Statstidende meddelelse S16012012-156

09/02/12 16.07

Statstidende er udgivet af IT- og Telestyrelsen ved offentlig foranstaltning i henhold til lov nr. 419 af 31. maj 2000 .
Nedenstående meddelelse er kundgjort den 18.01.2012 i Statstidende nr. 12, 109. årgang.

Forskellige kundgørelser
Øvrige forskellige kundgørelser
S16012012-156
Bekendtgørelse om kommunal anvisningsret til boliger i private udlejningsejendomme
beliggende i Frederiksberg Kommune til brug for genhusning i forbindelse med byfornyelse i
Frederiksberg Kommune
I henhold til bestemmelsen i byfornyelseslovens § 64, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 132 af 05.02.2010)
samt kommunalbestyrelsens beslutning af 28.11.2011 fastsættes følgende:
Med virkning fra den 20.04.2012 skal ejere af private udlejningsejendomme med mindst 6
beboelseslejligheder beliggende i Frederiksberg Kommune stille hver 3. ledige lejlighed til rådighed
for genhusning i forbindelse med byfornyelse, jf. byfornyelseslovens § 61 og 63.
Fra den 20.04.2012 påhviler det udlejere at anmelde hver 3. ledige beboelseslejlighed til
kommunalbestyrelsen. Anmeldelsen skal indgives senest 2 uger efter, at opsigelsen af det hidtidige
lejemål er sket, eller efter at udlejeren på anden måde er blevet vidende om, at lejligheden er eller vil
blive ledig. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om lejlighedens beliggenhed, størrelse og
indretning samt om huslejens størrelse.
Samtidig er det fastsat, at kommunalbestyrelsen senest 2 uger efter, at lejligheden er blevet anmeldt,
skal meddele udlejeren, om lejligheden ønskes benyttet til kommunal anvisning. Et eventuelt lejetab i
forbindelse med anvisningen afholdes af kommunalbestyrelsen.
Udlejer kan frit udleje en rettidig anmeldt lejlighed, såfremt kommunalbestyrelsen ikke inden to uger
fra anmeldelsen har meddelt, at denne ønsker at anvende lejligheden.
Lovgivningen bestemmer, at kommunalbestyrelsen er berettiget til ved fogedretten at lade en
lejlighedssøgende, som kommunalbestyrelsen har anvist, indsætte i lejligheden samt at lade en lejer,
hvis lejemål er indgået i strid med anvisningsretten, udsætte af lejligheden.
Den praktiske administration af anvisningsretten i de private udlejningsejendomme varetages af
Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni København, således at hver 3. ledige lejlighed skal anmeldes til:
Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni København
Flæsketorvet 68, 1. sal
1711 København V
Anmeldelse af hver 3. ledige lejlighed foretages på websitet www.anvisning-frb.dk eller på e-mail
http://www.statstidende.dk/Meddelelse.aspx?ID=28209628
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adresse post@anvisning-frb.dk.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni København på e-mail adresse
post@anvisning-frb.dk eller på tlf.nr. 33268982.
Frederiksberg Kommune, By- og Miljøudvalg, den 18.01.2012.
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