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Pulje til områdeplaner 
 

Byrådet har besluttet at afsætte et beløb til forskønnelse og udvikling af byrum i kommunen. Puljens 

navn er ”Pulje til områdeplaner” og indeholder i 2022 tre mio. kr. Byrådet vil med puljen understøtte 

skabelsen af nye og attraktive byrum, som både kan afspejle intentionerne i kommuneplanen samt finde 

inspiration i visionen ”Vi i naturen”.  

Puljens formål er at understøtte realiseringen af områdeplaner, dele af områdeplaner udarbejdet af Varde 

Kommune, lokalt udarbejdede helhedsplaner, der er blevet til i samme tidsrum samt udvikling af 

helhedsplaner. Med henblik på udvikling af kommunens byer, opfordres følgende almennyttige parter til 

at ansøge puljen: Borgerforeninger, sogneforeninger, udviklingsråd og styregrupper, der beskæftiger sig 

med byudvikling.  

Der kan ydes tilskud til alle udgifter, der er direkte relateret til projekter, som understøtter en 

områdeplan, dele af en områdeplan og til udarbejdelsen af en helhedsplan. Byer, der ikke har en 

områdeplan kan søge midler til udarbejdelse af en helhedsplan i Puljen til fremme af udviklingsplaner. 

Nærmere information kan findes på kommunens hjemmeside. 

Der kan maximalt søges om 500.000 kr. pr. ansøger. Såfremt en by ønsker at søge om projekter på 

mere end 500.000 kr. skal det fremsendes i forbindelse med ønsker til det kommende budget.  

Der kan søges til følgende aktiviteter: 

- Udarbejdelse af en helhedsplan for byen 

- Projektstyring, herunder ekstern konsulenthjælp til projektgennemførelse  

- Materialer og arbejde, der er nødvendigt for gennemførelsen af projektet. 

Der fastsættes én ansøgningsfrist hvert kalenderår. 

Ansøgningsfristen 2022 er fastsat til den 1. juni 2022. 

Udvalget har fastsat følgende fokuspunkter for prioriteringen af ansøgningerne:  

1. Projektet forskønner byen og skaber attraktive og involverende byrum  

2. Projektet bidrager til sikkerheden i byen  

3. Projektet bidrager til skabelsen af grønne byrum  

4. Projektet skal kunne realiseres inden udgangen af 2024  

Udvalget for Plan og Teknik har fastsat følgende minimumskrav for at kunne ansøge:  

Projektet skal have baggrund i en vedtaget områdeplan eller en lokalt udarbejdet helheds- eller 
områdeplan. 

Ansøgninger skal som minimum indeholde: 

• Beskrivelse af projektet og den efterfølgende drift 
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• Organisering – hvem er kommunens samarbejdspartner? Hvem har ansvaret for projektet og 

hvem gennemfører det?  
• Budget  

• Tidsplan – især forventet start- og sluttidspunkt. Vær her opmærksom på, at mange projekter vil 

kræve byggetilladelse, en vurdering efter vejloven mv., hvilket skal indtænkes i tidsplanen.  

Øvrige vilkår:  

Når ansøgningen er behandlet og prioriteret, vil der kunne forventes opstillet en række vilkår 

for udbetaling af tilskud fra puljen: 

• Efter afslutning af projektet skal der indsendes et regnskab til Plan og Vækst. Regnskabet skal 

være underskrevet af foreningens (interne) revisor.  

• Tilskud udbetales til en almennyttig forening på baggrund af en faktura på indkøb af varer eller 

udført arbejde. Tilskuddet udbetales så hurtigt som muligt. Det tilstræbes fra kommunes side at 

undgå at foreningen lægger penge ud.  

• Alternativt kan der i særlige tilfælde indgås aftale om, at Varde Kommune modtager foreningens 

medfinansiering og køber varen på vegne af foreningen. I sådanne tilfælde betales fortsat fuld 

moms.  

• Udvalget for Plan og Teknik skal godkende en eventuel forlængelse af et projekt.  

• Ansøges der om midler til anlæg på kommunalt ejede arealer/vejarealer, vil der skulle indgås 

aftale mellem projektejer og kommunen omkring projektet.  

Medfinansiering: 

• Der er ikke krav om medfinansiering.  

Der må gerne ansøges til flere projekter fra samme områdeplan/helhedsplan.  

Spørgsmål til puljen kan rettes til Plan og GIS ved Mia Vibe-Hansen (Tlf. 79 94 74 16 eller 

mvib@varde.dk). Ved spørgsmål angående udbetaling af tilskud rettes henvendelse til Mona Hansen (Tlf. 

79 94 74 93 eller monh@varde.dk). 
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