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1. Ejendommens beliggenhed
Matrikelbetegnelse og ejerlav

Kommunenummer

Ejendommens beliggenhed (vejnavn og husnummer)

Ejendomsnummer iflg. BBR

Postnummer og postdistrikt

2. Beslutning
Beslutningsbetegnelse

Etape

Beslutningens navn

3. Byggeregnskab
Dato

Byggeregnskab godkendt

Dato

Rev. byggeregnskab godkendt

4. Ombygning
Samlede ombygningsudgifter omfattet af beslutningen om bygningsfornyelse, herunder
arbejder efter § 11 og 25

Kr.

Kr.

Bildrag til BvB (1,5%)

5. Regulering af bidrag
Tidligere indbetalt - Kr.

Ny bidragsberegning jf. pkt. 4 - Kr.
+

Kr.

Mer-/tilbagebetaling af bidrag

=

6. Kommune
Kommunens navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse

Kontaktperson

Dato og underskrift
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Vejledning til skema D
(Lov om byfornyelse og udvikling af byer - lov nr. 1234 af 27. december 2003)
Når kommunen har godkendt byggeregnskabet, skal
skemaet udfyldes, underskrives og sendes sammen
med bidraget til BvB.
Ad pkt. 2
De skal bruge samme betegnelse for beslutningen, som
bliver anvendt ved indberetningen til BFO/BFU-systemet.
Ad pkt. 4
Bidraget til BvB skal beregnes på baggrund af de samlede ombygningsudgifter for de arbejder, der er omfattet
af beslutningen om bygningsfornyelse. Det gælder uanset
størrelsen af den offentlige støtte jf. § 55. Det betyder, at
ejeren får alle arbejder, som er omfattet af byfornyelsesbeslutningen forsikret hos BvB. Dette gælder også arbejder
efter lovens § 11, stk. 1 og 25, stk. 1, som kommunalbestyrelsen kræver gennemført som betingelse for at yde
støtte. Beregningen af bidraget sker inden fradrag af de i
§ 12 og 26, stk. 2 nævnte poster. Det er kommunen, som
sørger for at indbetale bidraget af de samlede ombygningsudgifter til BvB, når regnskabet for ombygningen er
godkendt jf. § 55.

Ombygningsudgifter, der er godkendt som led i et forsøg jf.
§ 96-97, indgår i beregningen af bidraget.
Låneomkostninger indgår også i beregningen af bidraget
til BvB.
BvB gør opmærksom på, at der ved forsinket betaling
påløber renter i henhold til § 5, stk. 1 og 2 i lov om renter
ved forsinket betaling.
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