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Med et ønske om øget fokus, har 
bestyrelsen præciseret og fastlagt en 
række retningslinjer for tilsagn om tilskud 
med udgangspunkt i de eksisterende 
vedtægter, der vedrører synlighed - for-
og bagsider af en etageejendom og 
bygningselementer. Bygningselementer 
er underinddelt i en række bygningsdele 
som tag, kviste, vinduer og døre, og 
detaljer generelt. 
Når der søges om tilskud er det vigtigt 
at arbejdet ikke er påbegyndt. Derved 
sikres det, at bestyrelsen kan påvirke 
istandsættelsen i overensstemmelse med 
husets oprindelige arkitektur. 
Tilsagn om tilskud følges altid op af vilkår 
om at arbejdet udføres efter traditionel 
byggeskik, og opringelige, originale 
håndværksmetoder.
Følgende retningslinjer anvendes ved 
tilsagn om tilskud:

A.  Synlighed – for- og bagsider:
 Ved etagebyggeri kan der gives tilskud 
til følgende:
1. Det er en helhed, men der er fokus 

på facaden mod gaden, når der ydes 
tilskud.

2.  Hvis facaden mod gårdsiden 
skal støttes af byfonden, skal 
facaden mod gaden være i god 
bevaringsmæssig stand/godt 
vedligeholdt, eller der skal stilles 
krav om istandsættelse.

B. Bygningselementer og helheder
Der kan gives tilskud til følgende:

1. Tag
• Fra ikke originalt materiale til 

originalt materiale.
•  Når der vælges materialer, der er 

dyrere alternativer, som f.eks. stråtag 
og naturskifer.

• Kun til tegltag, såfremt der er 
fordyrende detaljer og særlige krav 
til udførelsen som eksempelvis:  

SØG TILSKUD HOS 
ESBJERG KOMMUNES 
BYFOND

Esbjerg Kommunes Byfond yder tilskud til bevarelse af 
bygninger i Esbjerg Kommune

• rygning i mørtel,
• gesims,
• skalk,
• særlig konstruktion, der fordyrer 

arbejdet

2. Kviste
• Når kvisten forskønner og forbedrer 

huset med en harmonisk placering.
• Der gives ikke tilskud til kviste mod 

gadesiden i Ribe.

3. Vinduer og døre
• Der gives ikke tilskud til plastvinduer.
• Der gives tilskud til trævinduer.
•  Der gives tilskud til træ/alu vinduer, 

men på følgende betingelser:
• afhængig af stedet i byen.
• detaljeringsgraden/

profileringerne skal være i 
henhold til de oprindelige 
vinduer.

• materialet må ikke ligne plastik

4. Detaljer generelt
• Det er vigtigt, at bygningsdetaljerne 

bevares/genskabes og indgår som 
en del af helheden.

•  Der skal mures med det historisk, 
traditionelle korrekte forbandt.

• I forbindelse med restaurering og 
nyopførelse af murværk, er det 
vigtigt, at der vælges den rigtige 
mursten og mørtel, som relaterer sig 
til husets oprindelige arkitektur og 
den traditionelle byggeskik.

• Nyt murværk skal mures i det 
korrekte forbandt, også selv 
om murene efterfølgende skal 
vandskures/pudses (speciel 
opmærksomhed i Ribe, hvor der skal 
mures med krydsforbandt).

• Der skal rådgives om valg af rigtige 
materialer, eksempelvis maling.

•  Det er vigtigt, at der vælges den rette 
maling med krav om en minimum 
diffusionsåbenhed.
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FORMANDENS 
ÅRSBERETNING 

Det har været et år præget af opstart med ny 
bestyrelse med mange gode drøftelser og input. Det er 
godt med nye øjne i en fond.

I 2018 fik Esbjerg Kommunes Byfond en 
ny bestyrelse. Jeg blev valgt som formand, 
hvilket jeg er dybt taknemmelig over. 

Det har været et år præget af opstart med 
ny bestyrelse med mange gode drøftelser 
og input. Det er godt med nye øjne i en 
fond. Det er med til at udvikle den.

Som vi har tradition for, er et af vores 
møder afholdt i en præmieret bygning. I 
år var det Vadehavscentret. Det er altid 
interessant at komme ind i bygningerne 
og opholde sig, så vi kan opleve 
atmosfæren og arkitekturen indefra. Det 
er med til at give bestyrelsen en bedre 
forståelse for arkitekturen og detaljen.

Årets temadag brugte vi på at drøfte 
principper på tilskud. Vi har i fonden en 
løbende debat om kriterier for tilskud. 
Principperne skal sikre, at fonden yder en 
ensartet sagsbehandling. Principperne er 
vejledende. Vi skønner i hver enkelt sag ud 
fra, hvad der giver mening i den enkelte 

der bliver talt meget om storbykarakter i 
Esbjerg, er det, at understøtte udviklingen 
og skabe forskønnelsesplaner for vores 
kvarterer, en vigtig del af byens udvikling 
for at tiltrække nye borgere. Kommunen 
er i gang med byfornyelse i Østbyen, 
hvilket er en vigtig brik i at skabe udvikling 
og koble bydelen på Esbjerg centrum.

Esbjerg Havn er ligeledes et helt 
særligt kvarter i Esbjerg, som nu er 
blevet smukt koblet til Esbjerg midtby. 
Næsten samtidig med at broen var 
landet på Dokhavnen søgte Esbjerg 
Havn om nedrivningstilladelse til 
Karantænebygningen. Her gik fonden 
ind i sagen og kæmpede sammen med 
borgerne om bevaring af en vigtig del af 
Esbjergs kulturarv, der ligger ved Esbjergs 
vugge, Dokhavnen. Det har endnu engang 
gjort stort indtryk, at byens borgere 
kærer sig om deres by og blander sig i 
debatten. De sætter pris på de offentlige 
rum som arkitekturen danner rammen 
om. Det betyder noget for fonden. 
Esbjerg Kommunes Byfond er jo startet 
som borgernes talerør. I sin tid var det 
borgerne, der gjorde oprør i forhold 
til den vold, der blev udøvet på byens 
arkitektur eller helt fjernelse af historiske 
spor i byen. Nu råber vi og ”folket” op 
igen – vi skal kæmpe for kulturarven på 
Esbjerg Havn, der er så mange smukke 
bevaringsværdige bygninger.
 
Det er vigtigt for Esbjerg kommunes 
Byfond at understrege, at vi er 
samarbejdspartnere og ikke modspillere 

Velbevaret træbygning på Vagervej 10 på 
Esbjerg Havn. 

til byrådet. Det er vores inderlige ønske, 
at byrådet i fremtiden vil gøre mere 
brug af vores kompetencer og søge 
rådgivning hos os. Vi ser os som byens 
arkitekturvogtere og vogtere af byens 
bevaringsværdier, og den rolle tager vi 
alvorligt. I 2019 vil der blive afholdt møde 
med borgmester Jesper Frost med 
henblik på ovenstående.

Alt i alt har det været et rigtigt interessant 
år, hvor alle de projekter, vi har sat igang 
er lykkedes. Esbjerg Kommunes Byfond 
har fået endnu en aktiv og engageret 
bestyrelse. Tak for samarbejdet gennem 
året, jeg ser frem til de næste 3 år med 
dette positive samarbejde.

Samtidig vil jeg takke de sponsorer, der 
har bidraget til at vores arbejde lykkes på 
bedste vis! 

parcelhus eller anden fremmed arkitektur 
som erstatning. Hvis ikke kommunen får 
udarbejdet en lokalplan for dette kvarter 
mister det sin værdi og tiltrækning, for det 
bliver ligegyldigt og karakterløst. Det er 
fondens opfordring til politikerne, at der 
skal udarbejdes en lokalplan - inden det 
er for sent!

Ligeledes så vi, hvordan mangel på en 
lokalplan for det helt særlige område 
omkring Nørvang gjorde, at bygherre fik 
lov til at opføre bygning, der går imod 
den unikke helhed, der er i området. Her 
var fonden i medierne for at markere, 
hvor vigtigt der, at bevare helhederne. 
Desværre blev der ikke lyttet til Esbjerg 
Kommunes Byfond.

Ovenstående er et af de fine kvarterer 
Esbjerg har. Strandbygade med 
Vesterbyen er ligeledes et fint kvarter 
i byen. Esbjerg kommunes Byfond vil 
opfordre politikerne til at værne om disse 
kvarterer med fine helheder. I en tid, hvor 

sag. Med afsæt i årets emnedag har vi i 
den nye bestyrelse en fælles forståelse for 
grundlaget i vores arbejde.

I fonden har vi gennem året set, at 
Esbjerg Kommune ofte mangler 
redskaber i forhold til både ombygninger 
og nybygninger i kvarterer i Esbjerg. 
Der mangler lokalplaner i Esbjerg. Hvis 
vi skal blive ved med at værne om 
vores smukke by, så er det afgørende, 
at byrådet i fremtiden afsætter både 
midler og ressourcer til at få udarbejdet 
lokalplaner over de kvarterer, som har stor 
bevaringsværdi.
Esbjerg by har en meget smuk og 
velbevaret bykerne, som der gennem 
årene har været stor fokus på i forhold til 
bevaring – senest da fonden kæmpede 
mod højhusbyggeri. Vi har et helt unikt 
og meget bynært villakvarter, der ligger 
som en slags haveby med mange smukke 
og velbevarede bygninger. Vi ser en 
kedelig tendens med at folk køber et hus, 
river det ned og opfører et traditionelt 
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Borgerne og de besøgene har straks taget forbindelserne i brug 
både om dagen og om aftenen, hvor der en flot belysning.

Visionen med projektet har været 
at genskabe den mentale og fysiske 
sammenkobling mellem den meget 
levende Esbjerg By og Esbjerg Havn. 
Samtidig har det været visionen at skabe 
en attraktiv promenade langs Havnegade.  
Fra at by og havnen vender ryggen til 
hinanden, har målet været at by og havn 
vender ansigterne mod hinanden. 

Landgangen tager afsæt i et enkelt 
koncept, ”en gren” der lægges hen over 
det samlede område, der knækker og 
kurver sig i en ikke forudsigelig struktur 
af opholdspladser, stiforløb og ud-
kigspunkter. Landgangen er udformet 
i et enkelt materiale, cortenstål, der 
med sine brændte, orangebrune farver 
både føjer sig ind i Kleven og byparkens 
landskabelige billede -  ligesom den taler 

med både havnens industrihistorie og 
byens urbane liv. 

Havnepromenaden udfoldes i forlængelse 
af ”Grenen” som et præcist bånd af støbt 
beton, som mod gaden flankeres af en 
trærække og mod Byparken formes som 
en serie stålkantede udsigtspunkter og 
steder mv. 
Formsproget er minimalistisk, underspillet 
og gennemført med stor konsekvens.
Samlet fremstår anlægget meget 
generøst og dog med en afslappet gestus. 

Borgerne og de besøgene har straks taget 
forbindelserne i brug både om dagen og 
om aftenen, hvor der en flot belysning. 
Dette viser, at borgerne og de besøgende 
har taget hele anlægget og ideen om af 
forbinde by og havn til sig. 

Det virkede også som en lakmusprøve 
at forbindelserne stod færdig til 
anvendelse af Tall Ships Races i juli 2018. 
Landgangen blev brugt i en grad som 
løftede hele Dokhavnens østside. Dok-
havnens østlige side har potentiale til at 
fortsætte stiforbindelsen – gerne videre 
over en bro til Fanø-færgen. Der er også 
et potentiale i fremtidig udnyttelse af 
Byparken og Hulvejen med bunkersanlæg 
i sammenhæng med Landgangen og 
Havnepromenaden.

Anlæggene er gennemført efter 
en totalentreprise-konkurrence 
inden for en fast pris. Vinder-
teamet blev totalentreprenør 
Jorton a/s, arkitektfirmaet Cobe 
a/s, ingeniørfirmaerne Moe a/s og 
Krabbenhøft & Ingolfsson a/s, samt 
Valmont SM a/s stålkonstruktioner. 

Finansiering af Landgangen er sket af et 
partnerskab og Realdania. Partnerskabet 
består af Esbjerg Kommune, Den 
kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn 
og Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn 
a/s. Finansieringen af Havnepromenaden 
er sket efter Esbjerg Kommunes 
områdefornyelsesprogram. 
Etableringen af Landgangen og 
Havnepromenaden var en del af 
begrundelsen for, at Esbjerg Kommune i 
2018 fik Byplanprisen.

Der ligger en meget stor og fin indlevelse 
af stedets muligheder bag ved den 
unikke udformning og konstruktionen 
af Landgangen og Havnepromenaden. 
Visionen er fuldt ud gennemført i prak-
sis, og der er oplagte potentialer, som 
kan forløses ved fremtidige projekter i 
området.

Esbjerg Kommunes Byfond ønsker et 
vejfortjent tillykke med præmieringen.

Landgangen blev præmieret for elegant 
forbindelse mellem by og havn. Foto: Poul 
Madsen for Esbjerg Kommunes Byfond.

LANDGANGEN OG HAVNEPROMENADEN I ESBJERG

PRÆMIERES FOR ELEGANT 
FORBINDELSE MELLEM BY OG 
HAVN
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 SKOVKANTEN I ESBJERG 
PRÆMIERES FOR  
BEVARING AF ET SÆRLIGT 
GADEMILJØ

Blandt de få kvarterer, som blev virkeliggjort efter byplanen 
1924, er Nørvang det smukkeste og mest tidstypiske.  

I 1925 blev den første byplanlov vedtaget 
i Danmark. Men allerede i 1922 fik den 
nyansatte stadsingeniør Harald Nonboe 
til opgave at udarbejde et forslag til en ny 
byplan for Esbjerg.

Hovedidéerne i byplanen var at skabe 
klare hovedfærdselsårer både i den 
centrale del af byen og med hensyn til 
indfaldsvejene. Stormgade, Hjertingvej 
og Darumvej skulle være indfaldsve-jene 
til byen. Byens hovedakse skulle være 
Kongensgade-Strandbygade med Torvet 
som cen-trum. Der skulle også være plads 
til en dobbeltsporet sporvognslinje i byen 
og en ny banegård ved Trafikhavnen. 
Der skulle placeres et nyt stadion ved 
Gl. Vardevej og et nyt sygehus ved 
Stormgade. Byplanen blev bundet 
sammen af en ringvej nord for byen. 

Byplanen blev efter mange diskussioner 
vedtaget i 1924. 
Blandt de få kvarterer, som blev 
virkeliggjort efter byplanen 1924, er 
Nørvang det smukkeste og mest 
tidstypiske. Bebyggelsesplanen 
blev udarbejdet af arkitekt J. C. B. 
Øhlenschlæger og arkitekt William 
Nielsen. Planen bestod i en ”lille villaby” 
med en- og tofamiliehuse langs de nord-
syd-gående gader, samt mod nord en 
monumental afslutning med blokke og et 
trefløjet alder-domshjem i midtaksen som 
en lille herregård. 
Dobbelthusene på Skovkanten 4-24, 
med fire lejligheder i hver blev realiseret 
af Esbjerg Kommune i 1924, som de 
første efter Øhlenschlæger og Nielsens 
bebyggelsesplan. Husene er tegnet af 
J.C.B. Øhlenschlæger, nyklassicistiske med 

tydelig inspiration fra Bedre Byggeskiks-
bevægelsen.
I årene 1925-27 blev der bygget flere 
rækkehuse på Ved Skovens sydside, Ved 
Skoven 34-44, samt blokken Gl. Vardevej 
75-79. Dermed var det slut med byggeriet 
i denne omgang. 
Men med det byggede havde 
Øhlenschlæger og William Nielsen fået 
skabt et usædvanligt smukt og helstøbt 
nyklassicistisk kvarter i bedre Byggeskiks 
ånd. I 1929 fuldendes symmetrien så ved 
byggeriet af alderdomshjemmet tegnet 
i kvarterets stil af arkitektparret Sonja 
Carstensen og Kirstin Westergaard.
I 1939 købte Arbejdernes Boligforening 
en del af et af de gamle skovbælter og 
byggede Skov-kanten 1-39, en række 
dobbelthuse i 1½ etage med helvalmede 
tegltage, tegnet af arkitekt Harald Peters.

Skønt i detaljerne funktionalisme, 
stammer husenes hovedform dog 
helt tilbage fra Andreas Clemmensens 
mønster-jernbanestation på 
Landsudstillingen i Århus 1909.
Kommunen fortsatte byggeriet med 
boliger for ældre i tre etager langs 
Nørvang med Harald Peters som arkitekt, 
og i 1945-46 færdiggjordes kvarteret 
med en blok mod Grådybet. Byggeriet fra 
1930’erne og 1940’erne havde en mere 
funktionalistisk karakter, men kvarterets 
hoveddisposition blev opretholdt og 
yderligere understreget af de geometriske 
haveanlæg i karreernes indre. 
Gennem de sidste 30 år er der 
desværre sket ændringer af mange 
af de oprindelige bygningers udtryk, 
ved tilføjelse af altangange, udvendige 

trapper og elevatorer. Disse senere 
ændringer har svækket kvarterets unikke 
kvaliteter, og bør på sigt føres tilbage til 
udgangspunktet. Gaden Skovkanten står 
som en af de eneste stadig fuldstændig 
intakt, uden særlige ændringer af byg-
ningerne. De harmoniske huse skaber 
en helt særlig stemning i gademiljøet, og 
Esbjerg Kommunes Byfond vil opfordre 
til, at Skovkantens særlige kvaliteter også 
bliver bevaret i fremtiden.

Esbjerg Kommunes Byfond ønsker tillykke 
med præmieringen.

Skovkanten blev præmieret for bevaring 
af et særligt miljø. Foto: Poul Madsen for 
Esbjerg Kommunes Byfond.
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SKOLEGADE 6 I BRAMMING 
PRÆMIERES FOR  
VELLYKKET RESTAURERING AF 
HISORICISTISK VILLA

Kosmoramakarréen er lysende eksempel på, hvordan der på 
tværs af matrikelskel kan skabes fælles løsninger til glæde for 
byens borgere.

Stationsbyen Bramming blev anlagt i 
samme tidsperiode som Esbjerg, hvilket 
betyder, at byggestilen minder meget 
om hinanden i de to byer. Den største 
forskel mellem Esbjerg og Bramming var 
husenes størrelse og antal. Jernbanen, 
vækst og byggeboom i Esbjerg smittede 
af på Bramming, og fra 1890’erne opstod 
en stationsbykerne med handel og 
håndværk. Næste vækstperiode startede 
omkring 1900, hvor nye villakvarterer 
begyndte at vokse op nord for jernbanen, 
heriblandt området omkring Skolegade. 
Skolegade fik sit navn i 1897 da man 
opførte Bramming Efterskole på arealet 
mellem Plantagevej og Sct. Knuds Allé, 
og da byens kommuneskole dengang lå 
i Jernbanegade, var det nærliggende at 
give vejen forbi efterskolen dette navn.
Villaen Skolegade 6 er opført i samme 

periode som efterskolen, omkring år 
1900, og har sandsynligvis fungeret 
som bolig for personer med tilknytning 
til efterskolen. Bygningen er opført 
i halvanden etage i den tidstypiske 
historicistiske stil, hvor man med 
facadestuk har tilført huset enkelte 
historiske referencer såsom en markant 
og flot detaljeret gesims udsmykket 
med små volutkonsoller, profilerede 
indfatninger omkring vinduer og 
døre, samt dekorativ facadeorna-
mentik i kvistens gavltrekant. Husets 
udsmykninger understøttes af de hvide 
facader der, sammen med den store 
gavlkvist og de fremskudte karnapper, er 
med til at give villaen karakter.
I 1956 har man opført to mindre 
bygningslænger på bagsiden af villaen, 
som er udformet med respekt for 

forhusets arkitektur. Villaen indgår som 
en del af den bevaringsværdige husrække, 
beliggende langs Skolegades nord side, 
der består af tre villaer der arkitektonisk 
fremstår nært beslægtede. 

I 2017 købte den nuværende ejer 
ejendommen der, siden overtagelsen, 
har foretaget en gennemgribende 
istandsættelse med respekt for 
husets oprindelige arkitektur. Husets 
facader er nænsomt restaureret, taget 
er skiftet til naturskifer, trappen til 
hoveddøren og altanen er istandsat og 
skorstenspiben reetableret. I forbindelse 
med udskiftningen af døre og vinduer 
har man rekonstrueret den oprindelige 
udformning og samtidig genskabt den 
oprindelige mørkegrønne farve der gør 
vinduer og døre mindre fremtrædende. 

Derved understøttes husets arkitektoniske 
ønske om et tydeligt fokus på facadens 
udsmykninger. Der er igennem 
istandsættelsen tænkt på tradition og 
den håndværksmæssige udførelse af de 
forskellige detaljer, og huset fremstår igen 
enkelt og harmonisk i gadebilledet. 

Ejer har gennemført istandsættelsen dels 
for egne midler og dels med støtte fra 
Esbjerg Kommunes Byfornyelses pulje.  

Esbjerg Kommunes Byfond ønsker et 
vejfortjent tillykke med præmieringen.

Skolegade 6 i Bramming præmieres for 
vellykket restaurering af historicistisk villa. 
Foto: Poul Madsen for Esbjerg Kommunes 
Byfond.
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 SKYTTEVÆNGET 2 I ESBJERG 
PRÆMIERES FOR  
RESPEKTFULD RENOVERING 
AF PARCELHUS

Med renoveringen af Skyttevænget 2 har ejerne genskabt et 
stykke unikt parcelhusarkitektur, som var gået tabt.

I anden halvdel af det 20. århundrede 
skete et boom i opførelsen af 
enfamiliehuse, og parcelhusene blev 
allemandseje. Statslånene gav mulighed 
for, at almindelige middelklasse-familier 
kunne flytte i eget hus. Typehusene 
vandt frem, og med dem også den 
særlige arkitektur, som vi forstår ved 
periodens parcelhuse. Men imellem 
de mange typehuse i efterkrigstidens 
boligkvarterer finder man heldigvis også 
unikke arkitekttegnede villaer, som den på 
Skyttevænget 2 i Esbjerg.

Parcelhuset på Skyttevænget 2 er tegnet i 
1972 af den lokale arkitekt Niels Lahn. 
Det er tydeligt, at arkitekten har ladet 
sig inspirere af datidens strømninger 
i enfamiliehus-arkitekturen. Huset 
har klare referencer til 50’ernes og 

60’ernes arkitekttegnede enfamiliehuse, 
som næsten alle er etplanshuse, hvor 
samspillet mellem ude og inde får 
særlig betydning. Bygningerne er nøje 
placeret på grunden, hvorved der opnås 
størst mulig udnyttelse af sollys og 
varme, samtidig med at der skabes et 
privat uderum, afskærmet fra vejen 
af bygningen. Fra Japan, via USA, kom 
inspirationen til de store sydvest-vendte 
glaspartier, som skaber en nærmest 
glidende overgang mellem ude og inde. 
Den tætte forbindelse mellem husets rum 
og uderummet er et nyt træk, som ikke 
kendes fra tidligere tiders boligbyggeri. 
Terrassen og haveanlægget bliver på 
denne måde også en del af boligens rum, 
og skal ses i sammenhæng med husets 
indre rum.

Med årene blev parcelhuset på 
Skyttevænget 2 udsat for ombygninger, 
ændringer og gradvis forandring af 
den oprindelige arkitektur. De særegne 
gavle blev ændret, trælamellerne blev 
fjernet og en ny beklædning blev sat på, 
indgangspartiet blev muret til, og med 
disse ændringer forsvandt husets unikke 
helhedsudtryk. Tilbage stod et parcelhus – 
som alle andre.
Lige indtil 2017, hvor Birte og Jesper 
Sottrup-Jensen købte huset, og startede 
en imponerende proces for at bringe 
huset tilbage til det oprindelige udtryk. De 
særlige gavle, som huset blev opført med, 
er blevet genopført, og giver nu igen huset 
sit ganske enestående udtryk. 
Et par af de tidstypiske detaljer på 
70’ernes parcelhuse, som skjulte 

tagrender og udkragne remender er dog 
ikke retableret. Detaljer som, det med 
tiden har vist sig, giver byggetekniske 
udfordringer. Her har ejerne i stedet valgt 
mere moderne løsninger, i respekt for 
husets oprindelige arkitektur. 
Med renoveringen af Skyttevænget 2 
har ejerne genskabt et stykke unikt 
parcelhusarkitektur, som var gået tabt. 
Det er byfondens håb, at renoveringen 
må være til inspiration for andre, som 
ejer et hus, hvis oprindelige særlige 
udtryk er blevet udvisket af senere 
bygningsændringer. Renoveringen viser, at 
det kan lade sig gøre at skrue tiden tilbage, 
og opnå noget helt unikt.

Esbjerg Kommunes Byfond ønsker et 
vejfortjent tillykke med præmieringen, 
og det gode arbejde med at genskabe 
helheden i respekt for husets oprindelige 
udtryk.

Skyttevænget 2 i Esbjerg blev præmieret for 
respektfuld renovering af parcelhus. Foto: 
Poul Madsen for Esbjerg Kommunes Byfond.



ESBJERG KOMMUNES  
BYFONDS BESTYRELSE

Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond er  
udpeget for en periode på 4 år, svarende til  
byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.
I henhold til fundatsen arbejder medlemmerne 
gratis i Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse. 
Teknik og Miljø udfører den daglige sagsbehandling, 
herunder bogføring og udarbejdelse af årsberetning.

BESTYRELSENS  
MEDLEMMER

Udpeget af Esbjerg Byråd:
Karen Sandrini
Maria Høj Pedersen

Udpeget af Akademisk Arkitektforening:
Helene Plet (Formand)

Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling: 
Bent Krabbenhøft (Næstformand)

Udpeget af Lokal- og landsbyrådene:
Niels Pinborg

Udpeget af Sydvestjyske Museer:
Mette Slyngborg

Udpeget i fællesskab af Udlejningsforeningen 
Esbjerg og Ribe Bykernes Beboerforening:
Steffen Steffensen
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Fra venstre: Karen Sandrini, Helene Plet, Mette Slyngborg, 
Bent Krabbenhøft, Maria Høj Pedersen, Steffen Steffensen og 
Niels Pinborg.
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ANVENDELSE AF  
FONDENS MIDLER

PRÆMIERING

Tildeling af særlige årlige præmier 
suppleret med et foto og en bronzeplade/
sten f.eks.: 

• Særlige, fortjenstfulde restaureringer 
af ældre ejendomme.  

• Nybyggeri, der æstetisk og på særlig 
hensynsfuld måde over for den 
omgivende bebyggelse er indpasset i 
det eksisterende bymiljø.  

• Godt og smukt nybyggeri i 
almindelighed.  

• God og nænsom skiltning eller  
facadeudformning. 

TILSKUD ELLER LÅN

Inden for Esbjerg Kommunes grænser, 
kan der fra fonden ydes tilskud eller 
lån til: 

• Restaureringer eller om- og 
tilbygninger, hvor udvendige og i 
sammenhæng hermed undtagelsesvis 
indvendige bygningsdetaljer udformet 
efter en traditionel byggeskik, kræver 
specielle udførelser.  

• Fjernelse af skæmmende 
bygningsdetaljer. 

• Almindelige eller specielle 
vedligeholdelser samt miljøer 
og helheder i tilfælde, hvor 
omstændighederne taler herfor.  

• Dækning af udgifter ved udarbejdelse 
af skilte- og butiksfacader, 
der harmonerer med miljøet, 
såfremt udgifterne overstiger god 
standardudførelse.

FORMIDLING

Esbjerg Kommunes Byfond anvender 
desuden midler til:  

• Udarbejdelse af informativt materiale 
i form af pjecer, stilblade, vejledninger 
og lign. til rådgivning af ejere af 
bevaringsværdige bygninger om 
hensynsfuld istandsættelse, tilpasning 
af nyt byggeri m.v.  

• Formidling af Byfondens virke og 
vejledning omkring bevaring.

BYFONDENS BESTYRELSE BESTÅR AF:

Fondens økonomiske forpligtelser dækkes alene 
af fondens midler, der søges tilvejebragt ved  
bidrag og tilskud fra privat og offentlig side. 

Der aflægges en gang årligt beretning og regn-
skab. Portioner af fondsmidlerne kan tildeles 
ejerne og brugere af faste ejendomme inden for 
fondens interesseområder. 

Fondsbestyrelsen tildeler midler i form af kontant-
tilskud eller lån, når arbejdet er udført og godkendt.
Støttebeløb over 30.000,- kr. udbetales kun som 
lån.

Ansøgningsskemaet findes på Esbjerg Kom- 
munes hjemmeside eller kan rekvireres hos 
Esbjerg Kommunes Byfonds sekretariat.

Fonden yder råd og vejledning til istandsættelses 
- og vedligeholdelsesarbejder, hvor det måtte 
ønskes. Henvendelse kan ske til Byplan.

2 medlemmer, udpeget af byrådet, heraf skal 
det ene enten være borgmesteren eller for-
manden for Plan- & Miljøudvalget.

1 medlem, udpeget af Esbjerg Erhvervsud- 
vikling.

1 medlem, udpeget i fællesskab af lokal- og 
landsbyrådene.

1 medlem, udpeget i fællesskab af Udlejerfor-
eningen Esbjerg og Ribe Bykernes Beboerfor-
ening.

1 medlem, udpeget af Akademisk Arkitekt- 
forening.

1 medlem, udpeget af Sydvestjyske Museer.

 

Esbjerg Kommunes Byfonds sekretariat, 
Teknik og Miljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg 

Tlf. 76 16 16 16
Email: byfonden@esbjergkommune.dk

Fondens formål er at virke for bevarelse 
af arkitektonisk og kulturhistorisk 
værdifulde huse og miljøer i Esbjerg 
Kommune.

FUNDATS  
OG VEDTÆGTER
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2017 i kr. 2016 i kr.

Indtægter:

Bidrag 725.050 799.650

Renter - 197

I alt 725.050 799.847

Udgifter:

Tilsagn om tilskud 1.139.300 514.200

Øvrige udgifter 146.532 361.318

I alt 1.285.832 875.518

Resultat før ekstraord. poster -560.782 -75.671

Ekstraordinære indtægter:

Tilbageførte tilsagn 425.000 -

Indfriede pantebreve 125.100 44.200

Årets resultat -6.482 -31.471

2017 i kr. 2016 i kr.

Aktiver

Pantebeve 2.654.263 2.668.563

For meget udbetalt tilskud - 25.000

Omsætningsaktiver 1.251.936 1.310.596

I alt 3.926.199 4.004.159

Passiver

Egenkapital 2.864.949 2.871.431

Skyldige poster 31.250 152.729

Kortfristet gæld 1.030.000 980.000

Passiver i alt 3.926.199 4.004.159

Bidrag

Esbjerg Kommune 717.800 617.100

Ekstraordinært tilskud fra 
Esbjerg Kommune i forbindelse 
med jubilæum - 150.000

Øvrige bidrag 7.250 32.550

725.050 799.650

REGNSKAB 
2017

RESULTATOPGØRELSE 
FOR ÅRET 2017

BALANCE  
PR. 31. DECEMBER 2017

Skovkanten 4, tegnet af J. C. B. Øhlenschlæger i 1924. Ud 
over en senere vinduesudskiftning til dannebrogsvinduer 
uden sprosser i rammerne, fremstår husene langs skov-
kanten meget velbevarede.



ESBJERG KOMMUNES  
BYFOND

Formand: 
Helene Plet, Arkitekt m.a.a

Sekretariat: 
Teknik og Miljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 16 16
email: byfonden@esbjergkommune.dk


