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Kære Kaare Dybvad Bek  
 
Vi er meget glade for og vil gerne kvittere for, at regeringen har foreslået at bruge 30 mia. kr. 
til at renovere de almene boliger, herunder at fremme energirenovering af boliger og bygnin-
ger. 
 
Det er en rettidig og fornuftig beslutning, idet der er brug for at renovere de almene boliger 
over hele landet, som er blevet forsømt de seneste år. 
  
Beslutningen understøtter flere fornuftige behov. For det første et dokumenteret efterslæb i 
forhold til renovering og fornyelse af mange almene boliger i stort set alle kommuner. Det 
betyder, at beboerne får moderniseret deres boliger og opnår bedre indeklima, bedre tilgæn-
gelighed og en lavere energiregning.  
 
For det andet vil investeringen i de almene boliger gennem aktivering af midlerne i Lands-
byggefonden skabe arbejdspladser i en presset bygge- og anlægsbranche. Det er der aktuelt 
behov for som led i at stimulere aktiviteten som følge af coronakrisen, der har ramt såvel 
arkitekter, rådgivere som byggeriets udførende og materialeproducenter hårdt. 
 
Endelig for det tredje vil investeringen understøtte den grønne omstilling herunder målet om 
at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent frem mod 2030. Denne aktivitet er vi 
klar til igen at tage fat på bl.a. via de forslag, som fx Klimapartnerskabet for Bygge- og An-
lægssektoren har fremlagt midt i marts måned 2020. 
 
Vi er i særdeleshed glade for, at køen på de 18,4 mia. kr. afvikles i 2020 og 2021, så de 453 
projekter omfattende 72.000 boliger kan få adgang til støtte. Vi ser frem til at høre mere kon-
kret om, hvorledes de resterende knap 12 mia. kroner skal investeres i modernisering af al-
mene boliger. Vi håber, at regeringens ambitioner vil sikre, at der også fremadrettet undgås 
en kø af projekter til Landsbyggefonden. 
 
Vi står til rådighed i forbindelse med udmøntningen af en politisk aftale og vil endnu engang 
takke for, at regeringen har lyttet til vores vedholdende anbefalinger om at aktivere midlerne i 
Landsbyggefonden. 
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