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Henvendelse til Skatteminister Karsten Lauritzen og Folketingets Skatteudvalg.
Vedrørende Lovforslag L. 95. Fremsat 16.december 2015 (Grøn Boligjobordning. 2016-17)
Foreningen Rejsearbejdere.dk mener at de reducerede ydelser til lønarbejde, i lovforslaget vil få negative konsekvenser
for tiltag, som skulle føre til forbedringer til en ny grøn omstilling mod energispild samt øge klimaindsatsen i en positiv
retning.
Det fremgår af lovforslaget at der er et fradrag på 6.000 kr. for serviceydelser og 12.000 kr. for håndværksydelser i år
2016-17.
Vi finder at de 6.000 kr. fra serviceydelserne, såfremt de ikke bliver brugt som fradrag af skatteyderen, burde kunne
overføres til fradrag for håndværksydelser for at øge en mere grøn omstilling.
Ud fra lovforslagets intention om at, bevare en mere grøn omstilling, burde fradragene for serviceydelserne, kunne
bruges til at forbedre og klimasikre boligerne. m.v. Lovforslaget går nu i modsat retning. Det fremgår ved en
gennemgang af forslaget at der er punkter som der ikke mere gives fradrag for. Vi har derfor indsat vores
bemærkninger til dem.
Reparation, renovering, maling og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb.
Bemærkning: Der er mange tage på bygninger, som blev udført med tagpladedækning hvor de indeholdt Asbest som
med årene har mistet deres beskyttende lag af maling således at asbestholdige materialer flyver frit i luften. Loftrum
under taget bruges ofte som depot rum. Mange gamle, skorsten og ovenlysinddækning består af bly. Mange tage er
udført med kun få graders tag hældning således at det er ret kostbart at isolere under dem, der vil således ikke være
motivation til at udføre arbejdet. Når der ikke gives fradragsret for genetablering af konstruktionen.
Reparation af ruder, vinduer og terrassedøre med glas. Reparation af yderdøre og terrassedøre
Bemærkninger: Set i lyset af at montering ny energiglasruder, og reparation af yderdøre samt terrassedøre til tider kan
være en bedre løsning økonomisk for en boligejer og samfundet, når det omhandler ældre boliger, end nye trævinduer
der består af billigt importeret hurtigopvokset nåletræ.
Reparation af ydervægge.
Bemærkninger: For at isoleringen i en ydervæg skal virke optimalt mod vind, slagregn skal mursten, puds, fuger være
tæt. Våd isolering virker som en stor kuldebro. Lønudgifter til opførelse af nyt klimaskærm i form af murværk, samt
beklædning med puds på isolering samt klimaskærm af andet materiale burde især prioriteres højt. At der ikke gives
fradragsret, for genetablering af konstruktionen er uhørt.
Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede.
Bemærkninger: Det er en skandale at der ikke tages hensyn til de handicappede. Med hensyn til tilgængeligheden til
boligen. Så som trapper, dør brede, dørtrin, fjernelse af badekar og en adgang til en brusekabine. M.v.
Reparation eller fornyelse af køkken og bad.
Køkken og baderum er de dyreste rum i en bolig at renovere, og som er udsat for slid gennem tiden.
Gulvarbejde (bortset fra isolering) Installation af gulvvarme. Reparation eller udskiftning af vandinstallationer.
Bemærkninger: Mange boliger og huse er opført i Danmark uden isolering i gulve og vægge samt med badeværelser
med Gulvvarme som har et stort energispild. Mange er opført i 1960 og frem med minimum af isolering som løst Leca
mod terræn og uden randisolering indvendig, samt kun isolerings pap om varmerørene. Varme og koldtvandsrør ligger
monteret ved siden af hinanden næsten uden mellemrum så der opstår et stort varmespild. Også ved tærede rør.
Ligeledes er mange huse opførte med gulve på murede piller eller opklodsede strøer og 5-7,5 cm isolering eller opførte
ældre huse / boliger helt uden gulvisolering.
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Reparation eller fornyelse af visse elinstallationer.
Bemærkninger: Her burde det give fradragsret for etablering af nye el varmeovne, el gulvvarme, termostarter. El
varmvandsbeholdere.
Indvendigt maler- og tapetserarbejde.
Bemærkninger: Der kan ikke udføres renovering indvendig arbejde i forbindelse med boligens energisanering, uden at
der også skal male og tapetserarbejde.
Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg, herunder pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.
Bemærkninger: Der burde gives fradragsret for udskiftning af olie eller koks fyr, til et pille fyr eller pille ovn.
Vi anbefaler et forhøjet, skattefradrag i henhold til de bemærkninger der er nævnt i henvendelsen, for lønarbejde på
huse og bygninger med boliger fra før 1989. Ud fra de store omkostninger der er ved at renovere dem. Samtidig burde
beløbet hæves for arbejde, der udføres i vinterperioden for at, minimere sæsonledigheden og udgifter til ledige
dagpengemodtagere.

Med venlig hilsen.

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
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