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Du bedes foranlede at nedenstående forespørgsel besvares jf reglerne for skriftlig besvarelse. 
 

1. Hvilken instans er i Århus Kommune ansvarlig for at boliger, der ikke er godkendt til 
beboelse faktisk ikke bliver lejet ud til beboelse? 
 

2. Får afdelingen i Århus Kommune, der er kompetente til at konstatere skimmelsvampe en 
sag i et rum, der ikke er godkendt til beboelse, men alligevel lejes ud som sådan, forfølger 
afdelingen så også sagen som en ulovlig udlejning ved eventuelt at gå til det kontor, der 
står for det? 

  
3. Søger en borger, der bor i et lejemål, der ikke er godkendt til beboelse om boligydelse, kan 

lejeren så få tilsagn om støtte   
a. Kontrolleres det altid om lejemålet er godkendt til beboelse? 
b. Afvises sagen med at lejemålet ikke er godkendt til beboelse? 
c. Følges sagen op ved at gå til den instans i Århus Kommune, der er ansvarlig for, at 

lejemål er godkendt til beboelse? 
 

4. Den instans i Århus Kommune, der er ansvarlig for at rum, der ikke er godkendt til         
beboelse, faktisk ikke bliver lejet ud som sådan: 

a. Hvordan får den oplysninger om, at ulovlighederne finder sted? 
i. Anvendes eksempelvis § 31 i forvaltningsloven1 ? 

b. Hvordan griber den ind i forholdene? 
c. Hvilke sanktionsmuligheder har instansen?     

 
Baggrund: Århus Stiftstidende havde mandag d. 12.2.18. en artikel om en ulovligt udlejet kælder 
lejlighed, til en far og hans søn, der jf. artiklen var sundhedsskadeligt at bo i, Tilsyneladende gør 
kommunen ikke noget ved ulovligt og sundheds skadeligt beboelses udlejning.  
 
Med venlig hilsen 
Keld Hvalsø 

                                                 

1 § 31. I det omfang en forvaltningsmyndighed er berettiget til at videregive en oplysning, skal myndigheden 
på begæring af en anden forvaltningsmyndighed videregive oplysningen, hvis den er af betydning for 
myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, som myndigheden skal træffe. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder dog ikke anvendelse, hvis videregivelsen påfører myndigheden et 
merarbejde, der væsentligt overstiger den interesse, den anden myndighed har i at få oplysningerne. 
 


