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Høringssvar – TEKNIQ Arbejdsgiverne – Landsbygge-
fondens renoverings-ramme 

Transport- og Boligministeriet har med brev af den 22. maj fremsendt Forslag til 

lov om ændring af lov om almene boliger m.v. i høring og har anmodet om at 

modtage bemærkninger til høringsudkastet senest den 31. maj 2020, kl. 12.00. 

  

Høringsudkastet giver TEKNIQ Arbejdsgiverne anledning til følgende bemærknin-

ger. 
 
Udkastet berører et fokusområde for TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksom-
heder, og vi indgår derfor gerne i et fortsat samarbejde på området. 
 
Vi bemærker, at lovforslaget er en udløber af boligaftalen af 19. maj 2020, og at 
lovforslaget planlægges hastebehandlet af Folketinget med henblik på at kunne 
igangsætte projekter hurtigst muligt for på den måde at kunne stimulere den øko-
nomiske aktivitet og skabe øget beskæftigelse for at afbøde virkninger af covid-19 
krisen. TEKNIQ Arbejdsgiverne støtter de bagvedliggende hensyn, lovforslaget sø-
ger at varetage, herunder den noget forcerede høringsproces. 
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne har enkelte bemærkninger til lovforslaget 
 

Bemærkninger til lovforslaget 
 
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der under Landsbyggefondens 
gældende regulativer ikke ydes ydelsesstøtte til energibesparende foranstaltnin-
ger, der ligger ud over de gældende krav i bygningsreglementet. Dette mener TEK-
NIQ Arbejdsgiverne er med til at bremse energibesparelser, som er totaløkono-
misk rentable, og som dermed kan nedbringe beboernes boligudgifter og redu-
cere klimabelastningen.  
 
Derfor skal Landsbyggefondens regulativer ændres på dette punkt, hvilket det 
også fremgår af bemærkningerne vil ske. Denne ændring skal fastsættes af Lands-
byggefondens bestyrelse og godkende af boligministeren. TEKNIQ Arbejdsgiverne 
mener, at det er vigtigt, at reglerne udformes på en måde, så de understøtter gen-
nemførelsen af flest mulige totaløkonomisk rentable energibesparelser. Derfor 
anbefaler TEKNIQ Arbejdsgiverne, at udkast til ændring af regulativet sendes i 

Transport-og Boligministeriet 
Pr. mail til: trm@trm.dk 

Med kopi til eta@trm.dk 
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offentlig høring inden ministerens godkendelse, med henblik på at sikre en opti-
mal udformning af reglerne  
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-
ringssvar. 
 
 
 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon O. Rasmussen 

Underdirektør 
 


