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L 208 – Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om 

hjemmeservice (Forsøgsordning med fradrag for hjælp og 
istandsættelse i hjemmet)

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. be-
handlingen af ovennævnte lovforslag. 

Peter Christensen

                                            /Søren Schou
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Side 2

Ændringsforslag

til

3. behandlingen

af

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice
(Forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet)

Til § 1

1) I den under nr. 1 foreslåede § 8 V, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

”Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg anses som istandsættelse af 
hjemmet.”

[Mulighed for fradrag for reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg]

Til § 3 (efter 2. behandlingen)

2) Efter nr. 1 indsættes:

”01. I § 6, stk. 1, ændres ”§ 3, stk. 2” til: ”§ 3, stk. 4”.”

[Konsekvensrettelse som følge af lovforslagets § 3, nr. 1]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ved fortolkning og afgrænsning af hvilke serviceydelser, der er omfattet af fradragsordningen, 
er der taget udgangspunkt i de tidligere lignende tilskudsordninger. I forhold til vedligeholdelse 

og reparation af eksisterende helårsbolig er der tale om en gengivelse af ydelserne fra Renove-
ringspuljen 2009, jf. § 1, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 281 af 7. april 2009. Disse omfattede 
ikke installation, udskiftning og reparation af biokedelanlæg. 

Under henvisning til at regeringen har et mål om, at Danmark skal være fossilfri i 2050, fore-
slås det, at der også gives mulighed for at få fradrag for arbejdsløn i forbindelse med reparation, 
installation og udskiftning af biokedelanlæg.



Side 3

Til nr. 2

Der er tale om en konsekvensrettelse af en henvisning i § 6, stk. 1, i lov om hjemmeservice som 
følge af, at det foreslås at indsætte to nye stykker i § 3 i lov om hjemmeservice, jf. lovforslagets 
§ 3, nr. 1.


