
Ansøgning om tilskud til nedrivning

Faaborg-Midtfyn Kommune
Plan og Kultur
Mellemgade 15
5600 Faaborg
Mail: planogkultur-post@fmk.dk

Ejendommens adresse

Matrikelnummer og Ejerlav (ses på BBR meddelelsen)

Opførelsesår

Ejerbolig

Andelsbolig

Udlejningsejendom

Erhvervsbygning

Landbrugsejendom

Ejendomsnummer 
(ses på BBR meddelelsen)

Bygningsnummer
(ses på BBR meddelelsen)

Projektbeskrivelse (Hvad er planen efter nedrivning)

Overslagspris, inkl. moms

Side 1 af 2

Yderligere informationer (*skal vedlægges før sagen behandles)

Billeder vedhæftet*   

Panthavergodkendelse vedhæftet* (Hæftelser jf. Tinglysning)

 Der er ingen hæftelser i ejendommen (Jf. Tinglysning)

Nedrivningstilladelse søgt og modtaget*

To uvildige tilbud på nedrivning*
Kun gældende for nedlagt erhverv i byer eller tiloversblevne landbrugsbygninger i det åbne land

Bæredygtig nedrivning 
(Her skal yderligere vedhæftes to uvildige tilbud, hvor tillægspris for bæredygtig nedrivning fremgår)



Navn

Adresse

Email & Telefonnummer

Dato & Underskrift

Ejers Oplysninger

Navn

Email & Telefonnummer

Kontaktperson

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte os på via sikker post eller på tele-
fon 7253 2036.

Ansøgningen sendes digitalt som sikker post via borger.dk. Som modtager vælger du Faaborg-Midtfyn Kommune, Fysisk 
planlægning. Virksomheder sender sikker post gennem virk.dk.

Se mere her: www.fmk.dk/om-kommunen/sikkerhed/send-sikker-digital-post-til-os/

Ved fremsendelse med almindelig post:

Faaborg-Midtfyn Kommune
Plan og Kultur
Mellemgade 15
5600 Faaborg.

Side 2 af 2

Vi gør opmærksom på, at det er kommunen, der varetager nedrivningen af ejerboliger, stuehuse til landbrugsejen-
domme, andelsboliger og udlejningsboliger. Ved nedlagte erhvervsbygninger varetager ejer selv nedrivningen, og 
der er krav om, at der laves en miljøscreening af bly, PCB og asbest på bygningerne.

Kommunen kan stille krav om tilbagebetaling af støtte ved salg eller nybyg.



Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.  

For generelle oplysninger om databeskyttelse og kontakt til kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO) se 
kommunens hjemmeside: https://www.fmk.dk/om-kommunen/databeskyttelse/.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
•	 Sagsbehandling og administration af ansøgninger om støtte efter byfornyelsesloven. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
•	 Byfornyelsesloven
•	 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
•	 Al behandling af sager i kommunen, hvor borgere nævnes indeholder som minimum personoplysninger.  

I mange tilfælde vil sagsbehandlingen ligeledes omfatte personfølsomme oplysninger, og i ganske få til-
fælde, vil oplysninger om strafbare forhold. 

•	 I dette konkrete tilfælde behandles følgende oplysningstyper:
											•				Personoplysninger

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for behandlingen af sagen. Det kan for ek-
sempel være andre offentlige myndigheder eller sagsparter, som skal bidrage til sagens oplysning. 

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine oplysninger indgår i, skal vi normalt videre-
give oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige. 

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til arkivlovgivningen regler. Læs mere om reglerne her: 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1201.

https://www.fmk.dk/om-kommunen/databeskyttelse/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1201
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