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Høring 

BS0301-00518  

07-02-2020 

 

Til høringsparterne 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgæn-

gelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 2020 

(Tilgængelighedspuljen) 

 

Indledning 

Der er afsat midler til en ny tilgængelighedspulje i 2020 på 28,2 mio. 

kr. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til be-

kendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksiste-

rende byggeri 2020, der skal regulere tildelingen af tilskud fra puljen. 

 

Høringsfristen er den 21. februar 2020. 

 

Formål og ophav 

Formålet med puljen er at øge tilgængeligheden i den eksisterende 

bygningsmasse for borgere med handicap, så de får mulighed for at 

deltage i samfundslivet i samme omfang som andre borgere. Der kan 

søges om tilskud til tilgængelighedsforanstaltninger, der lever op til 

det gældende bygningsreglements tilgængelighedsbestemmelser, fx 

handicaptoiletter, elevatorer eller handicapparkeringspladser.  

Tilskudsprocenten udgør 50 % af det samlede beløb af den støttebe-

rettigede del af projektet.     



Side 2 (2) 

Puljen kan søges af kommuner, regioner og andre offentlige institutio-

ner samt af mikrovirksomheder. Mikrovirksomheder defineres af Eu-

ropa-Kommissionen1 som virksomheder, der beskæftiger under 10 per-

soner, og som har en årlig omsætning på ikke over 15 mio. DKK (2 mio. 

EUR) eller en årlig samlet balance på ikke over 15 mio. DKK (2 mio. 

EUR).   

Det er en betingelse, at forbedringen af tilgængeligheden sker i et ek-

sisterende offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerettet service-

funktion. En borgerrettet servicefunktion består i et tilbud eller en ak-

tivitet, der er rettet mod alle borgere. 

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse 

info@tbst.dk, cc til tilgaengelighed@tbst.dk senest den 21. februar 

2020, mærket j.nr. BS0301-00518.   

 

Ikrafttrædelse, høringsfrist m.v. 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020, 

hvorefter der også vil blive åbnet for ansøgninger. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Emil Engel Magnussen 

(eem@tbst.dk) eller til info@tbst.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. Høringsmaterialet kan 

også ses på Høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk, hvor mod-

tagne høringssvar også vil blive offentliggjort.  

Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen normalt ikke ori-

enterer hørte parter, når en bekendtgørelse er blevet udstedt. 

Den udstedte bekendtgørelse kan ses på Trafik-, Bygge- og Boligsty-

relsens hjemmeside www.tbst.dk under Lovstof. Vores nyhedsbrev in-

deholder også information om de udstedte regler. Tilmelding til ny-

hedsbrevet kan ske på vores hjemmeside www.tbst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Emil Engel Magnussen  

Fuldmægtig 

 

                                           

1 Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, 

små- og mellemstore virksomheder 
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