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Fremsender hermed Danske Handicaporganisationers høringssvar om pulje til
tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen).
 
 
Med venlig hilsen

Sidsel Torp Baumann
Organisations- og udviklingskonsulent
Politisk konsulent på fysisk tilgængelighed
 
Mobil: +45 92 82 14 86 
E-mail: stb@handicap.dk
 

 
Danske Handicaporganisationer (DH) arbejder for, at mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre: Deltage,
bidrage og være en del af fællesskabet. DH er fælles talerør for 35 handicaporganisationer og repræsenterer alle typer
handicap.
 
Vi behandler personoplysninger om dig. Se her vores databeskyttelsespolitik
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Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen).



DH takker for muligheden for at komme med bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen). 



Det fremgår af bekendtgørelsen, at formålet med puljen er at øge tilgængeligheden for borgere med handicap, så de får mulighed for at deltage i samfundslivet i samme omfang som andre borgere, ved at yde tilskud til tilgængelighedsforbedringer i den eksisterende bygningsmasse. Tilskuddet kan søges af både kommuner, regioner og andre offentlige institutioner samt af mikrovirksomheder. Puljen er på 28,2 mio. kr., og der gives tilskud på op til 50 % af det samlede beløb.  



DH mener, at det er positivt, at der er afsat midler til en ny tilgængelighedspulje i 2020, da det kan motivere offentlige institutioner og virksomheder til at arbejde for at øge tilgængeligheden. Det vil bidrage til at give mennesker med handicap mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med alle andre. Vi er derfor også glade for, at puljen bliver større end tidligere, ansøgerkredsen bliver udvidet og at der fremover vil blive givet tilskud på op til 50 % af det samlede beløb. 



En opgørelse fra sundhed.dk, som DH har foretaget, viser, at der er store problemer med tilgængeligheden til blandt andet tandlæger, psykologer og speciallæger. Opgørelsen viser, at kun 59 procent af sundhedsklinikkerne har handicapvenlig adgang. Således er der ved fire ud af ti klinikker ikke adgang for mennesker med handicap[footnoteRef:1]. [1:  https://handicap.dk/nyheder/fire-ud-ti-sundhedsklinikker-er-ikke-tilgaengelige ] 


DH håber, at Tilgængelighedspuljen kan være med til at afhjælpe dette problem samt en lang række andre problemer med tilgængelighed, som skaber ulighed og manglende selvbestemmelse hos mennesker med handicap. Vi vil opfordre til, at der vil blive prioriteret et grundigt oplysningsarbejde i forbindelse med, at der åbnes for ansøgninger, så flest muligt får kendskab til puljen. I DH biddrager vi gerne til dette. 



Med venlig hilsen





Thorkild Olesen 

		DH er talerør for handicaporganisationerne og repræsenterer alle typer af handicap - fra hjerneskade og gigt til udviklingshæmning og sindslidelse.
35 handicaporganisationer med cirka 340.000 medlemmer er tilsluttet DH.
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Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til be-
kendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger 
i eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen). 

 
DH takker for muligheden for at komme med bemærkninger til udkast til bekendtgørel-
se om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i 2020 (Tilgænge-
lighedspuljen).  
 
Det fremgår af bekendtgørelsen, at formålet med puljen er at øge tilgængeligheden for 
borgere med handicap, så de får mulighed for at deltage i samfundslivet i samme om-
fang som andre borgere, ved at yde tilskud til tilgængelighedsforbedringer i den eksi-
sterende bygningsmasse. Tilskuddet kan søges af både kommuner, regioner og andre 
offentlige institutioner samt af mikrovirksomheder. Puljen er på 28,2 mio. kr., og der 
gives tilskud på op til 50 % af det samlede beløb.   
 
DH mener, at det er positivt, at der er afsat midler til en ny tilgængelighedspulje i 2020, 
da det kan motivere offentlige institutioner og virksomheder til at arbejde for at øge 
tilgængeligheden. Det vil bidrage til at give mennesker med handicap mulighed for at 
deltage i samfundet på lige fod med alle andre. Vi er derfor også glade for, at puljen 
bliver større end tidligere, ansøgerkredsen bliver udvidet og at der fremover vil blive 
givet tilskud på op til 50 % af det samlede beløb.  
 
En opgørelse fra sundhed.dk, som DH har foretaget, viser, at der er store problemer 
med tilgængeligheden til blandt andet tandlæger, psykologer og speciallæger. Opgø-
relsen viser, at kun 59 procent af sundhedsklinikkerne har handicapvenlig adgang. 
Således er der ved fire ud af ti klinikker ikke adgang for mennesker med handicap1. 
DH håber, at Tilgængelighedspuljen kan være med til at afhjælpe dette problem samt 
en lang række andre problemer med tilgængelighed, som skaber ulighed og manglen-
de selvbestemmelse hos mennesker med handicap. Vi vil opfordre til, at der vil blive 
prioriteret et grundigt oplysningsarbejde i forbindelse med, at der åbnes for ansøgnin-
ger, så flest muligt får kendskab til puljen. I DH biddrager vi gerne til dette.  
 
Med venlig hilsen 

                                                      
1 https://handicap.dk/nyheder/fire-ud-ti-sundhedsklinikker-er-ikke-tilgaengelige  
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Erhvervsministeriets høringssvar.pdf

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
Erhvervsministeriet har følgende bemærkninger til den fremsendte høring:
 
Se venligst vedhæftede.
 
 
Med venlig hilsen
 

 
 

METTE CHRISTOPHERSEN 
Direktionssekretær 

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
mec@em.dk
Tlf.   33 92 33 50
Tlf. Dir.   91 33 73 11
Mobil   91 33 73 11

      
EAN 5798000026001
______________________________
 
Erhvervsministeriet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler
dine personoplysninger på vores hjemmeside https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1j55rM-0004nH-
4m&i=57e1b682&c=QFusrunlxAaCqCjsIBfP1L2js8W-lQqzsRZc8Cv-
xMQQkSrIkpAkCGF0DPgla8yUFxMlBr6ISzgxMp7XBPt_81r8hjgeHp2fnT_K8RoRVeWbGKhFGJe33pT4d4acveazauo3UDMY7YOEl6KzHoP7H-
p88prRAbw5AxCvt-kX_X6LigW7i_hskZvVtOLj41QZE5zqyCtBYLWCm7w92jm2-PZ1AcjjMbIcSrEx8p39520.
 
Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager,
bedes du straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en
fejl, skal vi gøre klart, at enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.
 
 
 
 

Fra: Tilgaengelighed <tilgaengelighed@tbst.dk> 
Sendt: 7. februar 2020 13:08
Til: Tilgaengelighed <tilgaengelighed@tbst.dk>
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i
2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518
 
Til høringsparterne
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i 2020
(Tilgængelighedspuljen).
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 21.
februar 2020.
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til tilgaengelighed@tbst.dk,
mærket j.nr. BS0301-00518.
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Erhvervsministeriet har følgende bemærkninger til høring over ud-


kast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i 


eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen). 


   


   
 


 


Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget 


bekendtgørelsesudkastet i høring.  


 


OBR har følgende vurdering af udkastets administrative konsekvenser for 


erhvervslivet samt bemærkninger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 


vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering. 


 


Administrative konsekvenser 


OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for 


erhvervslivet.  


 


OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative kon-


sekvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at være under 4 


mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 


 


Principper for agil erhvervsrettet regulering 


OBR skal gøre opmærksom på, at Trafik-, Bygge- og Boligministeriet 


skal medsende en vurdering af ny erhvervsrettet lovgivning ud fra prin-


cipperne for agil erhvervsrettet regulering til OBR i forbindelse med 


præhøringen forud for den offentlige høring. 


 


Vurderingen af principperne for agil erhvervsrettet regulering skal fremgå 


ved den offentlige høring af lovforslag og bekendtgørelsesudkast. Ved 


lovforslag skal vurderingen fremgå af de almindelige bemærkninger i 


afsnittet Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 


Ved bekendtgørelsesudkast skal vurderingen fremgå af høringsbrevet 


eller som separat bilag. 


 


For yderligere information se Vejledning om principper for agil erhvervs-


rettet regulering, der kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 


 


OBR minder desuden om, at udkast til erhvervsrettet regulering, jf. Vej-


ledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger og Vejledning 


om principper for agil erhvervsrettet regulering, bør sendes i høring hos 


OBR så vidt muligt 6 uger før den offentlige høring. OBR skal således 


dels vurdere de administrative konsekvenser for erhvervslivet og dels 


screene for ministeriets vurdering af principperne for agil erhvervsrettet 
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regulering. Erhvervsrettet regulering sendes i præhøring hos OBR via 


letbyrder@erst.dk. 


 


Kontaktperson vedr. ovenstående bemærkninger: 


 


Lotte Dalgaard 


Specialkonsulent 


Tlf. direkte 3529 1660 


E-post LotDal@erst.dk 


 


 


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerå-


det en uafhængig konkurrencemyndighed. De følgende høringsbemærk-


ninger afgives udelukkende som konkurrencemyndighed. 


 


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har følgende bemærkninger til ud-


kast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksi-


sterende byggeri 2020:  


 


Det fremgår af bekendtgørelsens § 2 og Bilag 1, afsnit 4.1, at ansøger-


kredsen til tilgængelighedspuljen er begrænset til at omfatte offentlige 


institutioner samt mikrovirksomheder.  


 


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gør opmærksom på, at en begræns-


ning af ansøgerkredsen til en tilskudspulje under visse omstændigheder 


kan medføre en forvridning af konkurrencen mellem de virksomheder, 


der får støtte, og dem som ikke kan ansøge. Det kan fx være tilfældet, 


hvis der er to virksomheder, der konkurrerer om de samme kunder, og 


hvor den ene har mulighed for at få støtte, mens den anden ikke har, og 


derigennem får nemmere ved at tiltrække kunderne. 


 


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan ikke på det foreliggende grund-


lag vurdere, hvorvidt puljen reelt vil medføre en forvridning af konkur-


rencen. 


 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opfordres derfor til at overveje, om en 


begrænsning af ansøgerkredsen til offentlige institutioner og mikrovirk-


somheder kan medføre en forvridning af konkurrencen, og hvorvidt denne 


begrænsning i ansøgerkredsen er nødvendig for at opfylde formålet med 


puljen.  


 


Såfremt I har yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte min 


kollega Ann Sofie Vrang, telefon 41 71 50 16/ e-mail: asj@kfst.dk.  
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Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen
Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
 
Telefon: +45 4178 0511
E-mail: Eem@tbst.dk
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Erhvervsministeriet har følgende bemærkninger til høring over ud-

kast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i 

eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen). 

   

   
 

 

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget 

bekendtgørelsesudkastet i høring.  

 

OBR har følgende vurdering af udkastets administrative konsekvenser for 

erhvervslivet samt bemærkninger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering. 

 

Administrative konsekvenser 

OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for 

erhvervslivet.  

 

OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative kon-

sekvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at være under 4 

mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 

 

Principper for agil erhvervsrettet regulering 

OBR skal gøre opmærksom på, at Trafik-, Bygge- og Boligministeriet 

skal medsende en vurdering af ny erhvervsrettet lovgivning ud fra prin-

cipperne for agil erhvervsrettet regulering til OBR i forbindelse med 

præhøringen forud for den offentlige høring. 

 

Vurderingen af principperne for agil erhvervsrettet regulering skal fremgå 

ved den offentlige høring af lovforslag og bekendtgørelsesudkast. Ved 

lovforslag skal vurderingen fremgå af de almindelige bemærkninger i 

afsnittet Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

Ved bekendtgørelsesudkast skal vurderingen fremgå af høringsbrevet 

eller som separat bilag. 

 

For yderligere information se Vejledning om principper for agil erhvervs-

rettet regulering, der kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 

 

OBR minder desuden om, at udkast til erhvervsrettet regulering, jf. Vej-

ledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger og Vejledning 

om principper for agil erhvervsrettet regulering, bør sendes i høring hos 

OBR så vidt muligt 6 uger før den offentlige høring. OBR skal således 

dels vurdere de administrative konsekvenser for erhvervslivet og dels 

screene for ministeriets vurdering af principperne for agil erhvervsrettet 
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regulering. Erhvervsrettet regulering sendes i præhøring hos OBR via 

letbyrder@erst.dk. 

 

Kontaktperson vedr. ovenstående bemærkninger: 

 

Lotte Dalgaard 

Specialkonsulent 

Tlf. direkte 3529 1660 

E-post LotDal@erst.dk 

 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerå-

det en uafhængig konkurrencemyndighed. De følgende høringsbemærk-

ninger afgives udelukkende som konkurrencemyndighed. 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har følgende bemærkninger til ud-

kast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksi-

sterende byggeri 2020:  

 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 2 og Bilag 1, afsnit 4.1, at ansøger-

kredsen til tilgængelighedspuljen er begrænset til at omfatte offentlige 

institutioner samt mikrovirksomheder.  

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gør opmærksom på, at en begræns-

ning af ansøgerkredsen til en tilskudspulje under visse omstændigheder 

kan medføre en forvridning af konkurrencen mellem de virksomheder, 

der får støtte, og dem som ikke kan ansøge. Det kan fx være tilfældet, 

hvis der er to virksomheder, der konkurrerer om de samme kunder, og 

hvor den ene har mulighed for at få støtte, mens den anden ikke har, og 

derigennem får nemmere ved at tiltrække kunderne. 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan ikke på det foreliggende grund-

lag vurdere, hvorvidt puljen reelt vil medføre en forvridning af konkur-

rencen. 

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opfordres derfor til at overveje, om en 

begrænsning af ansøgerkredsen til offentlige institutioner og mikrovirk-

somheder kan medføre en forvridning af konkurrencen, og hvorvidt denne 

begrænsning i ansøgerkredsen er nødvendig for at opfylde formålet med 

puljen.  

 

Såfremt I har yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte min 

kollega Ann Sofie Vrang, telefon 41 71 50 16/ e-mail: asj@kfst.dk.  
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Fra: Christina Borries
Til: ts Info
Cc: Tilgaengelighed
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger
Dato: 21. februar 2020 10:39:14

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
FH er tilfredse med, at puljen til tilgængelighedsforanstaltninger er blevet større, at
ansøgerkredsen er blevet større og man kan få støtte til en større andel af sin ombygning end
tidligere.
 
FH har ikke yderligere bemærkninger til bekendtgørelsen.
 
Med venlig hilsen
Christina Borries
Politisk konsulent, Politik og Analyse
Direkte: 3524 6161 / Mobil: 2681 0467 / Mail: CHBO@fho.dk
Fagbevægelsens Hovedorganisation / www.fho.dk
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Fra: Tina Solem
Til: ts Info
Cc: Tilgaengelighed
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri

2020 (Tilgængelighedspuljen) - j.nr.: BS0301-00518
Dato: 19. februar 2020 16:35:34
Vedhæftede filer: H024-20 Bek om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri_190220.pdf

Att.: Fuldmægtig Emil Engel Magnussen
 
Vi sender hermed FSR – danske revisorers høringssvar.
 
Med venlig hilsen
 
Tina Solem
Centerkoordinator

D +45 3369 1064
E tso@fsr.dk

FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8
1306 København K
T +45 3393 9191

www.fsr.dk
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FSR – danske revisorer 


Kronprinsessegade 8 


DK - 1306 København K  


 


Telefon +45 3393 9191 


fsr@fsr.dk 


www.fsr.dk 


 


CVR. 55 09 72 16 


Danske Bank 


Reg. 4183 


Konto nr. 2500102295 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 


Carsten Niebuhrs Gade 43 


1577 København V 


Att.: Fuldmægtig Emil Engel Magnussen 


 


Pr. e-mail: info@tbst.dk; cc: tilgaengelighed@tbst.dk 


 


19. februar 2020 


 


 


Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforan-


staltninger i eksisterende byggeri 2020 (Tilgængelighedspuljen) - j.nr.: 


BS0301-00518 


 


Idet vi takker for muligheden for at afgive høringssvar fra FSR – danske reviso-


rer, fremsender vi hermed vores bemærkninger til høringsudkastet. 


 


Vi støtter intentionerne om via puljemidler at fremme tilgængeligheden for han-


dicappede i eksisterende, offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerrettet ser-


vicefunktion. 


 


Reglerne om revisionspåtegning ved projekter med et tilskudsbeløb på over 


500.000 kr., dvs. ved samlede byggeomkostninger på 1 mio. kr. ved 50% til-


skud, finder vi rimeligt ud fra en væsentlighedsbetragtning af projektets størrel-


se. 


 


Vi har bemærket, at der i henhold til udkastets § 7, stk. 5, punkt 4, er anført: 


”Regnskab ikke er udført i overensstemmelse med styrelsens revisionsinstruks”. 


Efter vores opfattelse bør der anføres: ”Regnskab ikke er udarbejdet i overens-


stemmelse med styrelsens instruks for udarbejdelse af regnskab”, idet vi går ud 


fra, at revisor vil tage forbehold herfor i sin påtegning, hvis regnskabet ikke føl-


ger instruksen for udarbejdelse af regnskab ved projekttilskud over 500.000 kr. 


 


Samme sproglige tilpasning bør ske i § 10, idet her anføres: ”Aflæggelse af slut-


regnskab skal udføres …”. Der bør skrives: ”Aflæggelse af slutregnskab skal ud-


arbejdes …” 


 


Vi har ikke fået forelagt hverken regnskabsinstruks eller revisionsinstruks, men vi 


skal anbefale, at der indarbejdes en standard revisionspåtegning, der opfylder 


betingelserne herfor i erklæringsbekendtgørelsen og gældende revisionsstandar-


der, eventuelt via dialog med FSR – danske revisorer. 



mailto:@tbst.dk
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Side 2  


Vi kommenterer gerne revisionsinstruksen, hvis styrelsen ønsker dette. 


 


Vi er naturligvis til rådighed for eventuelle spørgsmål eller bemærkninger til vo-


res høringssvar. 


 


 


 


 


Med venlig hilsen 


 


 


Thomas Krath Jørgensen 


fagchef 


 







 

FSR – danske revisorer 
Kronprinsessegade 8 
DK - 1306 København K  
 
Telefon +45 3393 9191 
fsr@fsr.dk 
www.fsr.dk 
 
CVR. 55 09 72 16 
Danske Bank 
Reg. 4183 
Konto nr. 2500102295 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

Att.: Fuldmægtig Emil Engel Magnussen 

 

Pr. e-mail: info@tbst.dk; cc: tilgaengelighed@tbst.dk 

 

19. februar 2020 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforan-

staltninger i eksisterende byggeri 2020 (Tilgængelighedspuljen) - j.nr.: 

BS0301-00518 

 

Idet vi takker for muligheden for at afgive høringssvar fra FSR – danske reviso-

rer, fremsender vi hermed vores bemærkninger til høringsudkastet. 

 

Vi støtter intentionerne om via puljemidler at fremme tilgængeligheden for han-

dicappede i eksisterende, offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerrettet ser-

vicefunktion. 

 

Reglerne om revisionspåtegning ved projekter med et tilskudsbeløb på over 

500.000 kr., dvs. ved samlede byggeomkostninger på 1 mio. kr. ved 50% til-

skud, finder vi rimeligt ud fra en væsentlighedsbetragtning af projektets størrel-

se. 

 

Vi har bemærket, at der i henhold til udkastets § 7, stk. 5, punkt 4, er anført: 

”Regnskab ikke er udført i overensstemmelse med styrelsens revisionsinstruks”. 

Efter vores opfattelse bør der anføres: ”Regnskab ikke er udarbejdet i overens-

stemmelse med styrelsens instruks for udarbejdelse af regnskab”, idet vi går ud 

fra, at revisor vil tage forbehold herfor i sin påtegning, hvis regnskabet ikke føl-

ger instruksen for udarbejdelse af regnskab ved projekttilskud over 500.000 kr. 

 

Samme sproglige tilpasning bør ske i § 10, idet her anføres: ”Aflæggelse af slut-

regnskab skal udføres …”. Der bør skrives: ”Aflæggelse af slutregnskab skal ud-

arbejdes …” 

 

Vi har ikke fået forelagt hverken regnskabsinstruks eller revisionsinstruks, men vi 

skal anbefale, at der indarbejdes en standard revisionspåtegning, der opfylder 

betingelserne herfor i erklæringsbekendtgørelsen og gældende revisionsstandar-

der, eventuelt via dialog med FSR – danske revisorer. 
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Side 2  

Vi kommenterer gerne revisionsinstruksen, hvis styrelsen ønsker dette. 

 

Vi er naturligvis til rådighed for eventuelle spørgsmål eller bemærkninger til vo-

res høringssvar. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thomas Krath Jørgensen 

fagchef 

 



Fra: Andrea Højgaard Jørgensen
Til: ts Info
Cc: Tilgaengelighed; Ann Sofie Vrang
Emne: Høringssvar: j. nr: BS0301-00518 høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til

tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i 2020
Dato: 20. februar 2020 13:08:40

Trafik, - Bygge- og Boligstyrelsen har den 7. februar 2020 bedt om eventuelle
bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til
tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i 2020.
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerådet en uafhængig
konkurrencemyndighed. De følgende høringsbemærkninger afgives udelukkende som
konkurrencemyndighed.
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har følgende bemærkninger til udkast til
bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 2020:
 
Det fremgår af bekendtgørelsens § 2 og Bilag 1, afsnit 4.1, at ansøgerkredsen til
tilgængelighedspuljen er begrænset til at omfatte offentlige institutioner samt
mikrovirksomheder.
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gør opmærksom på, at en begrænsning af
ansøgerkredsen til en tilskudspulje under visse omstændigheder kan medføre en
forvridning af konkurrencen mellem de virksomheder, der får støtte, og dem som ikke kan
ansøge. Det kan fx være tilfældet, hvis der er to virksomheder, der konkurrerer om de
samme kunder, og hvor den ene har mulighed for at få støtte, mens den anden ikke har,
og derigennem får nemmere ved at tiltrække kunderne.
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere,
hvorvidt puljen reelt vil medføre en forvridning af konkurrencen.
 
Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen opfordres derfor til at overveje, om en begrænsning af
ansøgerkredsen til offentlige institutioner og mikrovirksomheder kan medføre en
forvridning af konkurrencen, og hvorvidt denne begrænsning i ansøgerkredsen er
nødvendig for at opfylde formålet med puljen.
 
Såfremt I har yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte min kollega Ann Sofie Vrang,
telefon 41 71 50 16/ e-mail: asj@kfst.dk.
 
 
Med venlig hilsen
 
Andrea Højgaard Jørgensen
Stud.merc.(jur.)/Student assistant
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ 
Danish Competition and Consumer Authority
Direkte +45 4171 5033

mailto:ajg@kfst.dk
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mailto:tilgaengelighed@tbst.dk
mailto:asj@kfst.dk


E-mail ajg@kfst.dk

Følg os: LinkedIn, Twitter, Facebook

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 4171 5000

 
Vi arbejder for velfungerende markeder.
Se vores privatlivspolitik på kfst.dk.
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Fra: Henriette Fagerberg Erichsen
Til: ts Info; Tilgaengelighed
Emne: Sv: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri

i 2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518 (Sagsnr.: 2020 - 3)
Dato: 18. februar 2020 08:33:09
Vedhæftede filer: ADVlogo.png

 

Tak for henvendelsen.

Advokatrådet har besluttet ikke at afgive høringssvar.

Med venlig hilsen

Henriette Fagerberg Erichsen
Sekretær

Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K
D +45 33 96 97 28
hfe@advokatsamfundet.dk - www.advokatsamfundet.dk

Til: Tilgaengelighed (tilgaengelighed@tbst.dk)
Fra: Tilgaengelighed (tilgaengelighed@tbst.dk)
Titel: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i

eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518
Sendt: 07-02-2020 13:08

Til høringsparterne
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende
byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen).
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til bekendtgørelsen
senest den 21. februar 2020.
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til
tilgaengelighed@tbst.dk, mærket j.nr. BS0301-00518.
 
 
Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen
Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
 
Telefon: +45 4178 0511
E-mail: Eem@tbst.dk
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Fra: Helge Birkerod Aaquist
Til: ts Info
Cc: Tilgaengelighed
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri

i 2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518
Dato: 14. februar 2020 15:01:17
Vedhæftede filer: image001.png

image002.png

BvB har gennemgået udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i
eksisterende byggeri 2020, og har ikke nogen bemærkninger.
 
 
Venlig hilsen
 
Helge Birkerod Aaquist
juridisk sagsbehandler
 

 
BYGGESKADEFONDEN
VEDRØRENDE
BYGNINGSFORNYELSE
 
Ny Kongensgade 15
1472 København K
 
T: +45 82 32 24 20
D: +45 82 32 24 00
 
W: bvb.dk    
 

Fra: Tilgaengelighed <tilgaengelighed@tbst.dk> 
Sendt: 7. februar 2020 13:14
Til: Tilgaengelighed <tilgaengelighed@tbst.dk>
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i
eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518
 
Til høringsparterne
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i
eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen).
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til bekendtgørelsen
senest den 21. februar 2020.
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til
tilgaengelighed@tbst.dk, mærket j.nr. BS0301-00518.
 
 
Med venlig hilsen
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Emil Engel Magnussen
Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
 
Telefon: +45 4178 0511
E-mail: Eem@tbst.dk
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Fra: Hanne Sørensen
Til: info@tbsf.dk
Cc: Tilgaengelighed
Emne: BS0301-00518 - Høring om bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende

byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen) -
Dato: 13. februar 2020 08:39:52
Vedhæftede filer: 20-04.pdf

Trafik- Bygge og Boligstyrelsen

Vedlagt fremsendes Byggeskadefondens høringssvar

Med venlig hilsen

Hanne Sørensen
Juridisk konsulent
3376 2154 / has@bsf.dk

Studiestræde 50
1554 København V
3376 2000 / bsf@bsf.dk
http://www.bsf.dk
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Fra: Dansk Arbejdsgiverforening
Til: Tilgaengelighed
Emne: SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri

i 2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518
Dato: 10. februar 2020 14:13:48

Kære Emil Engel Magnussen
 
Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af d. 7. februar 2020
vedrørende ovennævnte skal vi oplyse, at sagen falder uden for DA’s virkefelt, og at vi
under henvisning hertil ikke ønsker at afgive bemærkninger.
 
Med venlig hilsen
 
Emma Søndergaard
Kontorelev

 

Fra: Tilgaengelighed <tilgaengelighed@tbst.dk> 
Sendt: 7. februar 2020 13:08
Til: Tilgaengelighed <tilgaengelighed@tbst.dk>
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i
eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518
 
Til høringsparterne
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i
eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen).
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til bekendtgørelsen
senest den 21. februar 2020.
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til
tilgaengelighed@tbst.dk, mærket j.nr. BS0301-00518.
 
 
Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen
Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
 
Telefon: +45 4178 0511
E-mail: Eem@tbst.dk
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Fra: Maria Bjørklund
Til: ts Info
Cc: Tilgaengelighed
Emne: Ingen bemærkninger. Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i

eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518
Dato: 13. februar 2020 09:12:18

Til TBST!
 
Vi takker for muligheden for at afgive høringssvar. Dansk Byggeri har ingen
bemærkninger.
 
 
Venlig hilsen
Maria Bjørklund
Sekretær
Arbejdsmiljø & Erhverspolitik
Tlf. direkte: 72 16 01 55 · Mobil: 21 35 95 87

Vi samler byggeri, anlæg og industri

Nørre Voldgade 106 · 1358 København K
www.danskbyggeri.dk · Abonner på nyheder

Følg os på: 

Fra: Tilgaengelighed <tilgaengelighed@tbst.dk> 
Sendt: 7. februar 2020 13:08
Til: Tilgaengelighed <tilgaengelighed@tbst.dk>
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i
eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518
 
Til høringsparterne
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i
eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen).
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til bekendtgørelsen
senest den 21. februar 2020.
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til
tilgaengelighed@tbst.dk, mærket j.nr. BS0301-00518.
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Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen
Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
 
Telefon: +45 4178 0511
E-mail: Eem@tbst.dk
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Fra: Marianne Bentsen DK
Til: ts Info
Cc: Tilgaengelighed
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i

2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518
Dato: 10. februar 2020 13:12:16

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
Danske Kloakmestre takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende udkast til
bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i 2020
(Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518.
 
Danske Kloakmestre har ingen kommentarer til høringen.
 
Venlig hilsen
Marianne Bentsen
Sekretær, Danske Kloakmestre 
Tlf. direkte: 72 16 02 07

Sekretariat:
Nørre Voldgade 106 · 1358 København K
www.danskekloakmestre.dk
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Fra: Kim Winding (KMW)
Til: ts Info; Tilgaengelighed
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri

i 2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518
Dato: 21. februar 2020 08:36:01
Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf

Bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i 2020.pdf
Høringsliste.pdf

Til rette vedkommende.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har ingen bemærkninger til bekendtgørelsen.
Med venlig hilsen
Kim Winding
 
Kim Winding (KMW)
Sekretariatschef, cand.jur.

T 39 16 53 41 | | E KMW@nfa.dk

 

   

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Lersø Parkallé 105
2100 København Ø
T 39 16 52 00 | F 39 16 52 01 
Sikker e-mail: nfa@nfa.dk | W nfa.dk

Follow us on LinkedIn, Twitter and Facebook
 

Fra: NFA Hovedpostkasse <nfa@nfa.dk> 
Sendt: 7. februar 2020 13:14
Til: Kim Marx Winding <KMW@nfa.dk>
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i
eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518
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Receptionen

T 39 16 53 21 | | E recp@nfa.dk

 

   

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Lersø Parkallé 105
2100 København Ø
T 39 16 52 00 | F 39 16 52 01 
Sikker e-mail: nfa@nfa.dk | W nfa.dk

Follow us on LinkedIn, Twitter and Facebook
 

Fra: Tilgaengelighed <tilgaengelighed@tbst.dk> 
Sendt: 7. februar 2020 13:08
Til: Tilgaengelighed <tilgaengelighed@tbst.dk>
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i
eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518
 
Til høringsparterne
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Side 1 (2)  


Carsten  Niebuhrs Gade 43 


1577 København V 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@tbst.dk 


tbst.dk 


 


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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Bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 


2020 (Tilgængelighedspuljen) 


I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad § 28.57.02 på finansloven for finansåret 2020 fastsættes 


efter bemyndigelse: 


Anvendelsesområde 


   § 1. Formålet med denne bekendtgørelse er at øge tilgængeligheden for borgere med handicap, så 


de får mulighed for at deltage i samfundslivet i samme omfang som andre borgere ved at yde 


tilskud til tilgængelighedsforbedringer i den eksisterende bygningsmasse. 


   § 2. Tilskud kan søges af: 


1) Kommuner, regioner og andre offentlige institutioner, der forbedrer tilgængeligheden i 


eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerettet servicefunktion. 


2) Mikrovirksomheder, der forbedrer tilgængeligheden i eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri 


med en borgerrettet servicefunktion. 


Definitioner    


   § 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 


1) Mikrovirksomheder: Virksomheder, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig 


omsætning på ikke over 2 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 2 mio. EUR. 


2) Offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerrettet servicefunktion: Byggeri, der er åbent for 


offentligheden, som yder services til brug for almenheden, og som er specifikt rettet mod borgere.  


3) Tilgængelighedsforbedringer: Tilgængelighedsfremmende byggearbejder, der er omfattet af 


bygningsreglementets bestemmelser.  


Tilskud 


   § 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forestår tildeling af tilskud til de enkelte projekter, jf. bilag 


1 »Administrationsgrundlag for pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 


2020 (Tilgængelighedspuljen)«. 


   Stk. 2. Tilskud til et projekt kan maksimalt udgøre 50 pct. af det samlede beløb af den 


støtteberettigede del af projektet excl. moms. Tilskudsmodtager bidrager selv med mindst 50 pct. af 


det samlede beløb. 


   § 5. Tilskud er betinget af følgende:  


1) At den samlede projektsum udgør mere end 20.000 kr. excl. moms. 


2) At der opnås byggetilladelse senest 6 måneder fra tilsagnstidspunktet, hvor byggetilladelse er 


påkrævet. 


3) At projektet overholder bygningsreglementet, der er gældende på tidspunktet for ansøgning om 


byggetilladelse, såfremt dette er påkrævet, eller opførelsestidspunktet for byggearbejder, der ikke er 


omfattet af reglerne om byggetilladelse, jf. bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 § 565, stk. 


3. 


4) At tilskudsmodtager ikke har gæld til det offentlige. 


5) At projektet ikke er påbegyndt for ansøgningstidspunktet. 


6) At projektet er gennemført senest 2 år fra tilsagnstidspunktet. 







Indgivelse af ansøgning  


   § 6. Ansøgning om tilskud indgives til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved anvendelse af 


puljens ansøgningsblanket, der er tilgængelig på www.virk.dk. 


   Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan, hvis det er nødvendigt for behandlingen af 


ansøgningen, til enhver tid anmode om yderligere dokumentation til den i stk. 1 nævnte 


ansøgningsblanket. 


   Stk. 3. Dato for ansøgningsperiode offentliggøres på www.statens-tilskudspuljer.dk.   


Administration m.v.  


   § 7. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver meddelelse til ansøger om afgørelse om tilsagn om 


tilskud til det enkelte projekt, jf. § 4, og forestår udbetaling af tilskud, når projektet er færdiggjort, 


og udgifterne er dokumenteret afholdt. 


   Stk. 2. Ændring af et projekt, hvortil der er meddelt tilsagn om tilskud, skal godkendes af Trafik-, 


Bygge- og Boligstyrelsen inden ændringen iværksættes. Ændringer i projektet godkendes, hvis 


ændringerne efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med 


projektets formål og overholder det bygningsreglement, der er gældende på tidspunktet for 


ansøgning om byggetilladelse, såfremt dette er påkrævet, eller opførelsestidspunktet for 


byggearbejder, der ikke er omfattet af reglerne om byggetilladelse. 


   Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse 


overholdes og kan i den forbindelse anmode ansøger eller tilskudsmodtager om enhver oplysning 


samt dokumentation til brug herfor. 


   Stk. 4. Tilskudsmodtager skal straks underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis: 


1) Der er forhold, som efter stk. 5 kan medføre helt eller delvist bortfald af tilskud eller tilsagn om 


tilskud. 


2) Der er forhold, som efter § 8 kan medføre krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud. 


3) Tilskudsmodtager skifter revisor i løbet af projektperioden ved tilsagn på 500.000 kr. og derover. 


   Stk. 5. Tilsagn om tilskud eller tilskud kan bortfalde helt eller delvist, hvis: 


1) Ansøger og/eller tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger. 


2) Ansøger og/eller tilskudsmodtager tilsidesætter sin underretningspligt efter stk. 4. 


3) Projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet om tilskud. 


4) Regnskab ikke er udført i overensstemmelse med styrelsens revisionsinstruks. 


5) Midlerne uden forudgående godkendelse har været anvendt til andre formål end beskrevet i 


ansøgningen. 


6) Der ikke er opnået en byggetilladelse, hvor dette er påkrævet. 


   § 8. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan kræve, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller 


delvist, hvis: 


1) Tilskuddet er helt eller delvist bortfaldet i henhold til § 7, stk. 5, nr. 1-6. 


2) Tilskudsmodtager får tilskud fra andre statslige puljer til dækning af udgifter, som er finansieret 


med tilskud fra puljen til forbedring af tilgængeligheden i det eksisterende byggeri, som projektet 


vedrører. 


   § 9. Hvis et udbetalt tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til 


betaling senest 14 dage efter påkrav. Rente fastsættes i overensstemmelse med renteloven og 


beregnes fra forfaldsdagen. 



http://www.virk.dk/





Regnskab og revision 


   § 10. Aflæggelse af slutregnskab skal udføres i henhold styrelsens instruks for regnskab, og 


indsendes senest 2 år og 6 måneder efter tilsagnstidspunktet. 


   Stk. 2. Ved projekter, hvor det samlede tilskud er på 500.000 kr. og derover, skal der fremsendes 


et revisorpåtegnet slutregnskab i henhold til styrelsens revisionsinstruks. 


   Stk. 3. På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside vil den for puljen for 2020 til en hver 


tid gældende udgave for instruks for regnskab og den til en hver tid gældende revisionsinstruks 


være tilgængelig. Det omhandlede gældende materiale vil ligeledes kunne rekvireres ved 


henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 


Klageadgang 


   § 11. Klage over Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelser truffet i henhold til denne 


bekendtgørelse kan sendes til boligministeren.  


Stk. 2. Klagen skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 14 dage efter afgørelsen er 


kommet frem til klageren. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal, hvis afgørelsen fastholdes, 


snarest og senest 14 dage efter modtagelse af klagen, sende sagen og dens dokumenter til 


boligministeren.  


Ikrafttrædelse 


§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020.   


  







Bilag 1 


Administrationsgrundlag for pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i 


eksisterende byggeri 2020 (Tilgængelighedspuljen) 
 


1. Grundlag for puljen 


I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad § 28.57.02 på finansloven for finansåret 2020 kan puljen 


udmøntes i 2020.  


2. Udmøntning 


2.1. Formål 


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 etablering af følgende tiltag i henhold til bygningsreglementet: 


 Niveaufri adgang til alle enheder i adgangsetagen.  


 Niveaufri adgang til enheder på bebyggelsens etager.  


 Automatisk døråbning, når det udføres i forbindelse med etablering af niveaufri adgang. 


 Handicapparkeringspladser og mulighed for passage herfra til bygningen.  


 Handicaptoiletter (offentligt tilgængelige).  


 Elevatorer som kan betjenes af kørestolsbrugere (i offentligt tilgængelige bygninger med mere 


end to etager, dvs. stueetage, 1.sal og 2. sal eller mere).  


 Teleslyngeanlæg i rum med fællesaktiviteter.  


 Mobile/trådløse teleslynger eller andre former for installationer (f.eks. i mødelokaler og ved 


skranker).  


 Etablering af kørestolspladser blandt fast monterede pladser.  


 Letlæselig og letforståelig skiltning og information om orientering i bygningen.  


 Adgangsvej frem til affaldssystem (i forbindelse med borgerrettet servicefunktion)  


Opsætning af brugerbetjent anlæg, så det kan betjenes af brugere af bygningen (indkast til 


affaldssystemer, IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg med 


offentligt tilgængelige servicefunktioner).  


2.2. Prioritering 


Der prioriteres mellem ansøgninger på baggrund af følgende kriterier: 


a) Mest mulig tilgængelighed for tilskuddet. Det vil sige, at der i bedømmelsen af ansøgninger 


lægges vægt på forholdet mellem pris og resultat og dermed effekten af 


tilgængelighedsforbedringerne i forhold til det ansøgte tilskud. Projekter, der opfylder flere af 


tilgængelighedskravene i bygningsreglementet, prioriteres derfor højere end projekter, hvor 


tilgængeligheden forbedres på færre områder. 


b) Geografisk spredning. Der ønskes en geografisk spredning af projekterne, så tilgængeligheden til 


den eksisterende bygningsmasse i hele landet forbedres. 


c) Ligelig fordeling mellem offentlige og private ansøgere.  







3. Økonomisk ramme 


Tilskudsmodtager skal bidrage med samme beløb, som der søges om, svarende til minimum 50 pct. 


af udgifterne til projektet. Finansieringen omfatter alene de dele af det samlede projekt, der vedrører 


tilgængelighedsforanstaltninger.  


4. Procedure 


4.1 Ansøgerkreds 


Det er en betingelse for at være ansøgningsberettiget, at tilgængeligheden forbedres i offentligt 


tilgængeligt byggeri. Herved forstås byggeri, hvortil offentligheden har adgang til borgerrettede 


servicefunktioner. Tilbud, der kræver medlemskab, er ikke ansøgningsberettiget, dog med undtagelse 


af foreninger med et almennyttigt sigte. 


Offentlige institutioner 


Puljen kan søges af kommunale, regionale og andre offentlige institutioner, der forbedrer 


tilgængeligheden i eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerettet servicefunktion.  


En offentlig institution er en juridisk person, der har til formål at udføre opgaver, der tilgodeser 


borgeres almene interesser og behov, f.eks. hospitaler, folkeskoler og museer. Når det skal vurderes, 


om en institution er offentlig, ser man blandt andet på, om institutionen er oprettet ved lov, om 


institutionen modtager tilskud fra det offentlige på minimum 50 %, og om det offentlige har 


indflydelse på den daglige drift. Offentlige institutioner, der ejer og/eller driver en bygning, kan søge 


om tilskud fra puljen.  


Hvorvidt der er tale om en offentlig institution vil være en konkret vurdering i hver enkelt sag. 


Afgørelsen herom træffes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 


Mikrovirksomheder  


Tilgængelighedspuljen kan også søges af virksomheder, der er defineret som mikrovirksomheder, og 


som forbedrer tilgængeligheden i eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerrettet 


servicefunktion. En borgerrettet servicefunktion består i et tilbud eller en aktivitet, der er rettet mod 


alle borgere. 


Såfremt ansøger ikke er en offentlig institution, erklærer denne på tro- og love ved ansøgningen, at 


virksomheden kan klassificeres som mikrovirksomhed.  


Hvorvidt der er tale om en ansøgningsberettiget virksomhed vil være en konkret vurdering i hver 


enkelt sag. Afgørelsen herom træffes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 


 


4.2 Ansøgningsperiode 


Ansøgningsperiode offentliggøres på www.statens-tilskudspuljer.dk  


4.3 Ansøgningens indhold 


Det må generelt forlanges, at ansøgningerne er gennemarbejdede og konkrete. 


Ansøgning om tilskud skal indgives ved anvendelse af den til enhver tid gældende 


ansøgningsblanket, der ligger på www.virk.dk. Ansøgningsblanketten underskrives ved anvendelse 


af institutionens eller virksomhedens NemID medarbejdersignatur. Foruden ansøgningen indsendes 



http://www.virk.dk/





udspecificeret budget (excl. moms) og udspecificeret tilbud. I tilfælde, hvor det er relevant, 


indsendes tegninger med målangivelse. 


Ansøger erklærer på tro- og love ved ansøgningen, at denne ikke har gæld til det offentlige. 


Der kan søges om tilskud til dokumenterede afholdte udgifter til materialer og håndværkere samt 


fornødne projekteringsudgifter, herunder revision, såfremt tilskuddet er på 500.000 kr. og derover. 


Der kan søges om tilskud, uanset om bygningen, hvori tilgængelighedsforanstaltningen udføres, er 


lejet eller ejet. Det bemærkes, at der ikke kan søges om tilskud til hhv. byggetilladelse samt internt 


udført arbejde. Der kan dog søges om tilskud til indkøb af materialer, der indkøbes til udførelse af 


den ansøgte tilgængelighedsforanstaltning. 


 


Dokumentation ved ansøgning om tilsagn 


Det er en betingelse, at projektet opføres i overensstemmelse med det bygningsreglement, der er 


gældende på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, såfremt dette er påkrævet, eller 


opførelsestidspunktet for byggearbejder, der ikke er omfattet af reglerne om byggetilladelse. Dette 


skal kunne dokumenteres på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forespørgsel.  


Som tillæg til ansøgningen fremsendes som udgangspunkt følgende: 


 Tegningsmateriale med mål, der viser eksisterende forhold samt tegningsmateriale med mål, der 


viser forholdene, som de bliver efter projektets gennemførelse. 


 Tilbud, der specifikt angiver udgifterne til projektet. 


 Budget, der specifikt angiver de forventede udgifter til projektet. Budgettet skal være på samme 


detaljeringsniveau som slutregnskabet og skal kunne sammenholdes med slutregnskabet, der skal 


sendes ind i forbindelse med udbetaling af tilskud, jf. Vejledning om udbetaling af midler fra 


Tilgængelighedspuljen. 


 Oplysninger om eventuel finansiering fra anden side samt dokumentation herfor, da der ikke må 


ske dobbeltfinansiering. 


 Tilgængelighedsforanstaltningerne, der ansøges om tilskud til, skal entydigt kunne identificeres 


af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.   


4.4 Behandling af ansøgninger 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen behandler ansøgningerne og meddeler tilsagn snarest muligt efter 


ansøgningsfristen. 


4.5 Ansøgning om udbetaling 


Snarest muligt efter projektets færdiggørelse, og senest 6 måneder herefter, indsendes anmodning om 


udbetaling af tilskud til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, dvs. senest 2 år og 6 måneder efter 


tilsagnsdatoen. 


Anmodning om udbetaling indsendes elektronisk ved anvendelse af styrelsens blanket, der er 


tilgængelig på www.virk.dk. Det er en forudsætning, at blanketten underskrives elektronisk ved 


anvendelse af institutionens eller virksomhedens NemId medarbejdersignatur. 


Tilskudsmodtager erklærer på tro- og love ved anmodning om udbetaling, at denne ikke har gæld til 


det offentlige. 


Ved anmodning om udbetaling fremsendes følgende: 



http://www.virk.dk/





 Slutregnskab i overensstemmelse med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsagnsvilkår for 


tilskud under Tilgængelighedspuljen 2020 samt Vejledning om udbetaling af midler fra 


Tilgængelighedspuljen. Slutregnskabet skal kunne sammenholdes direkte med budgettet, der 


ligger til grund for tilsagnet og have minimum samme detaljeringsgrad. I slutregnskabet angives 


ud for hver post et fakturanummer vedrørende de afholdte udgifter til 


tilgængelighedsforanstaltningerne. Slutregnskabet skal være underskrevet af den 


regnskabsansvarlige hos tilskudsmodtager. Ved tilskudsbeløb over 500.000 kr. skal der være 


revisorpåtegning af slutregnskabet. 


 Ledelseserklæring, der er underskrevet af den tegningsberettigede hos tilskudsmodtager. 


 Eksterne fakturaer, der indeholder tekst vedrørende den udførte tilgængelighedsforanstaltning, 


idet a/conto fakturaer ikke er tilstrækkelig dokumentation.  


 Bankkvittering for hver enkelt faktura, jf. eksemplet i Vejledning om udbetaling af midler fra 


Tilgængelighedspuljen.  


 Oplysning om eventuel finansiering fra anden side samt dokumentation herfor, da der ikke må 


ske dobbeltfinansiering.  


 Ansøger eller tilskudsmodtager skal på forlangende fremsende yderligere dokumentation for det 


gennemførte projekt. 


Der ydes ikke tilskud til udgifter til arbejder, der er udført af tilskudsmodtager selv. 


Tilskuddet udbetales først, når projektet er færdiggjort, og den relevante dokumentation for, at 


udgifterne er afholdt, er modtaget og godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilskuddet kan 


kun anvendes til udgifter, der er i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og det godkendte 


budget. 
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                                                                                                  Dato 7. februar 2020 


 Høringsliste 


 


Advokatrådet - Advokatsamfundet 


Akademisk Arkitektforening 


Altinex Oil Denmark A/S 


Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) 


Ankenævnet på Energiområdet 


TEKNIQ Arbejdsgiverne 


Astma-Allergi Danmark 


Banedanmark 


BAT-Kartellet 


Bips-Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet og Samarbejde 


BL – Danmarks Almene Boliger  


BOSAM - Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark 


Brancheforeningen Danske Byggecentre 


Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr (BFS) 


Kooperationen   


Byggeriets Evaluerings Center 


Byggeskadefonden 


Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse 


Byggesocietet 


Bygherreforeningen 


 


 


 


Carsten Niebuhrs Gade 43 


1577 København V 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@tbst.dk 


www.tbst.dk 
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Bygningsfredningsforeningen (BYFO) 


Center for Indeklima og Sundhed i Boliger 


Connect Sport 


Dabyfo – Forum for Danske Bygningsmyndigheder 


DANAK 


Dancert – Teknologisk Institut 


Danmark Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg 


Danmarks Lejerforening 


Danmarks Tekniske Universitet 


Dansk Arbejdsgiverforening 


Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut 


Dansk Byggeri 


Dansk Center for Lys 


Dansk Ejendomsmæglerforening 


Dansk Energi 


Dansk Erhverv 


Dansk Fjernvarme 


Dansk Forening for Automatforplejning (DAFA) 


Dansk Gasteknisk Center 


Dansk Industri 


Dansk Metal 


Dansk Miljøteknologi 


Dansk Standard 


Dansk Teater 


Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 


Dansk Varme Service, DVS 


Dansk Ventilation Service 


Danske Advokater 


Danske Arkitektvirksomheder 


Danske Beredskaber 


Danske Handicaporganisationer 


Danske Kloakmestre 
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Danske Regioner 


Danske Udlejere 


DANVA 


Datatilsynet 


Den Danske Landinspektørforening 


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 


Det Økologiske Råd 


DHI Danmark 


DI Byg 


DI Digital 


DI Energi 


DI Fødevarer 


DI Handel 


DI Rådgiverne 


Ørsted 


E.On Denmark A/S 


Ejendomsforeningen Danmark 


Drivkraft Danmark 


Energiforum Danmark 


Energiservice A/S 


Energitjenesten 


Erhvervslejernes Landsorganisation 


ETA Danmark A/S 


Eurofins 


Evida 


FABA 


APPLIA Danmark 


Finans Danmark 


Forbrugerrådet TÆNK 


Forbundet Arkitekter og Designere 
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Forbundet Træ- Industri-Byg i Danmark (3F) 


FORCE Technology 


Foreningen af Danske Kraftvarmemærker 


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 


Foreningen af Slutbrugere af Energi 


Forsikring og Pension 


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 


FSR Danske Revisorer 


Glasindustrien 


God Adgang 


Grundfos 


HE-sekretariatet 


Hofor 


Horesta 


Hovedstadens Beredskab 


SMVdanmark 


Ingeniørforeningen Danmark 


Kommunernes Landsforening 


Konstruktørforeningen 


KTC - Kommunalteknisk Chefforening 


Københavns Erhvervsakademi 


Landbrug & Fødevarer 


Landsbyggefonden 


Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur 


Lejernes Landsorganisation 


LO 


Maskinmestrenes Foreningen 


Molio – Byggeriets Videncenter 


NGF Nature Energy 
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Dato 7. februar 2020 Nævnenes Hus 


Nævnenes Hus - Byggeklageenheden 


Nævnenes Hus – Planklagenævnet 


Parcelhusejernes Landsforening 


Plan Energi 


Plastindustrien 


Praktiserende Landinspektørers Forening 


Realdania 


Rørforeningen 


Byens Ejendom 


Seges 


SikkerhedsBranchen 


Skorstensfejerlauget 


Statens Byggeforskningsinstitut 


Statikeranerkendelsesudvalget 


Stålcentrum 


SYD Energi 


Syddansk Universitet 


Tekniq Installatørernes Organisation 


Teknologisk Institut 


Teleindustrien 


Træinformation 


Frie Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Varmepumpefabrikantforeningen 


VELTEK 


Vindmølleindustrien 


Vinduesindustrien – Wind Denmark 


Aalborg Universitet 


Aarhus Universitet 


Ministerielle høringsparter 
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Dato 7. februar 2020 Arbejdstilsynet 


Beredskabsstyrelsen 


Beskæftigelsesministeriet 


Børne- og Undervisningsministeriet 


Bygningsstyrelsen 


Domstolsstyrelsen 


Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 


Energiklagenævnet 


Energinet 


Energistyrelsen 


Erhvervsministeriet 


Erhvervsstyrelsen 


Finansministeriet 


Finanstilsynet 


Fiskeristyrelsen 


Fødevarestyrelsen 


Forsvarsministeriet 


Forsyningstilsynet 


Justitsministeriet 


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 


Kulturministeriet 


Landbrugsstyrelsen 


Ligestillingsafdelingen 


Miljø- og Fødevareklagenævnet 


Miljø- og Fødevareministeriet 


Miljøstyrelsen 


Naturstyrelsen 


Sikkerhedsstyrelsen 


Skatteministeriet 


Slots- og Kulturstyrelsen 
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Dato 7. februar 2020 Social- og Indenrigsministeriet 


Statsministeriet 


Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 


Sundheds- og Ældreministeriet 


Sundhedsstyrelsen 


Uddannelses- og Forskningsministeriet 


Udlændinge- og Integrationsministeriet 


 







Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i
eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen).
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til bekendtgørelsen
senest den 21. februar 2020.
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til
tilgaengelighed@tbst.dk, mærket j.nr. BS0301-00518.
 
 
Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen
Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
 
Telefon: +45 4178 0511
E-mail: Eem@tbst.dk
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Fra: FES-JPS05V Jensen, Rasmus
Til: ts Info
Cc: Tilgaengelighed
Emne: J.nr. BS0301-00518 - Høringssvar - Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgæn-gelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 2020(Tilgængelighedspuljen) - FES j.nr. 2020/001708

[RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
Dato: 20. februar 2020 16:08:37

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse meddeler herved på vegne af Forsvarsministeriet ikke at have bemærkninger til:
 

·        Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 2020(Tilgængelighedspuljen)
 
Med venlig hilsen
 
Rasmus Jensen
Cand.jur.
Fuldmægtig
 
FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Juridisk Afdeling, Jura- og Policysektionen
Arsenalvej 55, 9800 Hjørring
Telefon + 45 2480 1022
E-mail: fes-jps05v@mil.dk / Fiin: fes-jps05v@fiin.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1j4nRL-000Gbk-60&i=57e1b682&c=wvKq4j0hD6mtSpXLaFIyD-
Zfz_kIOwZW5foPgcnPYFObtXVhjSLMsEgBPAweFRl1YIIEwtfZv9g0E1v3mwZZsQD6TUaYB8qtUjeTjZGWlFig8RaIkaqX71-
Q9jjjRERDBuYs8V4zy9JzcrgP_FtUutQtCzUNmKr0Yzu2RHODvhAVky8urcDH1OMbctmuA7jXcxhD6F7VUzfrz4uC4rf6r5Jrwhov8Z7AQXLfV04dk1Y

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

 

Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke
anvende indholdet i nogen sammenhaeng og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af
e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan
paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade,
som er opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne vedhaeftede filer, kan du finde information paa dette link
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1j4nRL-000Gbk-60&i=57e1b682&c=1S3A4uqvgaCmaHv_UFeQsoZuXR3Smdl-
mHk0s_LyHMFbA0FhBDmZxHDCmtrRFJdB9iwJvC5YSZmpxn0w6bonZkv4jFNNdSGsogBKiC9J1hDT_YlzHyWvANFEEp-
kvE4AXOAfV1E5YuGIMiQ6tGSq0zpvWQoR5d25cLKgzKw7udE6pWfNLAKUeOsBk9IiFiUixVzrH4DI4hbNlSbRdiFEec8XtCBNSjMiHaxUHMfhJfltgbUWOSfqkNfbPEKs401L.

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a
reply, and then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments
are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk.
We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further
information via this link https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1j4nRL-000Gbk-60&i=57e1b682&c=1S3A4uqvgaCmaHv_UFeQsoZuXR3Smdl-
mHk0s_LyHMFbA0FhBDmZxHDCmtrRFJdB9iwJvC5YSZmpxn0w6bonZkv4jFNNdSGsogBKiC9J1hDT_YlzHyWvANFEEp-
kvE4AXOAfV1E5YuGIMiQ6tGSq0zpvWQoR5d25cLKgzKw7udE6pWfNLAKUeOsBk9IiFiUixVzrH4DI4hbNlSbRdiFEec8XtCBNSjMiHaxUHMfhJfltgbUWOSfqkNfbPEKs401L.
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Fra: Justitsministeriet
Til: Tilgaengelighed
Emne: SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri

i 2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518
Dato: 11. februar 2020 14:21:43

Justitsministeriet har 7. februar 2020 modtaget Trafik-, Bygnings- og Boligstyrelsens høring over
udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i
2020 (Tilgængelighedspuljen).
 
Justitsministeriet kan ikke umiddelbart konstatere, at udkastet giver anledning til spørgsmål
vedrørende Justitsministeriets område. Hvis der imidlertid er bestemte spørgsmål i relation til
udkastet, som Trafik-, Bygnings- og Boligstyrelsen ønsker, at Justitsministeriet forholder sig til,
bedes dette snarest muligt præciseret over for Justitsministeriet.
 
Justitsministeriet foretager sig på det foreliggende grundlag ikke yderligere i anledning af
høringen.
 
Med venlig hilsen  

Lovkvalitetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K  
Tlf.: 7226 8400  
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
 

Fra: Tilgaengelighed <tilgaengelighed@tbst.dk> 
Sendt: 7. februar 2020 13:08
Til: Tilgaengelighed <tilgaengelighed@tbst.dk>
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i
eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518
 
Til høringsparterne
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i
eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen).
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til bekendtgørelsen
senest den 21. februar 2020.
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til
tilgaengelighed@tbst.dk, mærket j.nr. BS0301-00518.
 
 
Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen
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Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
 
Telefon: +45 4178 0511
E-mail: Eem@tbst.dk
 
 
 

mailto:Eem@tbst.dk


Fra: Helle Korshøj Bendixen
Til: ts Info; Tilgaengelighed
Cc: KEA
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i 2020

(Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518
Dato: 24. februar 2020 10:12:17
Vedhæftede filer: image001.png

Høringsbrev.pdf
Bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i 2020.pdf
Høringsliste.pdf

Til TBST
j.nr. BS0301-00518.
 
Fra KEA har vi ingen bemærkninger.
 
 
Med venlig hilsen / Kind regards
 
Helle Korshøj Bendixen
Ledelseskonsulent
KEA Ledelsessekretariat
 
KEA – Københavns Erhvervsakademi
Guldbergsgade 29N
DK 2200 København N
 
Mobil:     25145049
 
Kea.dk
 

 
KEA behandler de persondata vi modtager i henhold til EU's persondataforordning og KEAs
persondatapolitik, som du kan læse her: https://kea.dk/persondatapolitik
 
 
 

Fra: Helle Korshøj Bendixen 
Sendt: 10. februar 2020 10:31
Til: Dan Korsgaard <dako@kea.dk>; Claudio Spaziani Testa <cst@kea.dk>; Troels Robert Breindal
<trob@kea.dk>; Anders Østerby <ANOE@kea.dk>
Cc: Therese Fangel Sivebæk <THES@kea.dk>; Tina Brun <tinb@kea.dk>; KEA <kea@kea.dk>
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i
eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518
 
Kære Drift og Byg
 
KEA har modtaget en høring om udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i
eksisterende byggeri i 2020.
Vær opmærksomme på, at de forventer at kunne åbne for ansøgninger den 18. marts 2020. Puljen er
på 28,2 mio. kr.  
Der kan søge til finansiering til at øge tilgængelighede for handicappede i eksisterende offentligt byggeri
med en borgerrettet servicefunktion. Der kan søges om finansiering af 50% af det samlede beløb af den

mailto:helb@kea.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:tilgaengelighed@tbst.dk
mailto:kea@kea.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1j69mg-0007Kp-3Q&i=57e1b682&c=h6bigUitsEuFIqWj1HwvS06ZOmcDGZNUhpvb_lojWKABw4-uqsVc158su_pan5Nh-AjqAIWLfMbOVjCoEuiAdv64rH7qMgCKX2leiShmNZ_8KSEx15jK6_ZBHGtCj9Rtlbz2j72u0o_0LrPExv5MH1OacjqWkn2mqmpglW-6nnsGrELoAw6yQjG2NKhuq4XoQ_K6PzRypatB95iol3NbWEYfUAISeTsM27_ZTUyNVqlm4PvBPpdYfLqj_fR7F9Nv




 


Side 1 (2)  


Carsten  Niebuhrs Gade 43 


1577 København V 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@tbst.dk 


tbst.dk 


 


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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Bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 


2020 (Tilgængelighedspuljen) 


I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad § 28.57.02 på finansloven for finansåret 2020 fastsættes 


efter bemyndigelse: 


Anvendelsesområde 


   § 1. Formålet med denne bekendtgørelse er at øge tilgængeligheden for borgere med handicap, så 


de får mulighed for at deltage i samfundslivet i samme omfang som andre borgere ved at yde 


tilskud til tilgængelighedsforbedringer i den eksisterende bygningsmasse. 


   § 2. Tilskud kan søges af: 


1) Kommuner, regioner og andre offentlige institutioner, der forbedrer tilgængeligheden i 


eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerettet servicefunktion. 


2) Mikrovirksomheder, der forbedrer tilgængeligheden i eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri 


med en borgerrettet servicefunktion. 


Definitioner    


   § 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 


1) Mikrovirksomheder: Virksomheder, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig 


omsætning på ikke over 2 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 2 mio. EUR. 


2) Offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerrettet servicefunktion: Byggeri, der er åbent for 


offentligheden, som yder services til brug for almenheden, og som er specifikt rettet mod borgere.  


3) Tilgængelighedsforbedringer: Tilgængelighedsfremmende byggearbejder, der er omfattet af 


bygningsreglementets bestemmelser.  


Tilskud 


   § 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forestår tildeling af tilskud til de enkelte projekter, jf. bilag 


1 »Administrationsgrundlag for pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 


2020 (Tilgængelighedspuljen)«. 


   Stk. 2. Tilskud til et projekt kan maksimalt udgøre 50 pct. af det samlede beløb af den 


støtteberettigede del af projektet excl. moms. Tilskudsmodtager bidrager selv med mindst 50 pct. af 


det samlede beløb. 


   § 5. Tilskud er betinget af følgende:  


1) At den samlede projektsum udgør mere end 20.000 kr. excl. moms. 


2) At der opnås byggetilladelse senest 6 måneder fra tilsagnstidspunktet, hvor byggetilladelse er 


påkrævet. 


3) At projektet overholder bygningsreglementet, der er gældende på tidspunktet for ansøgning om 


byggetilladelse, såfremt dette er påkrævet, eller opførelsestidspunktet for byggearbejder, der ikke er 


omfattet af reglerne om byggetilladelse, jf. bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 § 565, stk. 


3. 


4) At tilskudsmodtager ikke har gæld til det offentlige. 


5) At projektet ikke er påbegyndt for ansøgningstidspunktet. 


6) At projektet er gennemført senest 2 år fra tilsagnstidspunktet. 







Indgivelse af ansøgning  


   § 6. Ansøgning om tilskud indgives til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved anvendelse af 


puljens ansøgningsblanket, der er tilgængelig på www.virk.dk. 


   Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan, hvis det er nødvendigt for behandlingen af 


ansøgningen, til enhver tid anmode om yderligere dokumentation til den i stk. 1 nævnte 


ansøgningsblanket. 


   Stk. 3. Dato for ansøgningsperiode offentliggøres på www.statens-tilskudspuljer.dk.   


Administration m.v.  


   § 7. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver meddelelse til ansøger om afgørelse om tilsagn om 


tilskud til det enkelte projekt, jf. § 4, og forestår udbetaling af tilskud, når projektet er færdiggjort, 


og udgifterne er dokumenteret afholdt. 


   Stk. 2. Ændring af et projekt, hvortil der er meddelt tilsagn om tilskud, skal godkendes af Trafik-, 


Bygge- og Boligstyrelsen inden ændringen iværksættes. Ændringer i projektet godkendes, hvis 


ændringerne efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med 


projektets formål og overholder det bygningsreglement, der er gældende på tidspunktet for 


ansøgning om byggetilladelse, såfremt dette er påkrævet, eller opførelsestidspunktet for 


byggearbejder, der ikke er omfattet af reglerne om byggetilladelse. 


   Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse 


overholdes og kan i den forbindelse anmode ansøger eller tilskudsmodtager om enhver oplysning 


samt dokumentation til brug herfor. 


   Stk. 4. Tilskudsmodtager skal straks underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis: 


1) Der er forhold, som efter stk. 5 kan medføre helt eller delvist bortfald af tilskud eller tilsagn om 


tilskud. 


2) Der er forhold, som efter § 8 kan medføre krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud. 


3) Tilskudsmodtager skifter revisor i løbet af projektperioden ved tilsagn på 500.000 kr. og derover. 


   Stk. 5. Tilsagn om tilskud eller tilskud kan bortfalde helt eller delvist, hvis: 


1) Ansøger og/eller tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger. 


2) Ansøger og/eller tilskudsmodtager tilsidesætter sin underretningspligt efter stk. 4. 


3) Projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet om tilskud. 


4) Regnskab ikke er udført i overensstemmelse med styrelsens revisionsinstruks. 


5) Midlerne uden forudgående godkendelse har været anvendt til andre formål end beskrevet i 


ansøgningen. 


6) Der ikke er opnået en byggetilladelse, hvor dette er påkrævet. 


   § 8. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan kræve, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller 


delvist, hvis: 


1) Tilskuddet er helt eller delvist bortfaldet i henhold til § 7, stk. 5, nr. 1-6. 


2) Tilskudsmodtager får tilskud fra andre statslige puljer til dækning af udgifter, som er finansieret 


med tilskud fra puljen til forbedring af tilgængeligheden i det eksisterende byggeri, som projektet 


vedrører. 


   § 9. Hvis et udbetalt tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til 


betaling senest 14 dage efter påkrav. Rente fastsættes i overensstemmelse med renteloven og 


beregnes fra forfaldsdagen. 



http://www.virk.dk/





Regnskab og revision 


   § 10. Aflæggelse af slutregnskab skal udføres i henhold styrelsens instruks for regnskab, og 


indsendes senest 2 år og 6 måneder efter tilsagnstidspunktet. 


   Stk. 2. Ved projekter, hvor det samlede tilskud er på 500.000 kr. og derover, skal der fremsendes 


et revisorpåtegnet slutregnskab i henhold til styrelsens revisionsinstruks. 


   Stk. 3. På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside vil den for puljen for 2020 til en hver 


tid gældende udgave for instruks for regnskab og den til en hver tid gældende revisionsinstruks 


være tilgængelig. Det omhandlede gældende materiale vil ligeledes kunne rekvireres ved 


henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 


Klageadgang 


   § 11. Klage over Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelser truffet i henhold til denne 


bekendtgørelse kan sendes til boligministeren.  


Stk. 2. Klagen skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 14 dage efter afgørelsen er 


kommet frem til klageren. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal, hvis afgørelsen fastholdes, 


snarest og senest 14 dage efter modtagelse af klagen, sende sagen og dens dokumenter til 


boligministeren.  


Ikrafttrædelse 


§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020.   


  







Bilag 1 


Administrationsgrundlag for pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i 


eksisterende byggeri 2020 (Tilgængelighedspuljen) 
 


1. Grundlag for puljen 


I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad § 28.57.02 på finansloven for finansåret 2020 kan puljen 


udmøntes i 2020.  


2. Udmøntning 


2.1. Formål 


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 etablering af følgende tiltag i henhold til bygningsreglementet: 


 Niveaufri adgang til alle enheder i adgangsetagen.  


 Niveaufri adgang til enheder på bebyggelsens etager.  


 Automatisk døråbning, når det udføres i forbindelse med etablering af niveaufri adgang. 


 Handicapparkeringspladser og mulighed for passage herfra til bygningen.  


 Handicaptoiletter (offentligt tilgængelige).  


 Elevatorer som kan betjenes af kørestolsbrugere (i offentligt tilgængelige bygninger med mere 


end to etager, dvs. stueetage, 1.sal og 2. sal eller mere).  


 Teleslyngeanlæg i rum med fællesaktiviteter.  


 Mobile/trådløse teleslynger eller andre former for installationer (f.eks. i mødelokaler og ved 


skranker).  


 Etablering af kørestolspladser blandt fast monterede pladser.  


 Letlæselig og letforståelig skiltning og information om orientering i bygningen.  


 Adgangsvej frem til affaldssystem (i forbindelse med borgerrettet servicefunktion)  


Opsætning af brugerbetjent anlæg, så det kan betjenes af brugere af bygningen (indkast til 


affaldssystemer, IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg med 


offentligt tilgængelige servicefunktioner).  


2.2. Prioritering 


Der prioriteres mellem ansøgninger på baggrund af følgende kriterier: 


a) Mest mulig tilgængelighed for tilskuddet. Det vil sige, at der i bedømmelsen af ansøgninger 


lægges vægt på forholdet mellem pris og resultat og dermed effekten af 


tilgængelighedsforbedringerne i forhold til det ansøgte tilskud. Projekter, der opfylder flere af 


tilgængelighedskravene i bygningsreglementet, prioriteres derfor højere end projekter, hvor 


tilgængeligheden forbedres på færre områder. 


b) Geografisk spredning. Der ønskes en geografisk spredning af projekterne, så tilgængeligheden til 


den eksisterende bygningsmasse i hele landet forbedres. 


c) Ligelig fordeling mellem offentlige og private ansøgere.  







3. Økonomisk ramme 


Tilskudsmodtager skal bidrage med samme beløb, som der søges om, svarende til minimum 50 pct. 


af udgifterne til projektet. Finansieringen omfatter alene de dele af det samlede projekt, der vedrører 


tilgængelighedsforanstaltninger.  


4. Procedure 


4.1 Ansøgerkreds 


Det er en betingelse for at være ansøgningsberettiget, at tilgængeligheden forbedres i offentligt 


tilgængeligt byggeri. Herved forstås byggeri, hvortil offentligheden har adgang til borgerrettede 


servicefunktioner. Tilbud, der kræver medlemskab, er ikke ansøgningsberettiget, dog med undtagelse 


af foreninger med et almennyttigt sigte. 


Offentlige institutioner 


Puljen kan søges af kommunale, regionale og andre offentlige institutioner, der forbedrer 


tilgængeligheden i eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerettet servicefunktion.  


En offentlig institution er en juridisk person, der har til formål at udføre opgaver, der tilgodeser 


borgeres almene interesser og behov, f.eks. hospitaler, folkeskoler og museer. Når det skal vurderes, 


om en institution er offentlig, ser man blandt andet på, om institutionen er oprettet ved lov, om 


institutionen modtager tilskud fra det offentlige på minimum 50 %, og om det offentlige har 


indflydelse på den daglige drift. Offentlige institutioner, der ejer og/eller driver en bygning, kan søge 


om tilskud fra puljen.  


Hvorvidt der er tale om en offentlig institution vil være en konkret vurdering i hver enkelt sag. 


Afgørelsen herom træffes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 


Mikrovirksomheder  


Tilgængelighedspuljen kan også søges af virksomheder, der er defineret som mikrovirksomheder, og 


som forbedrer tilgængeligheden i eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerrettet 


servicefunktion. En borgerrettet servicefunktion består i et tilbud eller en aktivitet, der er rettet mod 


alle borgere. 


Såfremt ansøger ikke er en offentlig institution, erklærer denne på tro- og love ved ansøgningen, at 


virksomheden kan klassificeres som mikrovirksomhed.  


Hvorvidt der er tale om en ansøgningsberettiget virksomhed vil være en konkret vurdering i hver 


enkelt sag. Afgørelsen herom træffes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 


 


4.2 Ansøgningsperiode 


Ansøgningsperiode offentliggøres på www.statens-tilskudspuljer.dk  


4.3 Ansøgningens indhold 


Det må generelt forlanges, at ansøgningerne er gennemarbejdede og konkrete. 


Ansøgning om tilskud skal indgives ved anvendelse af den til enhver tid gældende 


ansøgningsblanket, der ligger på www.virk.dk. Ansøgningsblanketten underskrives ved anvendelse 


af institutionens eller virksomhedens NemID medarbejdersignatur. Foruden ansøgningen indsendes 



http://www.virk.dk/





udspecificeret budget (excl. moms) og udspecificeret tilbud. I tilfælde, hvor det er relevant, 


indsendes tegninger med målangivelse. 


Ansøger erklærer på tro- og love ved ansøgningen, at denne ikke har gæld til det offentlige. 


Der kan søges om tilskud til dokumenterede afholdte udgifter til materialer og håndværkere samt 


fornødne projekteringsudgifter, herunder revision, såfremt tilskuddet er på 500.000 kr. og derover. 


Der kan søges om tilskud, uanset om bygningen, hvori tilgængelighedsforanstaltningen udføres, er 


lejet eller ejet. Det bemærkes, at der ikke kan søges om tilskud til hhv. byggetilladelse samt internt 


udført arbejde. Der kan dog søges om tilskud til indkøb af materialer, der indkøbes til udførelse af 


den ansøgte tilgængelighedsforanstaltning. 


 


Dokumentation ved ansøgning om tilsagn 


Det er en betingelse, at projektet opføres i overensstemmelse med det bygningsreglement, der er 


gældende på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, såfremt dette er påkrævet, eller 


opførelsestidspunktet for byggearbejder, der ikke er omfattet af reglerne om byggetilladelse. Dette 


skal kunne dokumenteres på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forespørgsel.  


Som tillæg til ansøgningen fremsendes som udgangspunkt følgende: 


 Tegningsmateriale med mål, der viser eksisterende forhold samt tegningsmateriale med mål, der 


viser forholdene, som de bliver efter projektets gennemførelse. 


 Tilbud, der specifikt angiver udgifterne til projektet. 


 Budget, der specifikt angiver de forventede udgifter til projektet. Budgettet skal være på samme 


detaljeringsniveau som slutregnskabet og skal kunne sammenholdes med slutregnskabet, der skal 


sendes ind i forbindelse med udbetaling af tilskud, jf. Vejledning om udbetaling af midler fra 


Tilgængelighedspuljen. 


 Oplysninger om eventuel finansiering fra anden side samt dokumentation herfor, da der ikke må 


ske dobbeltfinansiering. 


 Tilgængelighedsforanstaltningerne, der ansøges om tilskud til, skal entydigt kunne identificeres 


af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.   


4.4 Behandling af ansøgninger 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen behandler ansøgningerne og meddeler tilsagn snarest muligt efter 


ansøgningsfristen. 


4.5 Ansøgning om udbetaling 


Snarest muligt efter projektets færdiggørelse, og senest 6 måneder herefter, indsendes anmodning om 


udbetaling af tilskud til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, dvs. senest 2 år og 6 måneder efter 


tilsagnsdatoen. 


Anmodning om udbetaling indsendes elektronisk ved anvendelse af styrelsens blanket, der er 


tilgængelig på www.virk.dk. Det er en forudsætning, at blanketten underskrives elektronisk ved 


anvendelse af institutionens eller virksomhedens NemId medarbejdersignatur. 


Tilskudsmodtager erklærer på tro- og love ved anmodning om udbetaling, at denne ikke har gæld til 


det offentlige. 


Ved anmodning om udbetaling fremsendes følgende: 



http://www.virk.dk/





 Slutregnskab i overensstemmelse med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsagnsvilkår for 


tilskud under Tilgængelighedspuljen 2020 samt Vejledning om udbetaling af midler fra 


Tilgængelighedspuljen. Slutregnskabet skal kunne sammenholdes direkte med budgettet, der 


ligger til grund for tilsagnet og have minimum samme detaljeringsgrad. I slutregnskabet angives 


ud for hver post et fakturanummer vedrørende de afholdte udgifter til 


tilgængelighedsforanstaltningerne. Slutregnskabet skal være underskrevet af den 


regnskabsansvarlige hos tilskudsmodtager. Ved tilskudsbeløb over 500.000 kr. skal der være 


revisorpåtegning af slutregnskabet. 


 Ledelseserklæring, der er underskrevet af den tegningsberettigede hos tilskudsmodtager. 


 Eksterne fakturaer, der indeholder tekst vedrørende den udførte tilgængelighedsforanstaltning, 


idet a/conto fakturaer ikke er tilstrækkelig dokumentation.  


 Bankkvittering for hver enkelt faktura, jf. eksemplet i Vejledning om udbetaling af midler fra 


Tilgængelighedspuljen.  


 Oplysning om eventuel finansiering fra anden side samt dokumentation herfor, da der ikke må 


ske dobbeltfinansiering.  


 Ansøger eller tilskudsmodtager skal på forlangende fremsende yderligere dokumentation for det 


gennemførte projekt. 


Der ydes ikke tilskud til udgifter til arbejder, der er udført af tilskudsmodtager selv. 


Tilskuddet udbetales først, når projektet er færdiggjort, og den relevante dokumentation for, at 


udgifterne er afholdt, er modtaget og godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilskuddet kan 


kun anvendes til udgifter, der er i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og det godkendte 


budget. 
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 Høringsliste 


 


Advokatrådet - Advokatsamfundet 


Akademisk Arkitektforening 


Altinex Oil Denmark A/S 


Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) 


Ankenævnet på Energiområdet 


TEKNIQ Arbejdsgiverne 


Astma-Allergi Danmark 


Banedanmark 


BAT-Kartellet 


Bips-Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet og Samarbejde 


BL – Danmarks Almene Boliger  


BOSAM - Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark 


Brancheforeningen Danske Byggecentre 


Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr (BFS) 


Kooperationen   


Byggeriets Evaluerings Center 


Byggeskadefonden 


Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse 


Byggesocietet 


Bygherreforeningen 
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Bygningsfredningsforeningen (BYFO) 


Center for Indeklima og Sundhed i Boliger 


Connect Sport 


Dabyfo – Forum for Danske Bygningsmyndigheder 


DANAK 


Dancert – Teknologisk Institut 


Danmark Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg 


Danmarks Lejerforening 


Danmarks Tekniske Universitet 


Dansk Arbejdsgiverforening 


Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut 


Dansk Byggeri 


Dansk Center for Lys 


Dansk Ejendomsmæglerforening 


Dansk Energi 


Dansk Erhverv 


Dansk Fjernvarme 


Dansk Forening for Automatforplejning (DAFA) 


Dansk Gasteknisk Center 


Dansk Industri 


Dansk Metal 


Dansk Miljøteknologi 


Dansk Standard 


Dansk Teater 


Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 


Dansk Varme Service, DVS 


Dansk Ventilation Service 


Danske Advokater 


Danske Arkitektvirksomheder 


Danske Beredskaber 


Danske Handicaporganisationer 


Danske Kloakmestre 
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Danske Regioner 


Danske Udlejere 


DANVA 


Datatilsynet 


Den Danske Landinspektørforening 


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 


Det Økologiske Råd 


DHI Danmark 


DI Byg 


DI Digital 


DI Energi 


DI Fødevarer 


DI Handel 


DI Rådgiverne 


Ørsted 


E.On Denmark A/S 


Ejendomsforeningen Danmark 


Drivkraft Danmark 


Energiforum Danmark 


Energiservice A/S 


Energitjenesten 


Erhvervslejernes Landsorganisation 


ETA Danmark A/S 


Eurofins 


Evida 


FABA 


APPLIA Danmark 


Finans Danmark 


Forbrugerrådet TÆNK 


Forbundet Arkitekter og Designere 
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Forbundet Træ- Industri-Byg i Danmark (3F) 


FORCE Technology 


Foreningen af Danske Kraftvarmemærker 


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 


Foreningen af Slutbrugere af Energi 


Forsikring og Pension 


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 


FSR Danske Revisorer 


Glasindustrien 


God Adgang 


Grundfos 


HE-sekretariatet 


Hofor 


Horesta 


Hovedstadens Beredskab 


SMVdanmark 


Ingeniørforeningen Danmark 


Kommunernes Landsforening 


Konstruktørforeningen 


KTC - Kommunalteknisk Chefforening 


Københavns Erhvervsakademi 


Landbrug & Fødevarer 


Landsbyggefonden 


Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur 


Lejernes Landsorganisation 


LO 


Maskinmestrenes Foreningen 


Molio – Byggeriets Videncenter 


NGF Nature Energy 







 


Side 5 (7) 


 


 


Dato 7. februar 2020 Nævnenes Hus 


Nævnenes Hus - Byggeklageenheden 


Nævnenes Hus – Planklagenævnet 


Parcelhusejernes Landsforening 


Plan Energi 


Plastindustrien 


Praktiserende Landinspektørers Forening 


Realdania 


Rørforeningen 


Byens Ejendom 


Seges 


SikkerhedsBranchen 


Skorstensfejerlauget 


Statens Byggeforskningsinstitut 


Statikeranerkendelsesudvalget 


Stålcentrum 


SYD Energi 


Syddansk Universitet 


Tekniq Installatørernes Organisation 


Teknologisk Institut 


Teleindustrien 


Træinformation 


Frie Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Varmepumpefabrikantforeningen 


VELTEK 


Vindmølleindustrien 


Vinduesindustrien – Wind Denmark 


Aalborg Universitet 


Aarhus Universitet 


Ministerielle høringsparter 
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Dato 7. februar 2020 Arbejdstilsynet 


Beredskabsstyrelsen 


Beskæftigelsesministeriet 


Børne- og Undervisningsministeriet 


Bygningsstyrelsen 


Domstolsstyrelsen 


Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 


Energiklagenævnet 


Energinet 


Energistyrelsen 


Erhvervsministeriet 


Erhvervsstyrelsen 


Finansministeriet 


Finanstilsynet 


Fiskeristyrelsen 


Fødevarestyrelsen 


Forsvarsministeriet 


Forsyningstilsynet 


Justitsministeriet 


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 


Kulturministeriet 


Landbrugsstyrelsen 


Ligestillingsafdelingen 


Miljø- og Fødevareklagenævnet 


Miljø- og Fødevareministeriet 


Miljøstyrelsen 


Naturstyrelsen 


Sikkerhedsstyrelsen 


Skatteministeriet 


Slots- og Kulturstyrelsen 
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Dato 7. februar 2020 Social- og Indenrigsministeriet 


Statsministeriet 


Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 


Sundheds- og Ældreministeriet 


Sundhedsstyrelsen 


Uddannelses- og Forskningsministeriet 


Udlændinge- og Integrationsministeriet 


 







støtteberettigede del af et projekt.  
 
Hvis I har kommenterer til bekendtgørelsen – som er det høringen går på – så skal jeg have jeres
kommentarer senest onsdag den 19. februar.
 
Venlig hilsen
Helle
 

Fra: KEA <kea@kea.dk> 
Sendt: 10. februar 2020 08:46
Til: Helle Korshøj Bendixen <helb@kea.dk>
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i
eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518
 
Kære Helle,
 
Hermed endnu en høring med deadline den 21. feb. 2020. Charlotte har bedt mig sende den videre til
dig, men henblik på at du får eventuelle input fra Byg og Campusservice.
 
Hilsen
Trine
 

Fra: Tilgaengelighed <tilgaengelighed@tbst.dk> 
Sendt: 7. februar 2020 13:08
Til: Tilgaengelighed <tilgaengelighed@tbst.dk>
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende
byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518
 
Til høringsparterne
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende
byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen).
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til bekendtgørelsen senest
den 21. februar 2020.
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til
tilgaengelighed@tbst.dk, mærket j.nr. BS0301-00518.
 
 
Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen
Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
 
Telefon: +45 4178 0511
E-mail: Eem@tbst.dk

mailto:kea@kea.dk
mailto:helb@kea.dk
mailto:tilgaengelighed@tbst.dk
mailto:tilgaengelighed@tbst.dk
mailto:info@tbst.dk
mailto:tilgaengelighed@tbst.dk
mailto:Eem@tbst.dk


 
 
 



Fra: Daniel Mathias Bager
Til: ts Info
Cc: Tilgaengelighed
Emne: Vedr. Høring, j.nr. BS0301-00518
Dato: 17. februar 2020 09:20:58

Til rette vedkommende i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
 
Mange tak for fremsendte høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til
tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende bygge i 2020 (Tilgængelighedspuljen).
 
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har ingen kommentarer til høringen.
 
Med venlig hilsen
Daniel Mathias Bager
Studentermedhjælper
Team Jura
+ 45 2934 9008
damab@kefm.dk

Klima-, Energi- og Forsyningministeriet

Holmens Kanal 20
DK-1060 København K.
www.efkm.dk

 
 

mailto:damab@kefm.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:tilgaengelighed@tbst.dk
mailto:damab@kefm.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1j3beB-000TbV-3w&i=57e1b682&c=D7NNlVrQ2gDhggVX0f_gRjcakksjDbBx5tfZdXl9G1C_joGW5Orji4mo7TLIc7-qurVX9zWSxArG3rsmpbodVE1FFZQZA6lueK66JsOgNeeo9QhJntZVEXlQV41tw7PzZLNkRUsV2KIFZL0sxtGNAqrn9unyoaStVD0Yth0xbgJnh3n63jdOP7kKdmVbRTSLUk_T_TpLHZyI3u43eQqtHypq8lta9EFANE_RSxTe5WWtXkF2VT64TxNpaWdQF6Qc0Oryc5St7GQsS1PI-XCYoo9yLaQOBY2HtPl4Z5NhRAnjhGQBnHt3TSScNZkNztRpZqHa_ON26a7kujlc-GLoY6ZB-hwggYv6Do2eRK7pvY7qXd5t3Ns0OWmcqq2e3BoZE6-9EY8Fz3pmof7NyS6VkWTdXcTpNCjUgZH44XstwRZM2hwZ5JHzBuvVWMNeR-hztHZbVrJDUozblQ23kZUTaYcuwrsSKU98TVxBK3A_RaHu6xXsarGouMevve208ajIygYeziCzr_18_PMj0NhHxbL1jc-bsZ58xOyMgDdPM6c


Fra: Morten Ørtved
Til: ts Info
Cc: Tilgaengelighed
Emne: Tilgængelighed
Dato: 17. februar 2020 11:08:48
Vedhæftede filer: image001.png

Praktiserende Landinspektørers Forening har ikke kommentarer til den fremsendte
bekendtgørelse.
 
Med venlig hilsen / best regards

Morten Ørtved 
Formand – Praktiserende Landinspektørers Forening
Kalvebod Brygge 31, 1780 København
V

Kontor +45 3886 1070 | formand@plf.dk 

Gasværksvej 30R, 9000 Aalborg
Mobil +45 2023 6952 | Direkte+45 9630
3653
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Fra: Ida Helene Høiberg
Til: ts Info
Cc: Tilgaengelighed
Emne: Vs: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri

i 2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518 (UFM Id nr.: 108073)
Dato: 19. februar 2020 11:18:04
Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf

Bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i 2020.pdf
Høringsliste.pdf

 
Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet har ingen bemærkninger til denne høring.

For
 
 
Thomas Voigt Lund
Jura og Internationale Forhold
Uddannelses- og Forskningsministeriet
 
 
Venlig hilsen
 
 
Ida Helene Høiberg
Student, Jura og Internationale Forhold
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Til: Tilgaengelighed (tilgaengelighed@tbst.dk)
Fra: Tilgaengelighed (tilgaengelighed@tbst.dk)
Titel: Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i

eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen) - BS0301-00518
Sendt: 07-02-2020 13:08

Til høringsparterne
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i
eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen).
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til
bekendtgørelsen senest den 21. februar 2020.
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til
tilgaengelighed@tbst.dk, mærket j.nr. BS0301-00518.
 
 
Med venlig hilsen
 
Emil Engel Magnussen

mailto:ihh@ufm.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:tilgaengelighed@tbst.dk
mailto:info@tbst.dk
mailto:tilgaengelighed@tbst.dk
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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.     
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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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Bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 


2020 (Tilgængelighedspuljen) 


I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad § 28.57.02 på finansloven for finansåret 2020 fastsættes 


efter bemyndigelse: 


Anvendelsesområde 


   § 1. Formålet med denne bekendtgørelse er at øge tilgængeligheden for borgere med handicap, så 


de får mulighed for at deltage i samfundslivet i samme omfang som andre borgere ved at yde 


tilskud til tilgængelighedsforbedringer i den eksisterende bygningsmasse. 


   § 2. Tilskud kan søges af: 


1) Kommuner, regioner og andre offentlige institutioner, der forbedrer tilgængeligheden i 


eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerettet servicefunktion. 


2) Mikrovirksomheder, der forbedrer tilgængeligheden i eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri 


med en borgerrettet servicefunktion. 


Definitioner    


   § 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 


1) Mikrovirksomheder: Virksomheder, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig 


omsætning på ikke over 2 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 2 mio. EUR. 


2) Offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerrettet servicefunktion: Byggeri, der er åbent for 


offentligheden, som yder services til brug for almenheden, og som er specifikt rettet mod borgere.  


3) Tilgængelighedsforbedringer: Tilgængelighedsfremmende byggearbejder, der er omfattet af 


bygningsreglementets bestemmelser.  


Tilskud 


   § 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forestår tildeling af tilskud til de enkelte projekter, jf. bilag 


1 »Administrationsgrundlag for pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 


2020 (Tilgængelighedspuljen)«. 


   Stk. 2. Tilskud til et projekt kan maksimalt udgøre 50 pct. af det samlede beløb af den 


støtteberettigede del af projektet excl. moms. Tilskudsmodtager bidrager selv med mindst 50 pct. af 


det samlede beløb. 


   § 5. Tilskud er betinget af følgende:  


1) At den samlede projektsum udgør mere end 20.000 kr. excl. moms. 


2) At der opnås byggetilladelse senest 6 måneder fra tilsagnstidspunktet, hvor byggetilladelse er 


påkrævet. 


3) At projektet overholder bygningsreglementet, der er gældende på tidspunktet for ansøgning om 


byggetilladelse, såfremt dette er påkrævet, eller opførelsestidspunktet for byggearbejder, der ikke er 


omfattet af reglerne om byggetilladelse, jf. bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 § 565, stk. 


3. 


4) At tilskudsmodtager ikke har gæld til det offentlige. 


5) At projektet ikke er påbegyndt for ansøgningstidspunktet. 


6) At projektet er gennemført senest 2 år fra tilsagnstidspunktet. 







Indgivelse af ansøgning  


   § 6. Ansøgning om tilskud indgives til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved anvendelse af 


puljens ansøgningsblanket, der er tilgængelig på www.virk.dk. 


   Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan, hvis det er nødvendigt for behandlingen af 


ansøgningen, til enhver tid anmode om yderligere dokumentation til den i stk. 1 nævnte 


ansøgningsblanket. 


   Stk. 3. Dato for ansøgningsperiode offentliggøres på www.statens-tilskudspuljer.dk.   


Administration m.v.  


   § 7. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver meddelelse til ansøger om afgørelse om tilsagn om 


tilskud til det enkelte projekt, jf. § 4, og forestår udbetaling af tilskud, når projektet er færdiggjort, 


og udgifterne er dokumenteret afholdt. 


   Stk. 2. Ændring af et projekt, hvortil der er meddelt tilsagn om tilskud, skal godkendes af Trafik-, 


Bygge- og Boligstyrelsen inden ændringen iværksættes. Ændringer i projektet godkendes, hvis 


ændringerne efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med 


projektets formål og overholder det bygningsreglement, der er gældende på tidspunktet for 


ansøgning om byggetilladelse, såfremt dette er påkrævet, eller opførelsestidspunktet for 


byggearbejder, der ikke er omfattet af reglerne om byggetilladelse. 


   Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse 


overholdes og kan i den forbindelse anmode ansøger eller tilskudsmodtager om enhver oplysning 


samt dokumentation til brug herfor. 


   Stk. 4. Tilskudsmodtager skal straks underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis: 


1) Der er forhold, som efter stk. 5 kan medføre helt eller delvist bortfald af tilskud eller tilsagn om 


tilskud. 


2) Der er forhold, som efter § 8 kan medføre krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud. 


3) Tilskudsmodtager skifter revisor i løbet af projektperioden ved tilsagn på 500.000 kr. og derover. 


   Stk. 5. Tilsagn om tilskud eller tilskud kan bortfalde helt eller delvist, hvis: 


1) Ansøger og/eller tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger. 


2) Ansøger og/eller tilskudsmodtager tilsidesætter sin underretningspligt efter stk. 4. 


3) Projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet om tilskud. 


4) Regnskab ikke er udført i overensstemmelse med styrelsens revisionsinstruks. 


5) Midlerne uden forudgående godkendelse har været anvendt til andre formål end beskrevet i 


ansøgningen. 


6) Der ikke er opnået en byggetilladelse, hvor dette er påkrævet. 


   § 8. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan kræve, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller 


delvist, hvis: 


1) Tilskuddet er helt eller delvist bortfaldet i henhold til § 7, stk. 5, nr. 1-6. 


2) Tilskudsmodtager får tilskud fra andre statslige puljer til dækning af udgifter, som er finansieret 


med tilskud fra puljen til forbedring af tilgængeligheden i det eksisterende byggeri, som projektet 


vedrører. 


   § 9. Hvis et udbetalt tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til 


betaling senest 14 dage efter påkrav. Rente fastsættes i overensstemmelse med renteloven og 


beregnes fra forfaldsdagen. 



http://www.virk.dk/





Regnskab og revision 


   § 10. Aflæggelse af slutregnskab skal udføres i henhold styrelsens instruks for regnskab, og 


indsendes senest 2 år og 6 måneder efter tilsagnstidspunktet. 


   Stk. 2. Ved projekter, hvor det samlede tilskud er på 500.000 kr. og derover, skal der fremsendes 


et revisorpåtegnet slutregnskab i henhold til styrelsens revisionsinstruks. 


   Stk. 3. På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside vil den for puljen for 2020 til en hver 


tid gældende udgave for instruks for regnskab og den til en hver tid gældende revisionsinstruks 


være tilgængelig. Det omhandlede gældende materiale vil ligeledes kunne rekvireres ved 


henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 


Klageadgang 


   § 11. Klage over Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelser truffet i henhold til denne 


bekendtgørelse kan sendes til boligministeren.  


Stk. 2. Klagen skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 14 dage efter afgørelsen er 


kommet frem til klageren. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal, hvis afgørelsen fastholdes, 


snarest og senest 14 dage efter modtagelse af klagen, sende sagen og dens dokumenter til 


boligministeren.  


Ikrafttrædelse 


§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020.   


  







Bilag 1 


Administrationsgrundlag for pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i 


eksisterende byggeri 2020 (Tilgængelighedspuljen) 
 


1. Grundlag for puljen 


I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad § 28.57.02 på finansloven for finansåret 2020 kan puljen 


udmøntes i 2020.  


2. Udmøntning 


2.1. Formål 


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 etablering af følgende tiltag i henhold til bygningsreglementet: 


 Niveaufri adgang til alle enheder i adgangsetagen.  


 Niveaufri adgang til enheder på bebyggelsens etager.  


 Automatisk døråbning, når det udføres i forbindelse med etablering af niveaufri adgang. 


 Handicapparkeringspladser og mulighed for passage herfra til bygningen.  


 Handicaptoiletter (offentligt tilgængelige).  


 Elevatorer som kan betjenes af kørestolsbrugere (i offentligt tilgængelige bygninger med mere 


end to etager, dvs. stueetage, 1.sal og 2. sal eller mere).  


 Teleslyngeanlæg i rum med fællesaktiviteter.  


 Mobile/trådløse teleslynger eller andre former for installationer (f.eks. i mødelokaler og ved 


skranker).  


 Etablering af kørestolspladser blandt fast monterede pladser.  


 Letlæselig og letforståelig skiltning og information om orientering i bygningen.  


 Adgangsvej frem til affaldssystem (i forbindelse med borgerrettet servicefunktion)  


Opsætning af brugerbetjent anlæg, så det kan betjenes af brugere af bygningen (indkast til 


affaldssystemer, IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg med 


offentligt tilgængelige servicefunktioner).  


2.2. Prioritering 


Der prioriteres mellem ansøgninger på baggrund af følgende kriterier: 


a) Mest mulig tilgængelighed for tilskuddet. Det vil sige, at der i bedømmelsen af ansøgninger 


lægges vægt på forholdet mellem pris og resultat og dermed effekten af 


tilgængelighedsforbedringerne i forhold til det ansøgte tilskud. Projekter, der opfylder flere af 


tilgængelighedskravene i bygningsreglementet, prioriteres derfor højere end projekter, hvor 


tilgængeligheden forbedres på færre områder. 


b) Geografisk spredning. Der ønskes en geografisk spredning af projekterne, så tilgængeligheden til 


den eksisterende bygningsmasse i hele landet forbedres. 


c) Ligelig fordeling mellem offentlige og private ansøgere.  







3. Økonomisk ramme 


Tilskudsmodtager skal bidrage med samme beløb, som der søges om, svarende til minimum 50 pct. 


af udgifterne til projektet. Finansieringen omfatter alene de dele af det samlede projekt, der vedrører 


tilgængelighedsforanstaltninger.  


4. Procedure 


4.1 Ansøgerkreds 


Det er en betingelse for at være ansøgningsberettiget, at tilgængeligheden forbedres i offentligt 


tilgængeligt byggeri. Herved forstås byggeri, hvortil offentligheden har adgang til borgerrettede 


servicefunktioner. Tilbud, der kræver medlemskab, er ikke ansøgningsberettiget, dog med undtagelse 


af foreninger med et almennyttigt sigte. 


Offentlige institutioner 


Puljen kan søges af kommunale, regionale og andre offentlige institutioner, der forbedrer 


tilgængeligheden i eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerettet servicefunktion.  


En offentlig institution er en juridisk person, der har til formål at udføre opgaver, der tilgodeser 


borgeres almene interesser og behov, f.eks. hospitaler, folkeskoler og museer. Når det skal vurderes, 


om en institution er offentlig, ser man blandt andet på, om institutionen er oprettet ved lov, om 


institutionen modtager tilskud fra det offentlige på minimum 50 %, og om det offentlige har 


indflydelse på den daglige drift. Offentlige institutioner, der ejer og/eller driver en bygning, kan søge 


om tilskud fra puljen.  


Hvorvidt der er tale om en offentlig institution vil være en konkret vurdering i hver enkelt sag. 


Afgørelsen herom træffes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 


Mikrovirksomheder  


Tilgængelighedspuljen kan også søges af virksomheder, der er defineret som mikrovirksomheder, og 


som forbedrer tilgængeligheden i eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerrettet 


servicefunktion. En borgerrettet servicefunktion består i et tilbud eller en aktivitet, der er rettet mod 


alle borgere. 


Såfremt ansøger ikke er en offentlig institution, erklærer denne på tro- og love ved ansøgningen, at 


virksomheden kan klassificeres som mikrovirksomhed.  


Hvorvidt der er tale om en ansøgningsberettiget virksomhed vil være en konkret vurdering i hver 


enkelt sag. Afgørelsen herom træffes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 


 


4.2 Ansøgningsperiode 


Ansøgningsperiode offentliggøres på www.statens-tilskudspuljer.dk  


4.3 Ansøgningens indhold 


Det må generelt forlanges, at ansøgningerne er gennemarbejdede og konkrete. 


Ansøgning om tilskud skal indgives ved anvendelse af den til enhver tid gældende 


ansøgningsblanket, der ligger på www.virk.dk. Ansøgningsblanketten underskrives ved anvendelse 


af institutionens eller virksomhedens NemID medarbejdersignatur. Foruden ansøgningen indsendes 
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udspecificeret budget (excl. moms) og udspecificeret tilbud. I tilfælde, hvor det er relevant, 


indsendes tegninger med målangivelse. 


Ansøger erklærer på tro- og love ved ansøgningen, at denne ikke har gæld til det offentlige. 


Der kan søges om tilskud til dokumenterede afholdte udgifter til materialer og håndværkere samt 


fornødne projekteringsudgifter, herunder revision, såfremt tilskuddet er på 500.000 kr. og derover. 


Der kan søges om tilskud, uanset om bygningen, hvori tilgængelighedsforanstaltningen udføres, er 


lejet eller ejet. Det bemærkes, at der ikke kan søges om tilskud til hhv. byggetilladelse samt internt 


udført arbejde. Der kan dog søges om tilskud til indkøb af materialer, der indkøbes til udførelse af 


den ansøgte tilgængelighedsforanstaltning. 


 


Dokumentation ved ansøgning om tilsagn 


Det er en betingelse, at projektet opføres i overensstemmelse med det bygningsreglement, der er 


gældende på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, såfremt dette er påkrævet, eller 


opførelsestidspunktet for byggearbejder, der ikke er omfattet af reglerne om byggetilladelse. Dette 


skal kunne dokumenteres på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forespørgsel.  


Som tillæg til ansøgningen fremsendes som udgangspunkt følgende: 


 Tegningsmateriale med mål, der viser eksisterende forhold samt tegningsmateriale med mål, der 


viser forholdene, som de bliver efter projektets gennemførelse. 


 Tilbud, der specifikt angiver udgifterne til projektet. 


 Budget, der specifikt angiver de forventede udgifter til projektet. Budgettet skal være på samme 


detaljeringsniveau som slutregnskabet og skal kunne sammenholdes med slutregnskabet, der skal 


sendes ind i forbindelse med udbetaling af tilskud, jf. Vejledning om udbetaling af midler fra 


Tilgængelighedspuljen. 


 Oplysninger om eventuel finansiering fra anden side samt dokumentation herfor, da der ikke må 


ske dobbeltfinansiering. 


 Tilgængelighedsforanstaltningerne, der ansøges om tilskud til, skal entydigt kunne identificeres 


af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.   


4.4 Behandling af ansøgninger 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen behandler ansøgningerne og meddeler tilsagn snarest muligt efter 


ansøgningsfristen. 


4.5 Ansøgning om udbetaling 


Snarest muligt efter projektets færdiggørelse, og senest 6 måneder herefter, indsendes anmodning om 


udbetaling af tilskud til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, dvs. senest 2 år og 6 måneder efter 


tilsagnsdatoen. 


Anmodning om udbetaling indsendes elektronisk ved anvendelse af styrelsens blanket, der er 


tilgængelig på www.virk.dk. Det er en forudsætning, at blanketten underskrives elektronisk ved 


anvendelse af institutionens eller virksomhedens NemId medarbejdersignatur. 


Tilskudsmodtager erklærer på tro- og love ved anmodning om udbetaling, at denne ikke har gæld til 


det offentlige. 


Ved anmodning om udbetaling fremsendes følgende: 



http://www.virk.dk/





 Slutregnskab i overensstemmelse med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsagnsvilkår for 


tilskud under Tilgængelighedspuljen 2020 samt Vejledning om udbetaling af midler fra 


Tilgængelighedspuljen. Slutregnskabet skal kunne sammenholdes direkte med budgettet, der 


ligger til grund for tilsagnet og have minimum samme detaljeringsgrad. I slutregnskabet angives 


ud for hver post et fakturanummer vedrørende de afholdte udgifter til 


tilgængelighedsforanstaltningerne. Slutregnskabet skal være underskrevet af den 


regnskabsansvarlige hos tilskudsmodtager. Ved tilskudsbeløb over 500.000 kr. skal der være 


revisorpåtegning af slutregnskabet. 


 Ledelseserklæring, der er underskrevet af den tegningsberettigede hos tilskudsmodtager. 


 Eksterne fakturaer, der indeholder tekst vedrørende den udførte tilgængelighedsforanstaltning, 


idet a/conto fakturaer ikke er tilstrækkelig dokumentation.  


 Bankkvittering for hver enkelt faktura, jf. eksemplet i Vejledning om udbetaling af midler fra 


Tilgængelighedspuljen.  


 Oplysning om eventuel finansiering fra anden side samt dokumentation herfor, da der ikke må 


ske dobbeltfinansiering.  


 Ansøger eller tilskudsmodtager skal på forlangende fremsende yderligere dokumentation for det 


gennemførte projekt. 


Der ydes ikke tilskud til udgifter til arbejder, der er udført af tilskudsmodtager selv. 


Tilskuddet udbetales først, når projektet er færdiggjort, og den relevante dokumentation for, at 


udgifterne er afholdt, er modtaget og godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilskuddet kan 


kun anvendes til udgifter, der er i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og det godkendte 


budget. 
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 Høringsliste 


 


Advokatrådet - Advokatsamfundet 


Akademisk Arkitektforening 


Altinex Oil Denmark A/S 


Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) 


Ankenævnet på Energiområdet 


TEKNIQ Arbejdsgiverne 


Astma-Allergi Danmark 


Banedanmark 


BAT-Kartellet 


Bips-Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet og Samarbejde 


BL – Danmarks Almene Boliger  


BOSAM - Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark 


Brancheforeningen Danske Byggecentre 


Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr (BFS) 


Kooperationen   


Byggeriets Evaluerings Center 


Byggeskadefonden 


Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse 


Byggesocietet 


Bygherreforeningen 


 


 


 


Carsten Niebuhrs Gade 43 


1577 København V 


Telefon 7221 8800 


Fax 7262 6790 


info@tbst.dk 
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Bygningsfredningsforeningen (BYFO) 


Center for Indeklima og Sundhed i Boliger 


Connect Sport 


Dabyfo – Forum for Danske Bygningsmyndigheder 


DANAK 


Dancert – Teknologisk Institut 


Danmark Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg 


Danmarks Lejerforening 


Danmarks Tekniske Universitet 


Dansk Arbejdsgiverforening 


Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut 


Dansk Byggeri 


Dansk Center for Lys 


Dansk Ejendomsmæglerforening 


Dansk Energi 


Dansk Erhverv 


Dansk Fjernvarme 


Dansk Forening for Automatforplejning (DAFA) 


Dansk Gasteknisk Center 


Dansk Industri 


Dansk Metal 


Dansk Miljøteknologi 


Dansk Standard 


Dansk Teater 


Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 


Dansk Varme Service, DVS 


Dansk Ventilation Service 


Danske Advokater 


Danske Arkitektvirksomheder 


Danske Beredskaber 


Danske Handicaporganisationer 


Danske Kloakmestre 
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Danske Regioner 


Danske Udlejere 


DANVA 


Datatilsynet 


Den Danske Landinspektørforening 


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 


Det Økologiske Råd 


DHI Danmark 


DI Byg 


DI Digital 


DI Energi 


DI Fødevarer 


DI Handel 


DI Rådgiverne 


Ørsted 


E.On Denmark A/S 


Ejendomsforeningen Danmark 


Drivkraft Danmark 


Energiforum Danmark 


Energiservice A/S 


Energitjenesten 


Erhvervslejernes Landsorganisation 


ETA Danmark A/S 


Eurofins 


Evida 


FABA 


APPLIA Danmark 


Finans Danmark 


Forbrugerrådet TÆNK 


Forbundet Arkitekter og Designere 
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Forbundet Træ- Industri-Byg i Danmark (3F) 


FORCE Technology 


Foreningen af Danske Kraftvarmemærker 


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 


Foreningen af Slutbrugere af Energi 


Forsikring og Pension 


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 


FSR Danske Revisorer 


Glasindustrien 


God Adgang 


Grundfos 


HE-sekretariatet 


Hofor 


Horesta 


Hovedstadens Beredskab 


SMVdanmark 


Ingeniørforeningen Danmark 


Kommunernes Landsforening 


Konstruktørforeningen 


KTC - Kommunalteknisk Chefforening 


Københavns Erhvervsakademi 


Landbrug & Fødevarer 


Landsbyggefonden 


Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur 


Lejernes Landsorganisation 


LO 


Maskinmestrenes Foreningen 


Molio – Byggeriets Videncenter 


NGF Nature Energy 
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Dato 7. februar 2020 Nævnenes Hus 


Nævnenes Hus - Byggeklageenheden 


Nævnenes Hus – Planklagenævnet 


Parcelhusejernes Landsforening 


Plan Energi 


Plastindustrien 


Praktiserende Landinspektørers Forening 


Realdania 


Rørforeningen 


Byens Ejendom 


Seges 


SikkerhedsBranchen 


Skorstensfejerlauget 


Statens Byggeforskningsinstitut 


Statikeranerkendelsesudvalget 


Stålcentrum 


SYD Energi 


Syddansk Universitet 


Tekniq Installatørernes Organisation 


Teknologisk Institut 


Teleindustrien 


Træinformation 


Frie Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter 


Varmepumpefabrikantforeningen 


VELTEK 


Vindmølleindustrien 


Vinduesindustrien – Wind Denmark 


Aalborg Universitet 


Aarhus Universitet 


Ministerielle høringsparter 
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Dato 7. februar 2020 Arbejdstilsynet 


Beredskabsstyrelsen 


Beskæftigelsesministeriet 


Børne- og Undervisningsministeriet 


Bygningsstyrelsen 


Domstolsstyrelsen 


Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 


Energiklagenævnet 


Energinet 


Energistyrelsen 


Erhvervsministeriet 


Erhvervsstyrelsen 


Finansministeriet 


Finanstilsynet 


Fiskeristyrelsen 


Fødevarestyrelsen 


Forsvarsministeriet 


Forsyningstilsynet 


Justitsministeriet 


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 


Kulturministeriet 


Landbrugsstyrelsen 


Ligestillingsafdelingen 
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Uddannelses- og Forskningsministeriet 
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Fuldmægtig
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
 
Telefon: +45 4178 0511
E-mail: Eem@tbst.dk
 
 
 


	Høringssvar m. bemærkninger
	Danske Handicaporganisationer
	Danske Handicaporganisationer 1
	Danske Handicaporganisationer 2
	Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i 2020 (Tilgængelighedspuljen).


	Erhvervsministeriet
	Erhvervsministeriet 1
	Erhvervsministeriets høringssvar 2

	Fagbevægelsens Hovedorganisation
	FSR - danske revisorer
	FSR - danske revisorer
	FSR - danske revisorer 2

	Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

	Høringssvar u. bemærkninger
	Advokatrådet
	Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse
	Byggeskadefonden
	Byggeskadefonden 1
	Byggeskadefonden 2

	DA
	Dansk Byggeri
	Danske Kloakmestre
	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
	Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
	Justitisministeriet
	KEA - Københavns Erhvervsakademi
	Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
	Praktiserende Landsinspektørers Forening
	Uddannelses- og Forskningsministeriet


