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Vordingborg Kommune
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

1.

Dato
12-12-2018

Side
2

Beredskabskommissionen - Henlæggelse af beføjelser og
pligter

Sagsnr.: 18/31772 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgård Nielsen

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
Lov nr. 734 af 8. juni 2018 om ændring af byggeloven.

Sagsfremstilling
Beredskabskommissionen har i møde den 28. november 2018 besluttet at fremsende anmodning til
ejerkommunerne om godkendelse af bilag til Interessentskabskontrakten, og godkendelse af
henlæggelse af beføjelser og pligter jf. lovændringen af byggeloven, (lov nr. 734 af 8. juni 2018).
Beredskabskommissionen anmoder derfor, i mail af 10. december 2018, ejerkommunerne om at
behandle en anmodning om, at den enkelte kommunalbestyrelse/byråd henlægger beføjelser til den
fælles beredskabskommission.
I forbindelse med en regelforenkling og liberalisering af byggeområdet, overflyttes reglerne omkring
brandsyn fra Beredskabsloven til Byggeloven.
I Byggeloven har der indtil nu ikke været lovhjemmel til at en kommunalbestyrelse kan delegere
myndighedsopgaver til et kommunalt fællesskab efter § 60 i den kommunale styrelseslov.
Da de kommunale byggemyndigheder typisk ikke har en vagtordning eller er til rådighed udenfor
normal arbejdstid, ville den manglende lovhjemmel give udfordringer for alle kommunale
redningsberedskaber, der er organiseret i fælleskommunale 60 selskaber under ledelse af en fælles
beredskabskommission, i situationer hvor der uden for normal arbejdstid i forbindelse med anmeldte
og uanmeldte brandsyn konstateres forhold i og ved en bygning, der er til fare for personsikkerheden,
idet redningsberedskabet ikke ville have gyldig lovhjemmel til at træffe afgørelser i form af påbud
og/eller forbud. En mulighed der har været til stede og anvendt hvor reglerne var hjemlet i
Beredskabsloven.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har derfor udsendt en lovændring til Byggeloven, der gør det
muligt for kommunerne at henlægge beføjelser og pligter til en fælles beredskabskommission til på
stedet at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et
ulovligt forhold efter byggeloven, og der er konkret risiko for personskade.
Henlæggelsen af de nævnte beføjelser og pligter sker ved en godkendelse af vedlagte bilag til
Interessentskabskontrakten i de enkelte ejerkommuner.
Det vurderes hensigtsmæssigt, at Beredskabskommissionen anmoder ejerkommunerne om, at
beføjelser og pligter jf. lovændringen af byggeloven (lov nr. 734 af 8. juni 2018) henlægges til
Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.
Såfremt henlæggelsen ikke sker, vil det ikke være muligt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
at træffe afgørelser i de i loven nævnte situationer, og der vil kun kunne træffes sådanne afgørelser af
den kommunale byggemyndighed, hvilket igen forudsætter at repræsentanter for den kommunale
byggemyndighed kan kontaktes og tilkaldes uden for normal arbejdstid.
Afdelingen for Byg, Land og Miljø har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag
1 Offentlig Bilag 1 - Protokoludskrift fra Beredskabskommissionen 2018.11.28 Henlæggelse af beføjelser og pligter.pdf

243497/18

2

Vordingborg Kommune
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

Dato
12-12-2018

2 Offentlig Bilag 2 - Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand og
Redning.pdf
3 Offentlig Bilag 3 - Lov nr. 734 - Lov om ændring af byggeloven af 2018.06.08.pdf

Side
3

243498/18
243499/18

Indstilling
Administrationen indstiller,
at

Udvalget følger indstillingen fra Beredskabskommissionen, herunder godkendelse af
bilag 2.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018
Fraværende: Bo Manderup, Heino Hahn
Indstillingen anbefales.
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Vordingborg Kommune
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

2.

Dato
12-12-2018

Side
4

Tillægsansøgning Sandvig Havn

Sagsnr.: 18/31282 - Område: Adm. - Sagsbeh: John Rolf Kaarsberg

Kompetenceudvalg
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag
Puljen til understøttelse af Lokale UdviklingsPlaner (LUP-puljen).

Sagsfremstilling
Ansøger (Bådlauget i Sandvig Havn) har søgt og fået bevilget 137.000 kr. til oprensning af 2
havnebassiner, sejlrenden samt udskiftning af højbroen i Sandvig (se bilag).
Entreprenøren, som havde den oprindelige aftale om udførelse af opgaven, er gået konkurs og
ansøger har derfor indhentet 2 nye tilbud, hvoraf det billigste var 45.375 kr. dyrere end det oprindeligt
valgte tilbud. Derfor søger ansøger nu en ekstrabevilling 22.600 kr.
Med undtagelse af pris og udførelsesmetode, er projektets art og karakter uændret.
Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
Bevillingsønske
Konto
Drift
LUP-pulje
Anlæg
Afledt drift
Finansiering
Drift
LUP
Afsat
rådighedsbeløb
Kassebeholdning

2018
22.600

2019

2020

2021

-22.600

Økonomi
Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på LUP-puljens budget 2018, resterer et ikke
disponeret beløb på 496.157 kr. pr. den 5. december 2018.

Bilag
1
2
3
4
5

Offentlig Ansøgning til LUP-puljen - Oprensning af Sandvig Havn
Offentlig Tilsagnsbrev
Lukket
Lukket
Lukket

227177/18
227814/18

Indstilling
Administrationen indstiller,
at

projektet meddeles tilsagn om ekstra bevilling på 22.600 kr. fra LUP-puljen

at

støtten udelukkende må anvendes til finansiering af ovenstående projekt

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018
Fraværende: Bo Manderup, Heino Hahn
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Vordingborg Kommune
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

Dato
12-12-2018

Side
5

Indstillingen tiltrådt.
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Vordingborg Kommune
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

3.

Dato
12-12-2018

Side
6

Underskriftsark - 12. december 2018

Sagsnr.: 18/12765 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Bettina May Lauridsen

Kompetenceudvalg
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert
medlem underskrive ved at trykke ”Godkend”.

Bilag
1 Offentlig Godkendelsesark 12.12.18 - tillægsdagsorden.pdf

248362/18

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018
Fraværende: Bo Manderup, Heino Hahn
Protokollen underskrevet.
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Vordingborg Kommune
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

Dato
12-12-2018

Side
7

Bilagsoversigt
1.

Beredskabskommissionen - Henlæggelse af beføjelser og pligter
1.
Bilag 1 - Protokoludskrift fra Beredskabskommissionen 2018.11.28 - Henlæggelse af beføjelser
og pligter.pdf (243497/18)
2.
Bilag 2 - Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.pdf (243498/18)
3.
Bilag 3 - Lov nr. 734 - Lov om ændring af byggeloven af 2018.06.08.pdf (243499/18)

2.

Tillægsansøgning Sandvig Havn
1.
Ansøgning til LUP-puljen - Oprensning af Sandvig Havn (227177/18)
2.
Tilsagnsbrev (227814/18)
3.
(Lukket bilag)
4.
(Lukket bilag)
5.
(Lukket bilag)

3.

Underskriftsark - 12. december 2018
1.
Godkendelsesark 12.12.18 - tillægsdagsorden.pdf (248362/18)
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Vordingborg Kommune
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

Dato
12-12-2018

Side
8

Underskriftsside

Mikael Smed

Poul A. Larsen

Thorbjørn Kolbo

Else-Marie Langballe Sørensen

Michael Larsen

Michael Seiding Larsen

Bo Manderup

Daniel Irvold

Heino Hahn

8

Bilag: 1.1. Bilag 1 - Protokoludskrift fra Beredskabskommissionen 2018.11.28
- Henlæggelse af beføjelser og pligter.pdf
Udvalg: Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati
Mødedato: 12. december 2018 - Kl. 14:00
Adgang: Offentlig
Bilagsnr: 243497/18

Udskrift af protokollen for
Beredskabskommissionen
Mødedato 28. november 2018

3. Henlæggelse af beføjelser og pligter
Sagsbehandler
Sagsnr.

Flemming Nygaard-Jørgensen
02.34.18-I02-1-18

INDLEDNING
I denne sag skal der tages stilling til henlæggelse af beføjelser og pligter jf.
Byggeloven fra ejerkommunerne til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR).
SAGSFREMSTILLING
I forbindelse med en regelforenkling og liberalisering af byggeområdet overflyttes
reglerne omkring brandsyn fra Beredskabsloven til Byggeloven.
I Byggeloven har der ind til nu ikke været lovhjemmel til at en kommunalbestyrelse
kan delegere myndighedsopgaver til et kommunalt fællesskab efter § 60 i den
kommunale styrelseslov.
Da de kommunale byggemyndigheder typisk ikke har en vagtordning eller er til
rådighed udenfor normal arbejdstid, ville den manglende lovhjemmel give
udfordringer for alle kommunale redningsberedskaber, der er organiseret i
fælleskommunale § 60 selskaber under ledelse af en fælles beredskabskommission, i
situationer hvor der uden for normal arbejdstid i forbindelse med anmeldte og
uanmeldte brandsyn konstateres forhold i og ved en bygning, der er til fare for
personsikkerheden, idet redningsberedskabet ikke ville have gyldig lovhjemmel til at
træffe afgørelser i form af påbud og/eller forbud. En mulighed der har været stil stede
og anvendt hvor reglerne var hjemlet i Beredskabsloven.
Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet har derfor udsendt en lovændring til
Byggeloven, der gør det muligt for kommunerne at henlægge beføjelser og pligter til
en fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelser om
brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold
efter byggeloven, og der er konkret risiko for personskade.
Henlæggelsen af de nævnte beføjelser og pligter sker ved en godkendelse af vedlagte
bilag til Interessentskabskontrakten i de enkelte ejerkommuner.
VURDERING
Det vurderes hensigtsmæssigt, at Beredskabskommissionen anmoder
ejerkommunerne om, at beføjelser og pligter jf. lovændringen af byggeloven (lov nr.
734 af 8. juni 2018) henlægges til Beredskabskommissionen for MSBR.
Såfremt henlæggelsen ikke sker vil det ikke være muligt for MSBR at træffe afgørelser
i de i loven nævnte situationer, og der vil kun kunne træffes sådanne afgørelser af den
kommunale byggemyndighed, hvilket igen forudsætter at repræsentanter for den
kommunale byggemyndighed, kan kontaktes og tilkaldes uden for normal arbejdstid.
Efter godkendelse i ejerkommunerne skal bilaget fremsendes til godkendelse i
Ankestyrelsen (tidligere Statsforvaltningen).
BILAG
Lov nr. 734 af 8. juni 2018 – Lov om ændring af byggeloven
Bilag 2 til Interessentskabskontrakten for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
Udskrift af protokollen for Beredskabskommissionen. Mødedato 28. november 2018

1

Udskrift af protokollen for
Beredskabskommissionen
Mødedato 28. november 2018

INDSTILLING
Det indstilles, at der fremsendes en anmodning til ejerkommunerne om godkende
vedlagte bilag til Interessentskabskontrakten og dermed godkende en henlæggelse af
beføjelser og pligter jf. lovændringen af byggeloven (lov nr. 734 af 8. juni 2018).
BESLUTNING
Beredskabskommissionen, 28.11.2018
Fraværende Ole Vive, Mikael Smed, Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude
(suppleret af Peter Risager Haslund)
Godkendt

Udskrift af protokollen for Beredskabskommissionen. Mødedato 28. november 2018

2

Bilag: 1.2. Bilag 2 - Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand o
g Redning.pdf
Udvalg: Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati
Mødedato: 12. december 2018 - Kl. 14:00
Adgang: Offentlig
Bilagsnr: 243498/18

Manøvej 25
4700 Næstved
Telefon 5578 7800
msbr@msbr.dk

Bilag 2
Interessentskabs kontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
Med henvisning til § 1, litra 1 i lov nr. 734 af 8. juni 2018 Lov om ændring af byggeloven
henlægges beføjelser og pligter fra ejerkommunerne til den fælles beredskabskommission til
på stedet at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning
udgør et ulovligt forhold efter byggeloven, og der konkret er risiko for personskade med
virkning fra den 1. juli 2018.
Vedtaget af den fælles Beredskabskommission på møde den

1

Bilag: 1.3. Bilag 3 - Lov nr. 734 - Lov om ændring af byggeloven af 2018.06.08.pd
f
Udvalg: Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati
Mødedato: 12. december 2018 - Kl. 14:00
Adgang: Offentlig
Bilagsnr: 243499/18

LOV nr 734 af 08/06/2018 (Gældende)

Udskriftsdato: 15. november 2018

Ministerium:
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2017-2881

Senere ændringer til forskriften
Ingen

Lov om ændring af byggeloven
(Henlæggelse af afgørelseskompetencer vedrørende brandmæssige forhold til § 60-selskaber,
pristalsregulering af byggesagsgebyr m.v.)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, foretages følgende ændringer:
1. I § 16 C indsættes efter stk. 5 som nye stykker:
»Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser og pligter til beredskabskommissionen eller til
den fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold,
hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter denne lov og der er en konkret risiko for person‐
skade.
Stk. 7. Beføjelser og pligter kan alene henlægges, såfremt kommunalbestyrelsen på henlæggelsestids‐
punktet vurderer, at den ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige
brandsikkerhedsmæssige forhold.
Stk. 8. Kommunalbestyrelsens henlæggelse af beføjelser og pligter skal fastsættes i vedtægterne for
samarbejdet eller i et bilag hertil. Ansvarsfordelingen mellem aftaleparterne, og hvilke beføjelser og plig‐
ter der henlægges, skal fremgå af vedtægterne.«
Stk. 6 bliver herefter stk. 9.
2. § 28, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. Det mindre, faste gebyr, jf. stk. 1, udgør maksimalt 1.038 kr.«
3. I § 28 indsættes som stk. 6 og 7:
»Stk. 6. Det mindre, faste gebyr, jf. stk. 1, reguleres en gang årligt pr. 1. januar med den sats for det
generelle pris- og lønindeks, der er fastsat af Finansministeriet. Transport-, bygnings- og boligministeren
offentliggør årligt det regulerede beløb.
Stk. 7. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning af gebyr
for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger i henhold til denne lov.«
4. I § 30, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Transport-, bygnings- og boligministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om straf af bøde for
overtrædelse af De Europæiske Fællesskabers forordninger og direktiver om byggevarer og om bygnin‐
gers energiforhold og lignende bygningsrelaterede bestemmelser.«
§2
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018.
1

Stk. 2. Regler fastsat i medfør af byggelovens § 16 C, stk. 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. sep‐
tember 2016, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.
Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Ole Birk Olesen
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Bilag: 2.1. Ansøgning til LUP-puljen - Oprensning af Sandvig Havn
Udvalg: Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati
Mødedato: 12. december 2018 - Kl. 14:00
Adgang: Offentlig
Bilagsnr: 227177/18

Vordingborg Kommune
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

Dato
14-11-2018 14:00

Side
1

Ansøgning til LUP-puljen - Oprensning af Sandvig Havn
Sagsnr.:18/28062 - Område: Afdeling for Strategi og Implementering - Sagsbeh: joka

Kompetenceudvalg:
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

Lovgrundlag:
Puljen til understøttelse af Lokale UdviklingsPlaner (LUP-puljen)

Sagsfremstilling:
Ansøger (Bådlauget i Sandvig Havn) søger midler til oprensning af 2 havnebassiner, sejlrenden samt
udskiftning af højbroen i Sandvig (se bilag).
Ansøger redegør for at en oprensning vil sikre fortsat adgang til havnebassinerne samt at højbroen efter at
have stået i 79 år er moden til udskiftning. Ansøger redegør i ansøgningen for hvem havnens brugere er,
hvilke rekreative samt turistmæssige formål havnen og det omkringliggende område varetager.
Oprensningen skal sikre en vanddybde på 1,7 m. i såvel havnebassinerne som sejlrenden.
Broen er 79 år gammel og gennem tiden har de lokale selv været ansvarlige for vedligeholdelsen heraf. Men
nu er broen dog så medtaget at vedligeholdelse ikke længere er tilstækkeligt.
Ansøger har indhentet tilladelser fra Kystdirektoratet (se bilag).
Ansøger har bl.a. haft projektet til høring hos Naturstyrelsen og sommerhusejerne med positivt resultat til
følge.
Der foreligger et tilsagn om tilskud på op til 136.000 kr. fra LAG – Sydsjælland (se bilag)
Vordingborg Kommunes LUP-pulje ansøges derfor 137.000 kr. hvilket udgør ca. 49% af den samlede
finansiering. Samlet budget udgør i alt 278.000 kr.
Bådlauget har medvirket til finansiering med 5000 kr. til dybdemålinger, udfærdigelse af tilbudsmateriale,
gennemgang med tilbudsgivere samt nødreparationer af højbroen (værdi 5000 kr.)
Lokalrådet I Mern har udarbejdet en støtteskrivelse til projektet. (se bilag)
Administrationen vurderer at projektet er i fuld overensstemmelse med lokalrådets LUP samt, Vordingborg
Kommunes vision 2030 og besætningsindsatsen i almindelighed.
Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
Bevillingsønske
Konto
2018
2019
2020
2021
Drift
LUP-puljen
137
Anlæg
Afledt drift
Finansiering
Drift
LUP-puljen
-137
Afsat
rådighedsbeløb
Kassebeholdning
Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat,
da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Vordingborg Kommune
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

Dato
14-11-2018 14:00

Side
2

Økonomi:
Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på LUP-puljens budget for 2018 resterer et ikke
disponeret budget på 658.810 kr. pr. den 30. oktober 2018

Indstilling:
Administrationen indstiller,
at

projektet meddeles tilsagn om støtte på samlet set 137.000 kr. fra LUP-puljen 2018

at

støtten udelukkende må anvendes til finansiering af ovenstående projekt

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-11-2018:
Indstillingen tiltrådt.
Afbud:
Bo Manderup

Bilag
13877771
23877770
33877769
43887170

Offentlig

(215535/18)

(V)

Offentlig

Tilladelse til bypass med rent oprensningsmateriale ved
Sandvig Havn, Vordingborg Kommune.pdf
Mern lokalråd (Pia Roshi Barstad Petersen).docx

(215535/18)

(V)

Offentlig

Afgørelsesbrev - Sandvig Havn LAG.pdf

(215535/18)

(V)

Offentlig

2018 10 28 LUP ansøg Sandvig Havn ver 2.pdf

(221660/18)

(H)

Bilag: 2.2. Tilsagnsbrev
Udvalg: Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati
Mødedato: 12. december 2018 - Kl. 14:00
Adgang: Offentlig
Bilagsnr: 227814/18

Sagsnr.: 18/28062
Dok.nr.: 227814/18

Henrik Asbæk Olsen

Afdeling for Strategi og Implementering
Sagsbehandler
John Rolf Kaarsberg
21633664
joka@vordingborg.dk

16-11-2018
Tilsagnsbrev
Kære Henrik Asbæk Olsen
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har på deres møde den 16. november
2018 behandlet din ansøgning til Udviklings- og Markedsføringspuljen/LUP-puljen. Udvalget
besluttede at bevilge 137.000 kr. til projektet Oprensning Sandvig havn.
Bevillingen gives under forudsætning af:


At din egenfinansiering er helt på plads. Du må ikke sætte projektet i gang, før det er
100 % finansieret.



At projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen.



At Vordingborg Kommune godkender eventuelle ændringer i projektets budget og
finansieringsplan, som foretages efter ansøgningen er indsendt



At du som ansøger forpligter dig til, at alt kommunikationsmateriale i projektet stilles til
rådighed for Vordingborg Kommune i digital form og frikøbt for rettigheder.



At offentlige arrangementer i projektet lægges på kulturnaut.dk

Særligt for Udviklings- og markedsføringspuljen:
 At projektet er i gang senest 18 måneder fra d.d.


At der skal aflægges slutregnskab i det regnskabsår, hvor projektet er afsluttet.

Særligt for LUP-puljen
 At projekter skal gennemføres senest 24 måneder fra d.d., samt at der senest 3
måneder efter projektudløb aflægges slutregnskab. Er projektet ikke i gang inden 24
måneder fra d.d., bortfalder tilsagnet.

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

55 36 36 36
post@vordingborg.dk
www.vordingborg.dk

Udbetalinger


Du kan anmode om aconto, når projektet har opnået fuld finansiering, som beskrevet i
ansøgningen.



Når du anmoder om udbetaling af aconto, bekræfter du samtidig på tro og love, at den
fulde finansiering er opnået.



Er det bevilgede tilskud på maksimalt 50.000 kr., kan du få udbetalt 90 % aconto af det
bevilgede beløb. Er tilskuddet over 50.000 kr., kan du få udbetalt 75 % aconto.



Alle udbetalinger sker ved, at du sender en elektronisk faktura til Afdeling for Strategi og
Implementering på EAN nr. 5798007236328. Husk at ved acontoudbetaling skal
beløbet, du beder om, svare til den procentandel af tilskuddet, du kan få udbetalt
aconto. Ved slutudbetalingen skal du til gengæld huske at modregne en evt. tidligere
acontoudbetaling.



Se vejledning om elektroniske faktura på www.vordingborg.dk under Udviklings- og
markedspuljen/LUP-puljen.



Er din forening momsregistreret, skal du sende en faktura på beløbet + moms.



Er din forening IKKE momsregistret, skal du sende en faktura på beløbet uden at
tillægge moms.

Projektafslutning


Ved projektets afslutning skal der fremsendes en slutrapport samt slutregnskab, der
indeholder alle indtægter og udgifter i forbindelse med gennemførelsen af projektet.
Slutregnskabet for projektets aktiviteter fremsendes senest 2. januar året efter, at
projektet er afsluttet.



Regnskab og slutrapport skal sendes til SOGI@vordingborg.dk. Ved tilskud over 50.000
kr. skal regnskabet være godkendt af enten registreret eller statsautoriseret revisor.

Har du spørgsmål til ovenstående tilsagn, kan du kontakte afdeling for Strategi og
Implementering på tlf. 55 36 36 36 eller på e-mail SOGI@vordingborg.dk.

Venlig hilsen
John Rolf Kaarsberg
Konsulent
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