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ALTERNATIVET: NY GRØN BOLIGJOBORDNING FOKUSERER 
PÅ KLIMA OG MILJØ  
  

”Aftalen om en ny Grøn BoligJobordning er i hus, og den vil bidrage til at sætte fart på den grønne 

omstilling. Det har været vigtigt for os at sikre et højt fradrag for både klima- og miljørenoveringer, 

og det er i den grad lykkedes,” siger en glad finansordfører Josephine Fock (Å), der sammen med 

natur-, klima- og miljøordfører Christian Poll (Å) har udgjort forhandlingsteamet i Alternativet.  

 

Bygninger og boliger står i dag for 40 pct. af Danmarks samlede energiforbrug, og ifølge Josephine Fock har 

det været vigtigt for Alternativet, at der både i 2016 og 2017 nu bliver et større incitament for borgerne til at 

bygge og renovere klimavenligt:  

 

”Alle boliger og bygninger skal renoveres i ny og næ, og nu har vi i forhandlingskredsen sikret en aftale, der 

giver et grønt fradrag til fx installation af varmepumper, energirådgivning til energiforbedringer, installation af 

ladestik til elbiler, nye energirigtige vinduer, ventilations- og varmestyring, hvilket giver en endnu større 

tilskyndelse til at bygge og renovere på en måde, der sikrer klimaet i fremtiden, og det er vi meget tilfredse 

med,” siger Josephine Fock. 

  

Hun suppleres af natur-, klima- og miljøordfører Christian Poll, som fremhæver flere gode effekter ved den 

nye Grønne BoligJobordning:  

 

”I betragtning af, hvor meget af Danmarks samlede CO2-udledning som boliger og bygninger står for, så er 

det helt afgørende, at vi også politisk tager ansvar for en nedbringelse af udledningen. Det har vi med den 

nye Grønne BoligJobordning nu gjort,” siger Christian Poll og fortsætter: 

 

”Herudover vil ordningen også sikre et fradrag for kortlægning og sikker fjernelse af asbest, PCB og bly, 

hvilket vil give klare forbedringer af boligmassen både i forhold til sundhed og miljø. Ordningen betyder kort 

og godt, at vi aktivt imødegår både miljø- og klimaudfordringer også i forhold til vores boligmasse.” 
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