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Bemærkninger til høring over forslag til ændring af bekendtgørelse om beboerrepræsentation
EjendomDanmark takker for muligheden for at give kommentarer til udkastet til
ændringen af reqlerne om beboerrepræsentation.
Nedenfor findes først en «;3erierel bemærkning til bekendtgørelsen, hvorefter følqer en række mere specifikke bemærkninger til dens enkelte dele.

Overordnede bemærkninger til bekendtgørelsen
EjendomDanmark har en overordriet bemærkning til bekendtgørelsen.
Vigtigt med gennemsigtige og ordentlige forhold for beboerrepræsentation
E3et»oerrepræsentatiorier udgør en væsentlig samarbejdspartner for udlejer og
er bindeled mellem udlejer og de enkelte beooere. Derfor er det vigtigt, at beboerrepraesentationerne arbejder med et klart og entydigt, demokratisk mandat, og at der er klare retningslinjer for beboerrepræsentationernes arbejde.

EjendomDanmark ser derfor positivt på, at man med bekendtgørelsen arbejder i
denne retning.

Bemærkninger til forslagets enkelte dele
Nederifor findes et par bemaerkninger til forslagets enkelte bestemmelser.
Opdatering af beløbsgrænser (g 7, nr. 7 & 2)

Transport- og Boliqministeriet foreslår at opdatere og hæve beløbet, som kan
opkraeves til beboerrepraesentationen, således, at dette i bekendtgørelsen
frerngår i 2020-niveau.
EjendomDanmark vurderer, at det er positivt med en opdatering af beløbs-

«;3rænserrie, da det «ør re«;)lerrie nemmere at navigere i for både lejer og udlejer.
Præcisering af tegningsret (fi 7, nr. 3)

Transport- og Boliqministeriet foreslår, at beboerrepraesentanterne "i forening"
te«;3rier beboerrepræsentationen udadtil.
EjendomDanmark vurderer, at denne bestemmelse er uklar, idet det ikke er entydigt, hvad der menes med "i forening". E3etyder det, at et flertal af de valgte
beboerrepræsentariter tegner beboerrepraesentationen udadtil? Eller t»etyder
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det, at der skal være konsensus blandt de valgte beboerrepræsentariter? Eller
betyder det noget tred)e? Det er - af hensyn til at sikre et klart, demokratisk
mandat for beboerrepraesentationerne - vigtigt, at dette afklares. EjendomDan-

mark skal derfor anbefale, at bestemmelsen præciseres, således at det er klart
for både udleiere og de øvrige lejere, hvornår en beboerrepræsentantsformand
a«;3erer med hjemmel eller ej.

l EjendomDanmark håber vi, at disse kommentarer kan bruges af Transport- og
Boligministeriet til at kvalitetssikre forslaqet yderligere, og i dette arbe'y:le står
EjendomDanmark naturligvis til rådighed for uddybende kommentarer.
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