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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene 

boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens renoveringsramme i 

2020) 

Transport- og Boligministeriet forventer i denne folketingssamling at fremsæt-

te vedlagte udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 

(Forhøjelse af Landsbyggefondens renoveringsramme i 2020). 

 

Udkastet er en delvis udmøntning af boligaftale af 19. maj 2020 indgået af re-

geringen (S), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folke-

parti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Sid-

dique (UFG) om Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket indsats 

i 2020.  

 

I aftalen afsættes der bl.a. ekstraordinært yderligere 12.120 mio. kr. (2020-

prisniveau) til Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning i 2020. Midlerne 

skal gennem en nedbringelse af ventelisten til støttede renoveringer stimulere 

den økonomiske aktivitet og skabe øget beskæftigelse for at afbøde virkninger 

af covid-19 krisen. Det er herudover afgørende, at de igangsatte renoveringer 

indeholder grønne elementer og dermed fortsætter den grønne omstilling. 

 

Nærværende udkast til lovforslag udmønter den del af aftalen, som handler om 

fremrykket indsats i 2020, dvs. ekstraordinær forøgelse af investeringsrammen 

til renovering i 2020, der skal føre til en hurtig afvikling af størstedelen af ven-

telisten til renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden.   

 

Herudover følger det af aftalen, at der afsættes en pulje vedrørende digitalise-

ring af det almene byggeri, og at 5,1 mio. kr. (2020-pl) af puljen skal fremryk-

kes til 2020.  

 

Boligaftalen af 19. maj 2020 omfatter udover ovennævnte Landsbyggefondens 

investeringsramme til renovering i 2021-2026 og en række andre forhold ved-

rørende den almene boligsektor og Landsbyggefonden. Regeringen forventer at 

fremsætte lovforslag om den øvrige del af aftalen i folketingssamlingen 2020-

21.   

 

Høringsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt på Høringsportalen.dk. 

 



 
 
 
 

Side 2/2 Transport- og Boligministeriet skal venligst bede om eventuelle bemærkninger 

 

senest søndag den 31. maj 2020, kl. 12.00. 

 

Den korte høringsfrist skal ses i sammenhæng med, at lovforslaget forventes 

behandlet i Folketinget i juni 2020 som hastelovgivning, idet der på baggrund 

af de samfundsøkonomiske udfordringer, der er opstået i kølvandet på covid-19 

krisen, er opstået et akut behov for at øge Landsbyggefondens støtteaktivitet for 

at stimulere økonomi og beskæftigelse. 

 

Høringssvar bedes sendt til trm@trm.dk /cc eta@trm.dk. I emnefeltet bedes 

angivet: ”Høringssvar – [høringsparten] – Landsbyggefondens renoverings-

ramme”.  

 

Spørgsmål vedrørende høringen kan stilles til undertegnede på mail 

eta@trm.dk og telefon 72 26 70 92. 

 

 
Med venlig hilsen 

Elmir Tartic 
Chefkonsulent 
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