Forceret
program
for
opførelse af boliger drøftet
i Tyskland for tyskere såvel
som nytilkomne
29. oktober 2015 – Ministre for byggeri i Tysklands 16
delstatsregeringer mødes i Dresden den 29.-30. okt. for at
drøfte mulighederne for et nationalt, forceret program til
opførelse af nye hjem til både tyskere såvel som til
flygtninge. Et af de krav, der forventes at blive resultatet
af dette møde, er, at Forbundsregeringen bevilger mere end de
500 mio. euro, den hidtil har tilbudt, hvilket kun er nok til
at bygge 12.000-15.000 nye standardlejligheder. Tyskland har
imidlertid allerede et efterslæb på mindst 1 mio. lejligheder
– nogle eksperter taler endda om 4 mio. – et boligsvælg, der
er akkumuleret hen over flere årtier siden 1970.
Andre spørgsmål på dagsordenen for Dresden-mødet er
miljøbureaukratiske regler, der står i vejen for
byggeprojekter: dyre energispare-love, der vil fordyre
byggeriet af boliger med 10 % i 2016, bør suspenderes i tre
år. Desuden udsendte byggeriets fagforening og den
landsdækkende lejerforening et fælles memorandum, der angreb
andre bizarre regler, såsom en regel, der tvinger boligbyggere
i Eifel-regionen til at transportere vulkansk jord, der er
typisk i denne region, fra byggepladsen til særlige,
fjerntliggende affaldspladser. Denne forholdsregel lægger en
ekstra økonomisk byrde på 20.000 euro på hvert nyt hjem.
Ministrene vil også drøfte forslag fra byggeindustrisektoren
om at finansiere en udvidet produktion af præfabrikerede
huskomponenter, der ville fremskynde opførelsen af hjem
betydeligt. Det er også nødvendigt med skattelettelser for
sådanne forcerede programmer.

Pestel-instituttet har gennemført en række undersøgelser,
iflg. hvilke det vil være nødvendigt at opføre 400.000 nye
standardlejligheder om året for at lukke boligsvælget hen over
de næste 10-15 år, inklusive mere end 1 mio. statsstøttede
lejligheder i socialt boligbyggeri, som lavindkomstgrupper har
råd til. Den aktuelle flygtningekrise har været en katalysator
for en stærkt forsinket debat om nye programmer for
boligbyggeri.

