
Indenrigs- og Boligministeriet 
Holmens Kanal 22 
1060 København K 
Telefon: 33 92 93 00 

im@im.dk 
www.im.dk 

30. mar 2021 

Brevdato

Afsender Martin Preisler Knudsen (Sagsbehandler, Bygge- og
Boliglovgivning)

Modtagere

Akttitel Høringssvar vedr. bekendtgørelse om forlængelse af frister i
lejelovgivningen

Identifikationsnummer 403925
Versionsnummer 1
Ansvarlig Martin Preisler Knudsen

Vedlagte dokumenter

Aktdokument
EjendomDanmark - Høringssvar - Forlængelse af frister som følge
af covid-19 i 2021
Bek. fristudsættelse pgra COVID-19_Boligministeriet_03
2021_signed
20210324 - Høringssvar - Høring over bekendtgørelse om
ændring af frister i lejeloven

Dokumenter uden PDF-version
(ikke vedlagt)
Udskrevet 30. mar 2021

https://im.dk/
https://im.dk


-- AKT 403925 -- BILAG 1 -- [ Aktdokument ] --



    

-- AKT 403925 -- BILAG 2 -- [ EjendomDanmark - Høringssvar - Forlængelse af frister som følge af covid-19 i 2021 ] --





Bru nataMartin Preisler Knudsen - mQkQtrmdkny aLegal ounselIndenrigs- og BoligministerietKontoret for BoliglovgivningFrederiksholms Kanal 27 FDK-1220 København K(Att.: )Svar i høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om forlængelse af frister iIejelovgivningen som følge af covid-19Idet vi takker for modtagelsen af ovennævnte udkast til bekendtgørelse i hø-ring, skal vi meddele at vi ingen bemærkninger har hertil.Med nIig hilsenBrunataVesterlundvej 14DK-2730 HerlevTlf. 77 77 70 00www.brunata.dk24. marts 2021KONTAKTPERSONNavn Tony FrankeTitel Legal counselTlf. 7777 7107Mobil 5060 7107tofr@brunata.com

-- AKT 403925 -- BILAG 3 -- [ Bek. fristudsættelse pgra COVID-19_Boligministeriet_03 2021_signed ] --



Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 
 
 

København d. 24. marts 2021 
 

 

 
Høring over bekendtgørelse om ændring af frister i lejeloven 
 
BL – Danmarks Almene Boliger har den 19. marts 2021 modtaget høring over bekendtgørelse 
om ændring af frister i lejeloven af Indenrigs- og Boligministeriet. 
 
BL bemærker indledningsvist, at høringen også indeholder forlængelse af fristerne om forbrugs-
regnskaber i almenlejeloven. 
 
Bekendtgørelsen kan således medvirke til at afhjælpe boligorganisationernes udfordringer, der 
følger i en tid med corona, hvilket BL finder positivt. 
 
BL har herudover ingen bemærkninger til høringen. 
  
Med venlig hilsen 

 
 
 
 

Bent Madsen 
Adm. direktør 
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