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Tilgængelighedspuljen 2020
Ansøgningsperiode:

Puljens størrelse:

Der findes ikke en entydig definition af
begrebet. Hvorvidt, der er tale om en offentlig
institution, vil derfor være en konkret vurdering
i hver enkelt sag. Afgørelsen træffes af Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen.

28,2 mio. kr.

Mikrovirksomheder

Hvem kan søge puljen?

Mikrovirksomheder defineres som
virksomheder, som beskæftiger under 10
personer, og som har en årlig omsætning på
ikke over 2 mio. EUR (svarende til 15 mio. kr.)
eller en årlig samlet balance på ikke over 2
mio. EUR.

18. marts 2020 til 15. september 2020

Tilskud kan søges af:
•
•

Kommuner, regioner og andre offentlige
institutioner
Mikrovirksomheder

Det er en betingelse, at ansøger forbedrer
tilgængeligheden i eksisterende offentligt
tilgængeligt byggeri med en borgerrettet
servicefunktion.

Kommuner, regioner og andre offentlige
institutioner
En offentlig institution er en juridisk person, der
har til formål at udføre opgaver, der tilgodeser
borgeres almene interesser og behov, fx
hospitaler, folkeskoler, sundhedsklinikker og
museer.
Når det skal vurderes, om en institution
er offentlig, ser man blandt andet på, om
institutionen er oprettet ved lov, om institutionen
modtager tilskud fra det offentlige på minimum
50 %, og om det offentlige har indflydelse på
den daglige drift. Offentlige institutioner, der
ejer og/eller driver en bygning, kan søge om
tilskud fra puljen.

Offentligt tilgængeligt byggeri med en
borgerrettet servicefunktion
Offentligt tilgængeligt byggeri med
borgerrettede servicefunktioner er bygninger,
der er åbne for offentligheden, og som yder
services til brug for borgerne.

Hvor meget tilskud kan man få?
Der kan søges om tilskud på op til 50 %
af omkostningerne (ekskl. moms) til
tilgængelighedsforanstaltningerne i
byggeprojektet. Der gives alene tilskud til
selve tilgængelighedsforanstaltningen/-erne,
og dermed ikke øvrige ombygningstiltag ved
byggeprojektet.
Der er en bagatelgrænse på 20.000 kr. (ekskl.
moms) for den samlede projektsum vedrørende
tilgængelighedsforbedringen/-erne.
Byggeriet må ikke være påbegyndt, inden
ansøgningen er indsendt og modtaget af
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
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Hvad kan der søges om tilskud til?
•

Niveaufri adgang til alle enheder i
adgangsetagen.

•

Niveaufri adgang til enheder på
bebyggelsens etager.

•

Automatisk døråbning, når det udføres i
forbindelse med etablering af niveaufri
adgang.

Hvis der er krav om byggetilladelse til
projektet, så er det en betingelse, at der
opnås byggetilladelse senest 6 måneder
fra tilsagnet er givet. Tilsagn om tilskud eller
tilskud kan bortfalde helt eller delvist, hvis der
ikke er opnået en byggetilladelse, hvor dette er
påkrævet.
Der kan alene søges om tilskud til
dokumenterede afholdte udgifter til materialer,
arbejdsløn til håndværkere samt udgifter
til fornøden projektering, der vedrører
tilgængelighedsforanstaltningen/-erne, der
søges om tilskud til.

•

Handicapparkeringspladser og mulighed
for passage herfra til bygningen.

•

Handicaptoiletter (offentligt tilgængelige).

•

Elevatorer, som kan betjenes af
kørestolsbrugere (i offentligt tilgængelige
bygninger med mere end to etager, dvs.
stueetage, 1. sal og 2. sal eller mere).

•

Teleslyngeanlæg i rum med
fællesaktiviteter.

•

Mobile/trådløse teleslynger eller
andre former for installationer (f.eks. i
mødelokaler og ved skranker).

•

Etablering af kørestolspladser blandt fast
monterede pladser.

•

Letlæselig og letforståelig skiltning og
information om orientering i bygningen.

Hvordan søger man puljen?

•

Adgangsvej frem til affaldssystem
(i forbindelse med borgerrettet
servicefunktion).

•

Opsætning af brugerbetjent anlæg, så
det kan betjenes af brugere af bygningen
(indkast til affaldssystemer, IT-standere,
betalings- og selvbetjeningsautomater og
lignende anlæg med offentligt tilgængelige
servicefunktioner).

Ansøgning om tilskud indgives til Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen ved anvendelse af
puljens elektroniske ansøgningsblanket, der
er tilgængelig på www.virk.dk. I søgefeltet
skrives ”Tilgængelighedspuljen 2020”.

Der kan søges om tilskud til
tilgængelighedstiltag, der er omfattet af
bygningsreglementets bestemmelser.
Projektet skal være færdiggjort inden for en
tidsramme på 2 år fra tilsagnstidspunktet.
Der kan ikke søges om tilskud til moms,
byggesagsgebyrer samt til arbejder udført af
tilskudsmodtager selv. Der kan kun søges om
tilskud til revision ved ansøgning om tilskud på
500.000 kr. (ekskl. moms) og derover.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pr.
mail: tilgaengelighed@tbst.dk.
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