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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1.  Indledning 

Det fremgår af § 88, stk. 3 i inatsisartutlov nr. 33 af 23. november 2017 om andelsboliger, at 

”Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. maj 2003 om teknisk-økonomisk vurdering af 

Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger forbliver i kraft, indtil den ændres eller 

ophæves ved bestemmelser udfærdiget i medfør af denne inatsisartutlov”. 

 

Den 15. oktober 2008 trådte bekendtgørelse nr. 25 af 9. oktober 2008 om økonomisk-teknisk 

vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger i kraft, hvorved 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. maj 2003 om teknisk-økonomisk vurdering af 

Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger samtidig blev ophævet.  

 

Formålet med dette forslag er at korrigere en fejl, således at § 88, stk. 3 i inatsisartutlov nr. 33 

af 23. november 2017 om andelsboliger ikke længere angiver den ophævede bekendtgørelse. 

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

Dette forslag korrigerer en fejlagtig angivelse af den tidligere gældende bekendtgørelse om 

teknisk- økonomisk vurdering, således at § 88, stk. 3 i inatsisartutlov nr. 33 af 23. november 

2017 om andelsboliger, fremover ikke angiver bekendtgørelse om økonomisk-teknisk 

vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger.  

Reglerne i den tidligere gældende bekendtgørelse om økonomisk-teknisk vurdering af 

Selvstyret og Kommuners udlejningsboliger var hjemlet ved inatsisartutlov om andelsboliger 

og landstingsforordning om leje af boliger. De gældende regler om økonomisk-teknisk 

vurdering findes i bekendtgørelse nr. 25 af 9. oktober 2008, der alene har hjemmel i 

landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger.  

 

 

Forslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering Forslaget 

 § 1 

 

I inatsisartutlov nr. 33 af 23. november 2017 

om andelsboliger foretages følgende 

ændringer: 

§ 88 

  Stk. 3.  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 

af 12. maj 2003 om teknisk- økonomisk 

vurdering af Hjemmestyrets og 

kommunernes udlejningsboliger forbliver i 

1.  § 88, stk. 3 ophæves. 

 



   

2 

kraft, indtil den ændres eller ophæves ved 

bestemmelser udfærdiget i medfør af denne 

inatsisartutlov. 

 § 2 

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 

2019. 

 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige  

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for det offentlige.  

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for erhvervslivet. 

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for miljø, natur eller folkesundhed. 

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for borgerne. 

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Forslaget forventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser. 

 

8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. 

Forslaget har ikke været i høring, idet der blot er tale om rettelse af en åbenlys fejl. 
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Der er med denne ændring tale om en korrektion af en fejlhenvisning. Der henvises nu ikke 

længere til bekendtgørelsen om økonomisk-teknisk vurdering af Hjemmestyrets og 

kommunernes udlejningsboliger. Reglerne i den tidligere gældende bekendtgørelse om 

økonomisk-teknisk vurdering af Selvstyret og Kommuners udlejningsboliger var hjemlet ved 

inatsisartutlov om andelsboliger og landstingsforordning om leje af boliger. De gældende 

regler om økonomisk-teknisk vurdering findes i bekendtgørelse nr. 25 af 9. oktober 2008, der 

alene har hjemmel i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger. 

 

Til § 2 

 

Bestemmelsen angiver forslagets ikrafttrædelsestidspunkt. 

 


