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2. høring over udkast til lovforslag om ny lov om leje og ny lov om
boligforhold (sammenskrivningen)
Transport- og Boligministeriet sender hermed udkast til lovforslag om en ny lov
om leje og lov om boligforhold i høring.
Lovforslagene er en udmøntning af den del af lejelovsforliget af 11. juni 2014,
som omhandler en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven.
Lovforslagene har tidligere været i høring i perioden 19. juni 2020 – 18. september 2020 og i en supplerende høring om de særlige regler om småejendomme i
perioden 23. september 2020 – 6. oktober 2020. Høringsnotater udarbejdet på
baggrund af høringen har været offentligt tilgængelige på Høringsportalen.dk.
fra den 23. oktober 2020.
De udgaver af lovforslagene, som blev sendt i høring var foreløbige. For overskuelighedens skyld valgte man at udsende de to lovforslag opdelt i en række kapitler, som hver indeholdt lovbestemmelser, almindelige og specielle bemærkninger for det enkelte kapitel. Der var endvidere kapitler, som manglede en lovteknisk gennemskrivning.
På den baggrund var der flere høringsparter, som gav udtryk for ønske om, at
der gennemføres endnu en offentlig høring over de to lovforslag, således at høringsparterne kan få mulighed for at se mere færdige lovforslag.
Som følge heraf sendes de to lovforslag på ny i høring i en mere færdig form. I
lovforslagene indgår ud over ændringer som følge af den 1. høring en række lovtekniske tilpasninger.
Høringsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt på Høringsportalen.dk.
Transport- og Boligministeriet skal venligst bede om eventuelle bemærkninger
til lovforslagene senest tirsdag den 26. januar 2021.
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Høringssvar bedes sendt til trm@trm.dk.
Spørgsmål vedrørende høringen kan stilles til Nynne Horn, tlf. 23 47 37 73,
nho@trm.dk.

Med venlig hilsen

Nynne Horn
Specialkonsulent

