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Kære Ane Halsboe -Jørgensen, 
 
Vedr. Varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger og de fredede bygninger 
 
Historiske Huse er opmærksom på, at regeringen pr. 10. august 2022 udbetalte en 
varmecheck på 6.000 kr. til 400.000 husstande med lav indkomst og varmekilder 
omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021 – 2022. 
 
Ligesom disse prisstigninger selvsagt rammer husstande med lav indkomst ekstra hårdt, 
gør det samme sig gældende for ejerne af de fredede bygninger. Problemet er ikke nyt, 
idet disse ejere generelt ikke kan få tilladelse til at isolere bygningerne på samme måde, 
som ejere af ikke fredede bygninger kan. Omfattende isolering svækker som oftest 
fredningsværdierne. Det betyder, at ejerne af de fredede bygninger generelt har 
væsentligt højere udgifter til opvarmning end alle andre bygningsejere. Det er en fejlagtig 
opfattelse, at ejerne af de fredede bygninger kan fratrække udgifter til opvarmning, 
ligesom tilfældet er med udgifter til forsikring.  
 
Problemet aktualiseres yderligere af, at det ikke har været muligt at få Energi-, Klima- og 
Forsyningsminister Dan Jørgensen til at ændre reglerne, så også ejere af fredede 
bygninger kan ansøge Bygningspuljen (bortset fra til varmepumper). 
 
Med de ekstraordinære prisstigninger på energi er problemet nu så massivt, at vi beder 
dig om hjælp. Vi modtager løbende mails fra medlemmer, som føler sig klemt og ikke ved, 
hvordan de skal finde økonomi til opvarmning fremover. Vi skønner, at det drejer sig om 
et sted mellem 3000 og 3500 private ejere rundt om i landet. 
 
Da bygningerne er af meget varierende størrelse og konstruktion, hvorved behovet for 
hjælp dermed også varierer, foreslår vi, at ejere af fredede bygninger, fremover vil kunne 
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fratrække udgiften på årsopgørelsen under ” Fradrag for driftsudgifter på fredede 
bygninger (C.H.3.3.1.2.1)” 
Skatteværdien af det ligningsmæssige fradrag udgør 25% af den samlede udgift, incl. 
moms. 
 
Idet jeg håber, du vil tage affære, ser jeg frem til at høre fra dig. 
 
Med venlig hilsen 

  
Birthe Iuel 
 
 
Denne mail sendes i kopi til Energi-, Klima- og Forsyningsminister Dan Jørgensen 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 


