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Boligudvalget

Til: Økonomi- og erhvervsministeren
Dato: 25. marts 2009

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 166
Forslag til lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende 

Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen).

Spørgsmål 26
Mener ministeren, at den proces, lejeren skal igennem for at få del i midlerne i 
forhold til udlejeren, er smidig og effektiv?

Spørgsmål 27
Ministeren bedes redegøre for fordele og ulemper ved puljen til aftalt 
boligforbedring, der blev afskaffet i 2004, herunder hvor god denne ordning var til 
at sikre en renoveringsaktivitet i den private udlejningssektor, og ministeren 
bedes sammenligne denne ordning med L 166.

Spørgsmål 28
Hvorfor har ministeren afgrænset forslaget således, at midlerne ikke kan 
anvendes af ansøgere efter lovforslagets § 2 stk.2?

Spørgsmål 29
Hvordan skønner ministeriet, at fordelingen af anvendelsen af tilskuddet vil være 
på de forskellige ansøgergrupper (parcelhusejere, almene lejere, andelshavere 
og lejere i den private udlejningssektor)? Hvor mange lejligheder i privat og almen 
udlejning skønnes det vil blive omfattet af tilskud til modernisering af bad og 
køkken.

Spørgsmål 30
Vil ministeren sikre, at tilskudstildelingen på ansøgergrupper (lejere, 
andelshavere mv.) evalueres efter kort tid, eller når kvoten er brugt op?

Spørgsmål 31
Vil ministeren sikre, at ansøgerne registres efter boform (almene lejere, privat 
udlejning, andelshavere, ejerboliger (herunder parcelhus/ejerlejlighed)?
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Spørgsmål 32
Vil ministeren redegøre for lejerens rettigheder i den almene udlejningssektor, 
såfremt et afdelingsmøde beslutter renovering og udskiftning af alle køkkener, og 
lejeren ikke ønsker sit køkken udskiftet, fordi lejeren selv, fx via tilskudsloven har 
renoveret køkkenet for 5 år siden. Hvad hvis der er gået 10 år eller 15 år?

Spørgsmål 33
Vil ministeren redegøre for lejerens rettigheder i den private udlejningssektor, 
såfremt udlejeren beslutter renovering og udskiftning af lejernes køkken, og 
lejeren ikke ønsker sit køkken udskiftet, fordi lejeren selv, fx via tilskudsloven har 
renoveret køkkenet for 5 år siden. Hvad hvis der er gået 10 år eller 15 år?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nanna Westerby (SF).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på  
Nanna.Westerby@ft.dk og til udvalg@ft.dk.

På udvalgets vegne

Nanna Westerby

formand.


