Til Erhvervsordfører:
Torsten Schack Pedersen (V)
Mona Juul (K)
Lars Boje Mathiesen (NB)
Alex Vanopslagh (LA)
Hans Kristian Skibby (DF)
samt Jens Rohde (R) og Bertel Haarder (V)
Præstø den 13. november 2020
Landsforeningen for Bygnings- og Landsskabskultur foreslår at indarbejde de bevaringsværdige bygninger i
forslaget for Boligjob-ordningen.
Boligjob-ordningen skal, så vidt vi forstår det, forhandles på plads i løbet af næste uge. Med henblik på at få
det største udbytte af ordningen, opfordrer Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur til at
indarbejde de bevaringsværdige bygninger i forslaget. Der ligger et stort potentiale i at passe ordentligt på
de historiske bygninger. Det vil være en gevinst for bymiljøet, kulturarven, beskæftigelsen og
bæredygtigheden. Med boligjob-ordningen, som der lægges op til nu, vil den modarbejde beskyttelsen af
de bevaringsværdige bygninger, fordi den lægger op til udskiftning af vinduer, udvendige isoleringer og
andre energibesparelser.
Vi foreslår derfor følgende ændring:
Som det er nu, kan man fx få støtte til arbejde, der giver energibesparelser som - fx udskiftning af vinduer. I
forhold til de ca. 350.000 bevaringsværdige bygninger, hvor mange har historiske vinduer, er det et
problem. Ofte kan vinduerne ikke udskiftes, da de af arkitektoniske og kulturhistoriske årsager skal bevares.
Men de kan repareres og vinduerne kan fx tætnes eller få forsatsvinduer.
Vi mener, at det ville være en gevinst for både bymiljøet, kulturarven, for beskæftigelsen og for
bæredygtigheden, hvis man i boligjob-ordningen inkluderede alle arbejder på bevaringsværdige bygningers
klimaskærm. Der skal være tale om bevaringsværdigebygninger registeret med SAVE værdi 1-4.
Som med alle andre udgifter under Boligjob-ordningen skal man kunne dokumentere arbejdet med digitalt
betalt faktura og derudover, i tilfældet for de bevaringsværdige bygninger, også med godkendelse af det
udførte arbejde fra kommunen.
Jeg håber, at du vil arbejde for at ændre Boligjob-ordningen som foreslået. Jeg står naturligvis til rådighed
med yderligere oplysninger.
Med venlig hilsen

Karen Margrethe Olsen
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