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Nye regler fjerner hindringer for
efterisolering af lejeboliger

Nye regler for boligstøtte og energirenovering betyder, at de, der bor i
lejebolig, kan efterisolere deres bolig uden, at det går ud over boligstøtten.

Det har hidtil været et problem, at beboere i lejeboliger, hvor der
gennemføres udvendig efterisolering af bygningen, risikerer at få reduceret
eller miste boligstøtte. Det skyldes, at udvendig efterisolering øger tykkelsen
af en bygnings ydervægge og dermed øger bruttoetagearealet, som
kommunerne bruger til at opgøre støtten efter. Jo større bruttoetageareal, des
lavere boligstøtte.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har sammen med Social- og
Integrationsministeriet og Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter
udarbejdet en løsning, så boligstøttemodtagere ikke risikerer at opleve
negative økonomiske konsekvenser i forbindelse med udvendig isolering.
Løsningen indebærer, at reglerne for beregning af boligstøtten til lejere
ændres med virkning fra i dag, så boligstøtten ikke reduceres, når der
gennemføres energibesparelser på bygningen, som man bor i.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard siger:

”Jeg er glad for, at reglerne for boligstøtten nu ændres, så lejerne også kan få
glæde af energibesparelser i form af lavere energiregninger, uden at det påvirker
boligstøtten. Dermed har vi fjernet en vigtig forhindring for, at der gennemføres
energirenoveringer i lejeboligerne, og vi skaber større sikkerhed for de svageste
lejere. Energibesparelser i bygninger bidrager til et bedre miljø og en bedre
økonomi, og det er sund fornuft, at det skal være til fordel for både lejere og
udlejere”.



Særligt i alment byggeri, hvor beboerne i modsætning til i private lejeboliger
har stor indflydelse på de renoveringsprojekter, som gennemføres i de
enkelte boligafdelinger, kan mulige ændringer i beboernes boligstøtte have
betydning for beboernes opbakning til konkrete efterisoleringsarbejder.

Nye regler:
Social-, Børne- og Integrationsministeriet ændrer bekendtgørelsen om
beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven med virkning
fra 1. december 2013, så det præciseres, at kommunerne i forbindelse med
udbetaling af boligstøtte fortsat skal anvende det oprindelige boligareal i
beregningen af boligstøtten. Se bekendtgørelsen her.

Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter ændrer registreringsreglerne i
BBR, så der fremover både registreres det ændrede areal, som svarer til
arealet af efterisoleringen i de tykkere vægge og det uændrede boligareal
svarende til før efterisoleringen.
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Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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