Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Boliger og Infrastruktur

Til høringsparter

Høring af forslag til: Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning
om leje af boliger

23-10-2020
Sags nr.: 2020 - 3390
Dok. nr. 15149900

Hermed fremsendes forslag til inatsisartutlov om ændring af
landstingsforordning om leje af boliger (Registrering af udlejningsboliger ved
angreb af skimmelsvamp og ret til at afslå anvisning af personalebolig ved
angreb af skimmelsvamp) i offentlig høring.
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Der er på baggrund af 3 beslutningsforslag, der blev vedtaget under
efterårssamlingen 2016 og 2 under efterårssamlingen 2019, udarbejdet forslag til
ændringer. Beslutningsforslagene var:
•

På efterårssamlingen 2016 blev der stillet beslutningsforslag om, at § 38,
stk. 2 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger skal
ændres således at betaling af husleje skal ske på den sidste bankdag i
måneden (EM2016/60)

•

På efterårssamlingen 2019 blev der stillet forslag om, at de offentlige
boligselskaber forpligtes til at informere kommende lejere, såfremt der de
seneste 5 år har været konstateret problemer med skimmelsvamp i en
lejlighed, der tilbydes. (EM 2019/45).

•

På efterårssamlingen 2019 blev der stillet forslag om, at lejeren ved
tildeling af personalebolig, kan sige nej til en lejlighed, hvor der har
været konstateret skimmelsvamp inden for de seneste 5 år, uden at lejeren
mister retten til at få anvist en anden personalebolig. (EM 2019/122).

Forslaget er således udarbejdet på baggrund af ovenstående beslutningsforlag.
Der skal gøres opmærksom på, at ikrafttrædelsesbestemmelsen er foreslået til 1.
august 2021 for ændringsforslag der vedrører huslejebetaling, mens resten af
ændringsforslaget vil skulle sættes i kraft ved en bekendtgørelse herom.

1

Om den nærmere baggrund for forslaget, dets formål og indhold henvises til
medsendte bemærkninger til forslaget.
Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Boliger og Infrastruktur
i hænde senest fredag den 20. november 2020.
Bemærkningerne bedes sendt til departementets officielle mailadresse
box909@nanoq.gl eller til:
Departementet for Boliger og Infrastruktur
Postboks 909
3900 Nuuk

Med venlig hilsen

Ane Marie Sakariasen
Kontorchef
Toqq/direkte 34 54 35
amsa@nanoq.gl
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