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Projekttitel Ansøger Kommune Tilskud Beskrivelse

Spodsbjerg Købmandsgård Spodsbjerg Købmandsgård ApS Langeland                       600.000 kr. Projektet omhandler åbning af Min Købmand i Spodsbjerg i Langeland Kommune. Den tidligere 

dagligvarebutik lukkede i maj 2020. Der gives støtte til køb og renovering af ejendom samt 

indkøb af inventar. Der skal etableres café og borgerhus i forbindelse med dagligvarebutikken. 

Lokalerne skal derefter udlejes til en selvstændig købmand. Med projektet håber ansøger, at 

borgerne vil kunne foretage deres fulde indkøb i butikken. Dermed vil butikken kunne øge sin 

omsætning og levedygtighed. Dagligvarebutikken er ifølge ansøger en forudsætning for at 

kunne fastholde og tiltrække nye beboere.

Borgerstøttet købmand i Bandholm Borgerstøttet købmand i 

Bandholm ApS

Lolland                       182.753 kr. Der ydes støtte til etablering af Let-Køb i Bandholm i Lolland Kommune. Byens eneste butik 

lukkede i maj 2021. Der skal ifølge planen ikke alene drives traditionel dagligvarebutik, men 

også være fokus på lokale råvarer og specialiteter i form af en specialvareafdeling særligt 

målrettet turister. Butikken vil også huse pakkeudlevering og apoteksudsalg/håndkøb. Der skal 

desuden etableres café, der kan benyttes til små events med fx. sang og musik og dermed 

fungere som mødested for byens borgere. 

Der ydes konkret støtte til renovering og indretning af en ejendom, som ansøger vil leje. 

Dagligvarebutikken skal bidrage til at gøre byen mere attraktiv for fastboende og turister med 

øget bosætning og turisme som følge heraf.

Købmand i Halvrimmen igen Nyt Halvrimmen Netværk 2022 

ApS
Jammerbugt                       600.000 kr. Der ydes støtte til genåbning af Min Købmand i Halvrimmen i Jammerbugt Kommune. Den 

nuværende købmand måtte lukke i foråret 2022. Der ydes konkret støtte til køb af ny 

ejendom, brugt inventar, renovering og energioptimering. Projektet indeholder planer for, at 

dagligvarebutikken skal fungere som lokalt samlingspunkt og drivkraft i forbindelse med lokale 

aktiviteter for de lokale borgere. En genåbning af købmandsbutikken vil ifølge ansøger have 

stor betydning for livet i lokalsamfundet og vil sammen med andre projekter og aktiviteter i 

Halvrimmen være med til at bevare Halvrimmen som et godt sted at bo og blive boende i.

Miljøforbedring, modernisering og fremtidssikring af Hvalpsund 

Brugsforening

Hvalpsund Brugsforening 

AMBA

Vesthimmerland                       600.000 kr. Der ydes støtte til køle-/frostanlæg til Dagli'Brugsen Hvalpsund i Vesthimmerlands Kommune. 

De eksisterende køle-/frostanlæg er 30 år gamle, freonbaseret, energi-ineffektive og uden 

mulighed for energioptimering gennem tilpasning.

Købmandsbutik i Andst Andst Lokalråd Vejen                       600.000 kr. Projektet omhandler etablering af Min Købmand i Andst i Vejen Kommune. Der ydes konkret 

støtte til køb af grund, opførelse af ejendom, køb af inventar og etablering af parkeringsplads. 

Der har siden slutningen af 2020 ikke været en dagligvarebutik i byen.

Ansøger ønsker at fremtidssikre Andst som en attraktiv og levende landsby, som præges af 

vækst og udvikling med en moderne, borgerdreven dagligvarebutik. De fysiske rammer skal 

imødekomme det lokale indkøbsbehov og samtidig skabe rammer for det lokale fællesskab ved 

at være et naturligt mødested, fx ved at etablere café og mødelokaler, som kan bruges af det 

frivillige foreningsliv. Projektet skal være med til at knytte byens borgere endnu tættere 

sammen, skabe lokale arbejdspladser og styrke bosætning. Den fysiske bygning og inventaret, 

som projektet omhandler, vil efterfølgende blive lejet ud til en selvstændig købmand, som vil 

varetage den daglige drift af selve butikken.



Investering i solcelleanlæg og personaletoilet Thise Købmandshandel ApS Skive                       102.704 kr. Der ydes støtte til investering i solcelleanlæg og personaletoilet til Let-Køb Thise i Skive 

Kommune. Meget store omkostninger til energi truer ifølge ansøger butikkens eksistens. 

Personalefaciliteterne er desuden utidssvarende. Ansøger vil gerne opdatere disse af hensyn til 

de ansatte og de mange frivillige hjælpere i butikken. Butikken er ifølge ansøger nødvendig for, 

at Thise-området kan fungere, og projektet skal bidrage til at få balance i butikkens økonomi 

og dermed øge dens overlevelsesevne.

Staby Bæredygtige Købmandsbutik Ejendomsselskabet Købmanden 

i Staby
Holstebro                       110.625 kr. Projektet omhandler opsætning af solceller på taget af Min Købmand mellem Hav og Fjord i 

Staby i Holstebro Kommune. Butikken fungerer, udover at være dagligvarebutik, som 

mødested, medicin- og postudleveringssted. Ansøger har begrundet sin ansøgning med, at det 

kan nedsætte købmandens elregning at etablere solcelleanlæg på taget af bygningen. På sigt 

kan det skabe ekstra kapital til yderligere energireduktion i form af udskiftning af gamle 

kølegeneratorer. Projektet indskriver sig dermed i landsbyens større projekt "den bæredygtige 

landsby".

Darum Butikscenter Darum Butikscenter ApS Esbjerg                       600.000 kr. Projektet omhandler etablering af en dagligvarebutik i Darum i Esbjerg Kommune. Der ydes 

konkret støtte til køb af grund, opførelse af ejendom og køb af inventar. Bygningen udlejes 

efterfølgende til en købmand, som skal stå for den daglige drift. En nyopførsel vil ifølge 

ansøger betyde, at varesortimentet kan udvides, således at borgerne kan foretage deres fulde 

indkøb lokalt. Der vil desuden blive etableret café og udvendige borgerfaciliteter. Ansøger har 

begrundet sin ansøgning med, at Darum er en by i vækst med et aktivt foreningsliv, og at byen 

nu alene mangler en dagligvarebutik, som platform for byens fælleskab og lokal 

sammenhængskraft.

Udvidelse af Velling andelsejet købmandsbutik Vellinge Andelsbutik Ringkøbing-Skjern                       300.000 kr. Der ydes støtte til en udvidelse af Min Købmand i Velling i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Projektet omhandler modernisering af bygningen ved at nedrive trægarage og opførelse af nyt 

lager på ca. 50m2 samt en tilbygning til et toilet. Købmandsbutikkens mål er gennem 

modernisering af nuværende bygning og rammer fortsat at have en købmandsbutik, som er 

attraktiv for kunder og sikkerhedsmæssigt forsvarlig at arbejde i for ansatte og frivillige. 

Ansøger har oplyst, at projektet skal være med til at gøre butikken attraktiv og bæredygtig, så 

landsbyens butik og daglige sociale samlingspunkt fortsat kan være et aktiv i landsbyens 

udvikling og være med til at tiltrække nye borgere. Modernisering vil ydermere forbedre 

butikkens negative klimabidrag og øge beskæftigelsen.

Revitalisering af butik Herskind Brugsforening Skanderborg                       250.000 kr. Projektet omhandler Herskind Dagli'brugs i Skanderborg Kommune. Der ydes konkret støtte til 

en visuel og funktionel opgradering af butikken, forberedelse til klimavenligt køleanlæg, skift til 

LED-lys samt til udskiftning af nedslidt interiør med nyt. Butikken har ifølge ansøger mange 

servicefunktioner - eksempelvis pakkeudlevering og salg af håndkøbsmedicin. Med en ændring 

af kasselinjen vil disse opgaver kunne løses lettere, og ventetiden bag servicefunktionerne vil 

blive forkortet. Arrangementer som vinsmagning, juleklip og fastelavnsfest har stor opbakning. 

Med et fleksibelt areal vil det være muligt at afholde flere arrangementer i butikken.

Fremtidssikring af Lyø Købmandsgård – fase 4: 

Energibesparelser og butiksoptimering 

Lyø Købmandsforening Faaborg-Midtfyn                       148.163 kr. Der ydes støtte til energibesparende tiltag og butiksoptimering af Lyø Købmandsgård og 

Dagligvarebutik på Lyø i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ansøger har begrundet sin ansøgning 

med, at energirenovering og butiksoptimering er nødvendig pga. butikkens høje elforbrug og 

udgifter som følge heraf. Projektet er den første del af Fase 4 af Lyø Købmandsforenings plan 

for udvikling og fremtidssikring af en bemandet og helårsåben dagligvarebutik på Lyø.



Etablering af Solcelle-anlæg på nybygget borger-finansieret 

butikshus Voersaa

Voersaa Butikshus Aps. Frederikshavn                       250.000 kr. Projektet omhandler etablering af solcelleanlæg på taget af Min Købmand i Voersaa i 

Frederikshavn Kommune. Projektet søsættes for at understøtte økonomien i en helt ny 

købmandsbutik. Butikken er bygget på initiativ og finansiering fra lokale borgere og foreninger, 

som i fællesskab ejer huset og lejer butikken ud til en privat købmand. Butikken er allerede nu 

meget presset på økonomi grundet de høje elpriser på trods af butikkens succes. Projektet vil 

derfor etablere et solcelleanlæg på butikken, som skal levere en stor del af strømmen til en 

væsentlig billigere strømpris end markedsprisen.

Borgerbutik i Nørager Nørager Invest ApS Norddjurs                       600.000 kr. Der ydes støtte til etablering af en borgerbutik i Nørager i Norddjurs Kommune. Projektet 

omhandler tilbygning og renovering af pakkecentral og lagerrum, samt udskiftning af køl og 

frys og etablering af solceller. Projektet er et delprojekt af det overordnede projekt, der 

omhandler at købe den eksisterende dagligvarebutik og modernisere den for derefter at udleje 

den til en købmand. Ansøger har begrundet sin ansøgning med, at en totalmodernisering af de 

nuværende lokaler vil fremtidssikre byens indkøbsmulighed, som dermed kan tilbyde borgerne 

samme sortiment og muligheder som andre steder. Med en mere moderne og større butik er 

der potentiale til en betydelig omsætningsstigning til stor glæde for hele lokalsamfundet. 

Ansøger håber, at det vil bidrage til flere lokale arbejdspladser og øget bosætning.

Thorup-Klim Dagligvarebutik Thorup-Klim Dagligvarebutik 

2022 ApS

Jammerbugt                       600.000 kr. Projektet omhandler bygggeri af en ny lokal, borgerdreven dagligvarebutik i Thorup-Klim, 

Fjerritslev i Jammerbugt Kommune. Der ydes støtte til køb af grund, opførelse af ejendom og 

køb af inventar. Ansøger har begrundet sin ansøgning med, at en dagligvarebutik er meget 

vigtig for lokalområdets fremtidige udvikling. Den fremtidige, nybyggede butik skal være 

multifunktionel og fungere som et samlingssted. Samtidig vil borgerne kunne gøre deres fulde 

indkøb i butikken, idet den vil have et markant større varesortiment end den eksisterende. Den 

nye bygning med 400 kvm salgsareal vil være bæredygtig og på den måde minimere udgifter til 

energi ved bl.a. at indsætte bæredygtig køle- og fryselementer og etablere solceller på taget.

Energioptimerende projekter Andelsforeningen Venslev 

Høkeren
Frederikssund                       100.000 kr. Der ydes støtte til installation af et solcelleanlæg på Høkeren i Venslev i Frederikssund 

Kommune. Udgifterne til el, der ifølge ansøger truer butikkens eksistens, bliver dermed 

sænket. Butikken, som har et stort sortiment også af lokalt producerede varer, huser også 

pakkeshop og café. Cafeen er centrum for lokale aktiviteter for byens borgere og agerer galleri 

for lokale kunstnere.

Vores Købmand Stouby Foreningen Vores Købmand 

Stouby

Hedensted                       353.000 kr. Projektet omhandler første fase af omdannelse af Min Købmand til Spar Købmand i Stouby i 

Hedensted Kommune. Der ydes konkret støtte til opkøb af grunde og nedrivning af nuværende 

ejendomme på de nye grunde. Ansøger har begrundet sin ansøgning med, at en ny bygning vil 

være placeret mere central i forhold til forbikørende, hvorfor kundegrundlaget vurderes at 

blive meget større. Der er desuden allerede et tankanlæg ved grunden, hvilket beskrives som 

et trækplaster, som butikken vil kunne udnytte synergien af. En større butik vil kunne rumme 

et større sortiment, og ansøger vurderer derfor, at flere kunder lægger hele deres indkøb 

lokalt.

Fastholdelse og miljøoptimering af brændstofanlæg Flakkebjerg Dagligbrugs Slagelse                       264.206 kr. Der ydes støtte til fastholdelse og miljøoptimering af brændstofanlæg ifm. Flakkebjerg 

Dagli'Brugs i Slagelse Kommune. Flakkebjerg Dagli´Brugs skal inden udgangen af 2024 have 

fuldstøbt beton på salgs- og påfyldningsplads på det af Flakkebjerg Dagli´Brugs ejede OK-

tankanlæg for at sikre mod nedsivning af miljøforurerende stoffer. Ansøger har begrundet sin 

ansøgning med, at tankanlæggets årlige overskud er en væsentlig faktor for den fortsatte drift 

af Flakkebjerg Dagli´Brugs, idet det er svært at opretholde en økonomisk bæredygtig 

dagligvarebutik i byen på almindelige kommercielle vilkår.



Nyt Frostrum Bække Brugsforening Vejen                       100.000 kr. Projektet omhandler etablering af et nyt frostrum i Dagli'Brugsen Bække i Vejen Kommune. Et 

nyt frostrum vil ifølge ansøger medføre, at der vil være mulighed for at få flere varer hjem, så 

kunderne kan købe nogle nye og spændende varer, samt tage imod ja tak tilbud. Ansøger har 

oplyst, at butikken sandsynligvis vil kunne øge omsætningen på frostområdet samt bakeoff 

med et større frostrum.

Udskiftning af tankplads Sjølund Brugsforening Kolding                       150.000 kr. Projektet omhandler udskiftning af olieudskiller ved tankplads, udskiftning af belægning ved 

tankplads, udskiftning af belægning ved påfyldningspladsen for leverandør samt genopretning 

af p-pladsen ved Dagli'Brugsen i Sjølund i Kolding Kommune. Ansøger ønsker at bevare 

muligheden for at kunne tilbyde foreningens kunder køb af brændstof lokalt. Ansøger har 

oplyst, at brændstofsalg udgør en stor del af den samlede omsætning, og projektets 

gennemførelse er nødvendig for foreningens fremtid som selvstændig brugsforening og som 

lokalsamfundets samlingssted pga. ny lovgivning på området.

i alt 6.511.451 kr.                  


