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Hvem kan søge puljen?

Tilskud fra puljen kan søges af kommu-
nale, regionale, statslige og andre offent-
lige institutioner. Tilskud fra puljen gives 
til konkrete tilgængelighedsforbedringer i 
eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri 
med en borgerrettet servicefunktion.

For at være omfattet af puljen skal der 
således være tale om,

 at ansøger er en offentlig 
 institution, og

 at der sker tilgængelighedsfor-
 bedringer i eksisterende offentligt  
 tilgængeligt byggeri med en 
 borgerrettet servicefunktion

Offentlig institution

En offentlig institution er en juridisk person, 
der har til formål at udføre opgaver, der 
tilgodeser borgeres almene interesser og 
behov, fx hospitaler, folkeskoler, sundheds-
klinikker og museer.

Når det skal vurderes, om en institution er 
offentlig, ser man blandt andet på, om in-
stitutionen er oprettet ved lov, om institu-
tionen modtager tilskud fra det offentlige 
på minimum 50 %, og om det offentlige 
har indflydelse på den daglige drift. Offent-
lige institutioner, der ejer og/eller driver 
en bygning, kan søge om tilskud fra puljen. 
Der findes ikke en entydig definition af 

begrebet. Hvorvidt der er tale om en offent-
lig institution vil derfor være en konkret vur-
dering i hver enkelt sag. Afgørelsen herom 
træffes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Offentligt tilgængeligt byggeri 
med borgerrettet servicefunktion

Offentligt tilgængeligt byggeri med borger-
rettede servicefunktioner er bygninger, der 
er åbne for offentligheden, og som yder 
services til brug for almenheden, og som 
specifikt er rettet mod borgerne i form af 
ydelser fra enten kommunerne, regionerne 
eller staten.

Bygningen kan være drevet af en privat 
virksomhed, såfremt ansøger er en offent-
lig institution, jf. kriterierne ovenfor.
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Hvad kan der søges midler til?

Der kan søges om tilskud til 25 % af 
omkostningerne eksklusiv moms til 
tilgængelighedsforanstaltningerne i 
byggeprojektet.

Der gives alene tilskud til selve 
tilgængelighedsforanstaltningen/
-erne og ikke til øvrige ombygnings-
tiltag ved byggeprojektet.

Bemærk, at der er en bagatelgrænse 
på 20.000 kr. for hele den samlede 
projektsum, når der søges om støtte. 

Ingen del af byggeriet må være 
påbegyndt inden indsendelse 
af ansøgning.

www.tbst.dk/tilg�ngelighed
www.virk.dk
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Der kan søges om tilskud til 
etablering af:

Niveaufri adgang til alle enheder
i adgangsetagen

Niveaufri adgang til enheder på 
bebyggelsens etager

Handicapparkeringspladser og 
mulighed for passage herfra til 
bygningen

Handicaptoiletter (offentligt 
tilgængelige)

Elevatorer, som kan betjenes af 
kørestolsbrugere (i offentligt tilgæn-
gelige 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
(fx i mødelokaler og ved skranker)

Etablering af kørestolspladser blandt 
fast monterede pladser

Letlæselig og letforståelig skiltning 
og information om orientering i 
bygningen.

Der kan derudover søges om tilskud til 
etablering af følgende tilgængeligheds-
foranstaltninger efter BR18: 

Adgangsvej frem til affaldssystem
(i forbindelse med borgerrettet 
servicefunktion)

Opsætning af brugerbetjent anlæg, 
som kan betjenes af brugere af byg-
ningen (indkast til affaldssystemer, 
IT-standere, betalings- og selvbetje-
ningsautomater og lignende anlæg 
med offentligt tilgængelige service-
funktioner).

Hvilke kriterier er der for at 
søge om tilskud fra puljen?

Der kan alene søges om tilskud til doku-
menterede afholdte udgifter til materialer, 
arbejdsløn til håndværkere samt udgifter 
til fornøden projektering i forbindelse med 
de tilgængelighedsforanstaltninger, der er 
ansøgt om. 

Tilskuddet ydes til tilgængelighedsfrem-
mende byggearbejder, der er omfattet af 
bygningsreglementets bestemmelser. Der 
kan ydes tilskud til automatisk døråbning, 
såfremt det etableres i forbindelse med en 
tilgængelighedsforanstaltning ved et ind-
gangsparti, der udføres i overensstemmelse 
med bygningsreglementets regler. 

Etablering af automatisk døråbning skal 
være en integreret del af tilgængeligheds-
forbedringen for at kunne opnå tilskud fra 
tilgængelighedspuljen.

Projektet skal være færdiggjort inden for en 
tidsramme på 2 år fra tilsagnstidspunktet.

De kommunale handicapråd kan høres, 
inden ansøgning fremsendes.

Baggrunden for 
tilgængelighedspuljen

Manglende fysisk tilgængelighed til 
byggeri kan være en alvorlig barriere 
for mennesker, der lever med et han-
dicap. Derfor er der fra satspuljen afsat 
midler til en tilgængelighedspulje på i 
alt 32 mio. kr. i perioden 2015-2018. 
I 2018 udgør puljen 8 mio. kr. samt 
tilbageløb fra tidligere års puljer.

Formålet med tilgængelighedspuljen
er at forbedre tilgængeligheden i 
offentligt tilgængelige bygninger med 
en borgerrettet servicefunktion, så 
personer med funktionsnedsættelse 
kan deltage i alle dele af samfundslivet 
på lige fod med andre. Puljen skal des- 
uden sikre, at der løbende foretages 
tilgængelighedsforbedringer i byg-
geri, der er omfattet af puljen.


