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Kære Hans Christian Schmidt 

Træsektionen i DI Byggeri bemærkede ved seneste samråd i Forsvarsudvalget punktet om 
behandlingstiden af støjisoleringer i forbindelse med de nye F 35 kampfly og hilser det velkommen, at 
regeringen sætter fokus på at imødekomme de udfordringer, som situationen medvirker. 

I forlængelse heraf ønsker vi at gøre opmærksom på udfordringen ved, at boligejere, som er omfattet 
af ordningen om støjisoleringen, tilsyneladende selv skal finansiere regningen for den udførte 
støjregulering i to måneder. Det vil for mange boligejere indebære betydelige finansieringsudgift.   

Et konkret eksempel:  En boligejer have støjisoleret for ca. 400.000 kr., hvilket vil betyde, at de skal 
oprette lån og betale gebyr og renter indtil refusionen falder. Der opstår dermed en problematisk og 
dyr situation for boligejeren, der nu står med en finansieringsudgift på 20.000 kr. 

Men endnu større bliver bekymringen, når Forsvarets Ejendomsstyrelse foreslår husejerne, at de kan 
bede om en forlængelse af håndværkernes betalingsbetingelser som en løsning på problemet. Nu er 
det således håndværkerne, der skal finansiere materialer og udført arbejde, indtil refusionen 
behandles og udbetales. Det synes vi ikke er rigtigt. 

Som følge af de seneste prisstigninger opererer håndværkerne i forvejen på usikker grund. Forsvarets 
Ejendomsstyrelse har pålagt dem, at de i en tid hvor materialepriser kan stige kraftigt på blot en uge, 
fortsat skal vedstå deres tilbud i tre måneder.  Langt de fleste håndværksvirksomheder er små til 
mellemstore virksomheder, og det er hverken rimeligt eller hensigtsmæssigt at forvente, at de skal 
give risikable tilbud og samtidig vente med betalingen i to måneder.   

Vi håber, at du vil tage nærværende problemstilling med til drøftelse i det kommende samråd.  

 

 

Med venlig hilsen 
Træsektionen i DI Byggeri 
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