. Udvalgsmedlemmer, som ikke
er valgt af kommunalbestyrelsen kan dog løbende lade sig udskifte, såfremt organisationerne giver
meddelelse herom.

KONSTITUERING
Udvalget konstituerer sig med formand og næstformand i sit første møde.

MØDER
Der afholdes 2 – 3 møder årligt.
Møderne er ikke åbne for offentligheden.
Mødeplan for det efterfølgende år godkendes hvert år af udvalget på et møde i årets sidste kvartal.
Mødeplanen indgår i kommunens egen mødeplan og offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Der kan undtagelsesvis afholdes telefonmøder eller møder pr. mail, såfremt en sag kræver en hurtig
afgørelse. Sagen skal i så fald behandles efterfølgende på et ordinært møde.
Møder skal herudover holdes, når mindst tre medlemmer forlanger det og samtidig aflevere en dagsorden for
mødet. Formanden skal da inden 14 dage via sekretæren indkalde til møde og udsende dagsordenen.
Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, kan medlemmet foranledige sin suppleant indkaldt, herunder
også ved behandling af enkeltsager, når der foreligger inhabilitet.
Bygningsforbedringsudvalget er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, herunder formanden eller
næstformanden, er til stede. Udvalgets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed bortfalder forslaget.
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SEKRETÆRFUNKTION
Teknisk Afdeling fungerer som sekretær for udvalget.
Sekretæren udarbejder dagsorden for alle møder og skriver referat af møderne. Dagsordenen, med alt
relevant materiale for sagens oplysning, skal være udsendt til udvalgets medlemmer senest 4 dage før
mødets afholdelse.
Ansøgninger bilagt relevant materiale skal være modtaget senest 18 dage før mødets afholdelse.

VEDTAGELSESPÅTEGNING
Således godkendt af kommunalbestyrelsen den 28. februar 2018.
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