
 
 

ANSØGNINGSSKEMA om støtte efter Landsbypuljen 
til nedrivning af forfaldne bygninger i Langeland Kommune                      
Ejendommens adresse og 
matrikel nr. 

 

Ejers navn 
 

 

Ejers bopælsadresse   
 

 

Ejers telefonnummer  
 

 

Ejers e-mail 
 

 

Ejendommens status/anvendelse (sæt kryds):     Erhvervsbygning i brug: 

Ejerbolig      ☐ Privat udlejningsbolig ☐ Ja ☐       

Andelsbolig ☐ Boligen er ubeboet ☐ Nej ☐ 

    Har ejendommen panthavere og rettighedsindehavere (sæt kryds): 

Ja ☐ 

Nej ☐ 

 
Hvis ja er ejer forpligtet til, at indhente samtykke til nedrivningen fra samtlige pant- og 
rettighedsindehavere. 
Hvilke bygninger ønskes nedrevet (sæt kryds): 

Bolig/Stuehus ☐ Alle ☐ 

Erhvervsbygning ☐ Skrot/affald ☐ 

 
Hvis ikke alle bygninger ønskes nedrevet, vedlægges en oversigtsskitse med tydelig angivelse af 
hvilke bygninger, der ønskes bevaret/nedrevet. 
Fungerer følgende installationer: 

Varme: Ja ☐   Nej ☐ Vand: Ja ☐   Nej ☐  WC og Bad: Ja ☐   Nej ☐ 

 
Er der forekomst af:   

Svamp: Ja ☐   Nej ☐ Fugt: Ja ☐   Nej ☐  Råd: Ja ☐   Nej ☐ 

Fotodokumentation: Vedhæftes 2-4 billeder både udvendig og indvendig inden behandling af 
ansøgning. 

Ejers plan efter nedrivning (salg, genopførelse, andet):  

 

 

 

 

 

 

Dato: 
 
 

Ejers underskrift: 
 

 
Ansøgningen skal sendes til: 

Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing eller e-mail: klima.energi@langelandkommune.dk 
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