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Nye ministre, samme regering. Regeringen, 
bankerne og finansmarkedet fulgte optakten til 
finanskrisen, men alle viste de ikke den rette omhu 
for landets interesser.

Febrilsk søges der nu efter metoder, der skal 
hjælpe boligejere, som er kommet i klemme, fordi 
de af den ene eller anden grund er tvunget til at 

sælge. Det påstås, at det hele er en udefra kommende krise. Ja, 
delvist. Men regeringen har et stort ansvar for, at der blev en kæm-
pestor dansk boligboble. Nu er boligboblen bristet, tilliden til frem-
tiden er røget, og nu kommer nedturen. Dansk Industri forudsiger 
160.000 arbejdsløse om halvandet år.  

Ekstra Bladet havde en udmærket forside d. 30/3, hvor der blev 
sat navn på de ansvarlige i Danmark: Fogh, Bendtsen og Straarup. 
Fogh er afløst af Lars Lykke Rasmussen og Bent Bendtsen af Lene 
Espersen, men Peter Straarup fra Danske Bank sidder der endnu.

Folketinget måtte pumpe mange mia. kroner over i banker og pen-
geinstitutter. De slunkne kasser blev fyldt op med skattekroner. Nu 
overvejes det, hvordan familier, der blev bragt i uføre, kan hjælpes.

Særligt de ene procent af boligejerne, som står for at skulle sælge 

med tab, er i pressens fokus. Og nu siger repræsentanter fra rege-
ringspartierne, at lejeloven skal ændres, så der bliver fri leje ved 
udlejning af en ejerlejlighed.  Dem, der ikke vil sælge, skal kunne 
leje ud på en tidsbestemt kontrakt, og de skal kunne få markedsleje. 
Sådan gjorde den borgerlige regering i 1991, da tvangsauktionerne 
i slutningen af 80-erne efter en fuldstændig ødelæggende boligpo-
litik fra den daværende borgerlige regering nåede op på 2.000 om 
måneden. (I dag er det 300, men dette tal vil stige). At boligejerne 
aldrig selv har betalt markedspris for deres bolig, det er inderligt li-
gegyldigt. At denne liberalisering vil åbner for storspekulation i ejer-
lejligheder, er heller ikke fremme i debatten. At flere tusinde lejere 
vil siksakke sig rundt på boligmarkedet med tidsbestemte korttids-
lejekontrakter, det forbigås med tavshed. Lejernes LO kan på ingen 
måde acceptere, at ejerboligmarkedets krise væltes over på lejerne. 

I forvejen fjerner regeringen de billige boliger på lejemarkedet 
ved hjælp af boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2. Den giver 
efter moderate moderniseringer af lejemålet uden større nytteværdi 
udlejer ret til store lejeforhøjelser ved genudlejning. Som det frem-
går af en artikel inde i bladet fjernes der på denne måde 2.000 
lejeboliger med rimelige huslejer fra boligmarkedet hvert år. Vores 

Leder ////// AF KLAuS HANSEN, FORMAND FOR LEJERNES LO

uhørt arrogance fra minister

LLo hjaLp ////// AF KJELD HAMMER
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Maria fik 52.000 kr. tilbage
Maria og Miguel kom til Danmark i efteråret 
2007 og faldt for en lille lejlighed i Viborg-
gade på Østerbro i København. Huslejen var 
ganske vist høj: 7.600 kr. pr. måned plus 
vand og varme for 44 kvm. Men det spanske 
par kendte af gode grunde ikke det danske 
huslejeniveau. Kun vidste de, at mange ting 
er dyre i Danmark. De fandt derfor ikke første 
omgang noget betænkeligt ved huslejens 
størrelse.

Nu har de - takket være hjælp i Lejernes 

LO i Hovedstaden - fået 52.000 kr. tilbage 
og huslejen er blevet nedsat fra 7.625 kr. pr. 
måned til 2.750 kr. Det svarer til et fald på 
64 pct.

Kun toppen af isbjerget
Lejenedsættelsen kom efter at parret havde 
vundet en sag i huslejenævnet om huslejens 
størrelse imod udlejeren, Q Management.

Sekretariatschef hos LLO i Hovedstaden, 
Claus Højte, oplyser, at kontoret har 60 sager 

om året med udenlandske lejere, der betaler 
for meget. ”Men det er kun toppen af is-
bjerget”, siger han. ”Alt for ofte snydes ud-
lændinge, når de kommer til Danmark for at 
arbejde, fordi de ikke kender huslejeniveauet. 
Det er noget helt andet med lønnen. Den er 
de selvfølgelig bekendt med, inden afrejsen”. 

Maria har det råd til andre udlændinge, at 
de skal tale med folk, der kender markedet, 
før de skriver under.

Lejernes LO har gennem længere tid forhandlet om samarbejde 
med en af landets store el-leve randører om medlemmernes køb 
af strøm. 

En aftale er tæt på at være på plads og vil betyde billigere el 
til medlemmer i hele landet. Billiggørelsen sker på to måder: 
dels ved, at der gives rabat pr. forbrugt kwh og dels ved, at prisen 

låses fast i to-tre år i forhold til den pris, man nu betaler til sit 
forsyningsselskab.

Stig L. Jensen, der forhandler på vegne af Lejernes LO, anslår, 
at medlemmer af LLO på denne måde kan spare mellem 20 og 
30 pct. i forhold til, hvad man nu betaler.
Ordningen er naturligvis frivillig for den enkelte.   KjH  

Billig strøm på vej til LLO’s medlemmer



erfaringer siger, at tallet er det dobbelte. Ejerboligsektorens har som 
bekendt foræret 1,2 mill. boligejere en skattefri formuegevinst på i 
gennemsnit 800.000 kr. pr. ejerbolig på bare 8 år. Det skævvrider 
Danmark. Lejere i den almene boligsektor har dertil betalt 10 mia. 
til statskassen. Og som ekstrasærskat skal lejerne i den almene 
boligsektor nu betale 25 pct. i moms af administration. Hvad har 
lejerne dog gjort regeringen og Folketinget siden jagtsæsonen på lige 
præcis denne gruppe er inde hele året? Hvorfor gør regeringen ikke 
mere for lejerne. Hverken tilskudsloven eller det nye lovforslag om 
styring og finansiering af den almene sektor, begge omtalt i bladet, 
tager hensyn til lejerne. Vi kunne ikke råbe regeringen op, men vi er 
glade for, at det lykkedes at få Dansk Folkeparti til at fjerne et par af 
mange tidsler i regeringens forslag for de 540.000 lejerfamilier den 
almene udlejningssektor. 

Ved regeringsrokaden blev velfærdsministeriet nedlagt. Karen Jes-
persen valgte at træde ud af regeringen og boligområdet blev igen 
lagt over i et nyt Indenrigs - og Socialministerium. 

Fem måneder før sin afgang fik velfærdsminister Karen Jespersen 
overdraget et resultat af de forhandlinger, hendes forgænger bad 
lejer – og udlejerorganisationerne om at føre for at forenkle den 

private lejelov og boligreguleringsloven. Det blev til i alt 57 punkter, 
heriblandt en sammenskrivning af de to love. Ministeren har i de 
tre år, forhandlingerne mellem Ejendomsforeningen Danmark og 
boligorganisationerne har stået på, ikke selv bidraget med noget som 
helst. Hun blev væk fra forhandlingerne. Hvad skete der i stedet? 
Efter at parterne i enighed og langt om længe afleverede sine 57 
forslag til forbedringer modtog de et brev fra ministeriet, som ønsker 
mere med og ikke mener, at 57 forslag til forenklinger og en sam-
menskrivning er nok!

Min konklusion er, at ministeren aldrig har ønsket, at der kom 
noget ud af forhandlingerne. Jeg har i næsten 25 år deltaget i ad-
skillige forhandlinger med boligministre og socialministre. Aldrig 
har jeg oplevet en arrogance over for organisationer som den, Karen 
Jespersen betjente sig af.

Lejernes LO byder den nye minister, Karen Ellemann Jensen, 
velkommen til arbejdet med håbet om en seriøs indsats. Alene det, 
at vi får en socialminister igen er et fremskridt! Og uanset partifarve, 
eller regerings konstellation, har der været en god tradition for for-
handlinger med respekt for modparterne.

Denne gode tradition i dansk politik håber jeg genindføres.
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Lokumstrick 
slog fejl
To unge udlejere I Århus, Ask Neve og 
Mathias Faab, fik store dele af Århus 
og juraen på nakken, da de mente, 
de havde fundet en god metode til at 
fjerne et ungt par fra deres lejlighed i 
Mejlgade.

De mødte simpelthen op sammen 
med en håndværker, låste sig ind i 
lejligheden og fjernede toilet og bru-
ser, mens en af lejerne sad ved sit 
skrivebord og læste.

Kontroversen skyldes ifølge det 
unge par, at de for halvanden år siden 
klagede til huslejeklagenævnet og fik 
sat huslejen ned fra 5.500 til 3.500 
kr. pr. måned. Siden har udlejerne 
forgæves forsøgt at overtale parret til 
at flytte.

Lokumstrick’et gav bagslag. udle-
jerne blev meldt til politiet og to døgn 
senere kom de tilbage og monterede 
toilettet og bruser igen. Lejerne har til 
gengæld fået sat ny lås I døren.

Forretningsfører i Århus Lejerfor-
ening, Preben Meineche, var rystet, 
kaldte det ”selvtægt” og undrede sig 
over, at politiet ikke greb ind. Han 
føjede til, at det er ganske sjældent, 
at udlejere, der taber en sag i husleje-
nævnet, efterfølgende forsøger at jage 
lejerne på porten.       KjH

Maria råder andre til at tale med folk, der kender huslejeniveauet, før de skriver under.
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chiKane ////// AF MICHAEL LARSEN

I begyndelsen af  2004 oprettede vi 
lejere en beboerrepræsentation og fik 
en sekretariats aftale med Lejernes LO i 
Hoved staden. Baggrunden var, at ejen-
dommen i årevis var blevet forsømt mht. 
til vedligeholdelse, og vores henvendelser 
til udlejer havde for det meste været for-
gæves. Nu begyndte vi med sagkyndig 
bistand at køre sager mod udlejer, og efter 
18 måneders medlemskab af LLO kunne 
vi bogføre tre klare sejre og én nogenlunde 
god løsning. Det siger ikke så lidt om 
værdien og kvaliteten af organisationens 
rådgivning og indsats. 

undervejs havde vi mødt sej modstand 
fra udlejeren, Jens Sennefelder, men det 
var kun forvarsel om mere dramatik. Han 
betragtede op rettelsen af beboerrepræ-
sentationen som en fjendtlig handling og 
har aldrig begrebet, at en beboerrepræ-
sentation også kan være en medspiller. 
Tværtimod har han i årenes løb skærpet 
tonen. Hvert eneste beret tiget krav fra 
lejernes side er ikke blot blevet af vist, 
men imødegået med uforholdsmæssigt 
vold somme modangreb, bl.a. uberet tigede 
opsigelser og ophæ velser af lejemål, ære-
krænkende skrivelser, chikane, trusler og 
sågar falske politi anmeldelser.

sprogLig nedgøring
Vores udlejer er en flittig brevskriver, 
har et afslappet forhold til det 8. bud og 
sparer ikke på det sproglige krudt i sine 
breve. Til Husleje nævnet har han f.eks. 
skrevet, at jeg som beboer repræsentant 
”alene har været styret af en trang til 
ekstrem politisk manifestation”, at jeg og 
LLO fører ”korstog” med ”en evig strøm 
af provokationer, som er politisk betonet”, 
at jeg og Lejernes LO ”har truet og terrori-

seret øvrige beboere” og skræmt de ”nor-
male lejere” væk, så vi resterende beboere 
nu udgør ”en hård kerne af samspilsramte 
personer”; de egent lige problemer i ejen-
dommen er nemlig efter udlejers mening 
nemlig ikke driften og vedlige holdelsen, 
men ”af psyko social karakter” (hvor han 
så ellers har det dyre ord fra).

Den slags verbale fyrværkeri prøver vi 
efterhånden at tage fra den humo ri stiske 
side. LLO-medarbejdernes smil og ho-
vedrysten har stivet os meget af. Sværere 
er det, når udlejer i opsigelser, breve til 
huslejenævnet eller i fogedretten frem-
sætter groft usande påstande. Her har 
sagsbehandlerne i LLO med begrænset 
held forsøgt at lære os, at vi ikke skal ofre 
tid og energi på at lufte vores retfærdige 
harme over udlejers løgne og tilbagevise 
dem, men alene kommentere de konkrete 
punkter, sagerne handler om. 

fire opsigeLser bLev afvist
Af opsi gelsessager har vi i Balders gade 55 
oplevet ikke så få. Alene i efteråret 2007 
kom der fire, alle med vidt forskellige 
påskud. Selv om beboerrepræsentationen 
kunne have for fattet de nødven dige stan-
dardindsigelser selv, tog Lejernes LO sig 
pænt af at besørge det, og den støtte var 
vi tak nem melige for. Det betød meget for 
de opsagte lejere, at deres adresse efter-
hånden blev genkendt i Vester Voldgade, 
og at de kunne føle sig som medlemmer af 
en bevægelse, snarere end som anonyme 
brugere af et serviceorgan.

De foregående måneder havde nemlig 
gjort nerverne i huset ret flossede. I efter-
året 2006 forelagde en arkitekt i samar-
bejde med udlejer et projekt til byforny-
else af ejendommen, hvilket ville betyde 

permanent eller midlertidig genhusning af 
lejerne og i hvert fald en gedigen lejefor-
højelse. Beboernes usikre situation blev 
ikke afklaret før i sommeren 2007, da 
projektet bortfaldt igen. I alle de kaotiske 
måneder havde vi været i løbende kontakt 
med LLO og fået en enestående hjælp, 
som slet ikke stod i noget rimeligt forhold 
til det beskedne medlems kontingent, vi 
betaler. Rigtig måles og vejes kan resulta-
tet af denne hjælp jo ikke, men uden den 
var vi sikkert blevet løbet over ende af den 
ivrige arkitekt og vores udlejer. Med LLO 
i ryggen havde beboer repræsentationen 
lettere ved at bevare overblikket. 

Som tak for disse bestræbelser sendte 
udlejer beboer repræ sen ta tionen nogle be-
skidte breve, der indeholdt bl.a. en stærkt 
for drejet version af ombygnings projektet 
og en mængde anklager mod enkelte leje-
re. Eftersom det var før, LLO havde belært 
os om at ind skrænke os til at kommen tere 
konkrete fakta, gendrev vi udlejers på-
stande detaljeret pr. brev, og følgen var da 
også kun, at udlejer som nævnt opsagde 
fire lejere. LLO gjorde ind sigelse for os, 
men to af opsigelserne gik i foged retten, 
hvor vi på bedste vis blev bistået af en 
af LLO’s kvikke advokater. Fogedretten 
afviste sagerne; udlejer kærede en af dem 
til Landsretten, men her blev afvisningen 
fastholdt. – De to andre opsigelser fulgte 
udlejer aldrig op.

vedLigehoLdeLse Langt om Længe
Nogen vedligeholdelsesarbejder blev der 
selvfølgelig stadig ikke fore taget, – udlejer 
afviste beboernes klager som provokatio-
ner, – og regnskaber og budgetter så vi 
heller ikke noget til. Efter samråd med 
LLO indgav vi vedlige holdelsessagen til 

I mere end fem år har beboerne i en opgang på nørrebro i København ligget 
i krig med deres udlejer. en af dem fortæller her med egne ord, hvordan 
beboerne har oplevet det. 
Han konkluderer: ”Uden llo var vi blevet løbet over ende…”

Opsigelser, ærekrænkelser, 
chikane og trusler 
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Hus leje nævnet, som gav os medhold og 
påbød udlejer at udbedre de indklagede 
 mangler. udlejer ankede afgørelsen. An-
kenævnet stadfæstede den dog, men vi 
måtte omvejen over Grundejernes Investe-
ringsfond, før udlejer endelig i december 
sidste år bekvemmede sig til at foretage 
reparationerne. 

LejeforhøjeLser Kendt ugyLdige
En slags regnskaber fik vi omsider også, 
men ligesom ved en tidligere lejlighed 
sammen med en varsling af en betydelig 
leje for højelse. Denne noget mere kompli-
cerede sag påtog LLO sig at indbringe 
for Hus leje nævnet. Efter flere måneders 
spændt venten fik vi at vide, at lejefor-
højelsen var kendt ugyldig. Det er langt fra 
sikkert, det var gået så godt, hvis beboer-
repræsentationen selv skulle have vare-
taget denne sag. Igen havde vi meget at 
takke LLO for. (udlejer har indbragt sagen 
for Ankenævnet, hvor den p.t. behandles.)

Lejernes LO i Hovedstaden har haft rige-
ligt at bestille med at bistå vores beboerre-
præsentation i de fem år, vi har eksisteret. 
Vi har været igennem en del, og situatio-
nen har til tider været mere spændende, 
end vi brød os om. Havde det ikke været 
for sekretariats aftalen med LLO, ville den 
langvarige papir krig med vores uefter rette-
lige udlejer sandsyn ligvis være vokset os 
over hovedet. Jeg ved, at flere lejere ville 
være flyttet, hvis ikke de havde haft tillid 
til, at LLO kunne skaffe os vores ret.

Krigen mellem lejerne og deres udlejer i 
en Nørrebro-ejendom i København spidser 
til. udlejerens nyeste træk i kampen mod 
sine lejere i Baldersgade 55 er en ”gul” 
beboerrepræsentation og tre opsigelser/
ophævelser. Hertil kommer et forsøg på at 
stifte en privat andelsboligforening, som 
nu skal overtage ejendommen.

udlejeren, Jens Sennefelder, vil have 
ejendommen med 10 lejligheder gjort til 
en andelsboligforening. Det kræver dog 
ifølge loven 33 % tilslutning og dermed 
tilslutning fra fire lejere, mener Lejernes 
LO i Hovedstaden. 

guL br
Men Jens Sennefelder mener, at tre er 
nok. Det er nemlig de tre, han for nogen 
tid siden satte ind i en konkurrerende, 
men ulovlig beboerrepræsentation i ejen-
dommen. Denne ”gule” beboerrepræsen-
tation består af hans kærestes to børn, 
som har boet i ejendommen et par år, og 
så ham selv. Han påstår, at han er lejer af 
lejligheden 1. th., skønt han bor i Hørs-
holm.

Oprettelsen af den ”gule” beboerrepræ-
sentation var Sennefelders svar på, at han 
ikke kom igennem med sin seneste leje-
forhøjelse, fordi den blev afvist af Husleje-
nævnet. Han har anket nævnets afgørelse 
under påstand om, at den eksisterende 
fem år gamle beboerrepræsentation ikke 
var lovligt valgt, da den indbragte sagen. 

På det stiftende møde i den konkur-
rerende beboerrepræsentation den 23. 
februar var et af punkterne oprettelse af 
andelsboligforening. Og det mener Jens 
Sennefelder bliver vedtaget i denne må-
ned. 

De øvrige beboere er ikke interesseret i 
at overtage deres lejligheder som andels-
boliger. De ønsker kun at bo i fred som le-
jere i en ejendom, hvor udlejer overholder 
gældende lovgivning på lejeboligområdet.

mandsopdæKning fra LLo
Opsigelserne og ophævelserne behandles 
”efter bogen” i Lejernes LO i Hovedsta-
den, der mener, at  opsigelserne er i strid 
med loven. Jens Sennefelder hævder, at 
én af lejerne selv har sagt op. Beboer-

Michael Larsen er blevet beskyldt for lidt af hvert af sin udlejer. Han har ”truet og terroriseret”, han fører ”korstog” og han har ”alene været styret af en trang til ekstrem 
politisk manifestation”. Siger altså udlejeren.

Udlejerens sidste træk: 
gul beboerrepræsentation og 
nye opsigelser
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repræsentationen mener omvendt, at 
Sennefelder har fremstillet en forfalsket 
opsigelse, og der er indgivet politianmel-
delse i sagen.

I takt med at situationen tydeligvis 
spidser til i Baldersgade, har LLO taget 
et usædvanligt skridt. Kontoret i Vester 
Voldgade sender nu medarbejdere ud i 
ejendommen hver gang, udlejeren vil ind 
i beboernes lejligheder. Det er nu sket tre 
gange. Senest var der ”mandsopdækning” 
på den 20. april. Her var også formanden 
for Folketingets boligudvalg, Nanna We-
sterby, (SF), til stede på LLO’s foranled-
ning.

Den dag ville Jens Sennefelder ind og 
foretage et ”sundhedseftersyn og en gen-
nemgang af lejlighedernes indvendige 
vedligeholdelsestilstand”. 

Det endte dog kun med eftersyn i to af 
lejlighederne. De opsagte lejere var der 
f.eks. ingen grund til at besøge, sagde 
udlejeren.

LLO’s folk foreslog Sennefelder, at krigs-
tilstanden blev afløst af fred og fordrage-
lighed i hans fars gamle ejendom, men det 
var han ikke indstillet på. Afvisningen blev 

ledsaget af en serie beskyldninger mod 
lejerne, som de alle havde hørt før. Og så 
”truslen” om en andelsboligforening.

Sekretariatschef Claus Højte, Lejernes 
LO i Hovedstaden, var selv til stede og 
siger:

”Man burde ha’ en forventning om, at 
når man bor til leje og i øvrigt opfører sig 
ordentligt, så har man fred. Men sådan er 
det desværre ikke i Baldersgade 55.”

Lejers nødråb
Folketingsmedlem Nanna Westerby, be-
søgte 20. april de senest opsagte lejere 
efter tur. Èn af dem, Stinne Nielsen-Man, 
sagde til hende:

”Jeg kan ikke mere. Jeg vil ikke mere. 
Jeg kan slet ikke se, hvad vi skal gøre. 
Og jeg har ingen steder at gå hen og låne 
penge. Det hele ender med, at vi alle skal 
være ejere. Vi har nogle gange 14 graders 
varme i lejligheden om vinteren, men vil 
gerne arbejde sammen med udlejeren om 
forbedringer og også betale for det. Jeg 
har aldrig prøvet noget så hårdt i mit liv. 
Og jeg troede ellers, jeg kunne tage me-
get”.

op i foLKetinget
Nanna Westerby siger generelt om proble-
met med chikane efter sit besøg i Balders-
gade 55:

”Der skal jo åbenlyst flere og bedre red-
skaber til overfor udlejere, der chikanerer 
deres lejere. Sanktionsmulighederne er 
simpelthen ikke gode nok. Mig bekendt er 
der kun to udlejere i den ”sorte” bog, som 
føres hos Grundejernes Investeringsfond. 
Her får de så nogle ”klip” i kortet, men 
hvis deres forseelser ikke gentager sig 
indenfor et kortere tidsrum, så bortfalder 
”klippene”. Vi skal i stedet have indført en 
reel mulighed for at fratage udlejere retten 
til at drive udlejningsvirksomhed, akkurat 
som man kan tage skridt imod dårlige ad-
vokater, revisorer og dyrlæger. Enten skal 
klippekortsmodellen strammes væsentligt 
op, eller også kunne man se på mulig-
heden for at lave et forpligtende etisk 
regelsæt for, hvordan man bør opføre sig 
som udlejer. Her kunne klager over udlejer 
behandles af et nævn. Jeg vil tage spørgs-
målet op i næste folketingssamling – altså 
efter sommerferien – og se på, om vi skal 
lave et beslutningsforslag i Folketinget”.

Stinne Nielsen-Man og Masti Ram, 3. sal til højre, kommer fra så vidt forskellige 
steder som Højbjerg ved Århus og det allernordligste Indien. Stinne har boet i 
ejendommen i 9 år og har nu fået sit lejemål ophævet, fordi hun efter udlejerens 
opfattelse har undladt at lukke ham ind, da han skulle udføre påbudte vedligehol-
delsesarbejder i hendes lejlighed.

Den omstridte udlejer, Jens Sennefelder, foran ejendommen i Baldersgade. Huset 
tilhørte oprindelig hans far. Nu ejes det, siger han, af hans mindreårige datter. 
Han selv er ”bare” administrator.

For tredje gang ”mandsopdækker” LLO sine lejere imod udlejeren i huset. Her er 
LLO’s hold samlet til møde hos Michael Larsen. De venter på udlejerens ankomst og 
stemningen er spændt. Folketingsmedlem Nanna Westerby er også inviteret. Fra 
venstre: Thomas B. Sørensen fra LLO, lejeren Michael Larsen (i forgrunden), Nanna 
Westerby, Robert Nedergaard fra LLO og Claus Højte fra LLO.
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Halvdelen af beboerne har toilet på gangen. En af 
dem er Stinne Nielsen – Man på 3. sal.

ejendommen er fra 1902 og ligger 
i Baldersgade på ydre Nørrebro i Kø-
benhavn - lige på grænsen til Nordvest-
kvarteret. Huset er måske gadens sidste 
udlej nings ejendom. Resten er andels- og 
ejerlejligheder. Der er fem udnyttede 
etager og ti lejemål: fem tre værelses på 
76 m2 og fem toværelses på 53 m2. I 
de store lejligheder er der et lille, ind-
vendigt toilet og nødtørftigt brusebad/
håndbruser. Lejerne i de små lejligheder 
har toilet på bag trappen og intet bad. 
Enkelte har opsat en brusekabine i køkke-
net. Næsten hele Baldersgade er tilsluttet 
fjern varmenettet, men ikke nr. 55. Der 
er heller ikke central varme eller varmt-
vandsforsyning. Opvarm nings  løs nin gerne 
er individuelle: nogle har petro le ums  ovne, 
men de fleste bruger elpaneler eller lig-
nende. Det er kostbare løsninger i et utæt 
og dårligt isoleret hus. Til gengæld er hus-
lejen overkommelig: godt 2.500 mdl. for 
de 3-værelses lejligheder og knap 2.000 
mdl. for de toværelses – før den seneste 
forhøjelse på 50 pct.

Huset var i mange år ejet af Jens Sen-

nefelders far, som Michael Larsen kalder 
en ”hædersmand”. Da først han og senere 
hustruen døde - sidstnævnte i 1995 – 
startede problemerne i ejendommen. Bort-
set fra en nødtørftig facade  sminkning i 
1998 fik huset stort set lov til at forfalde. 
Trappevask, gade fej ning og sne rydning 
foregik mildt sagt sporadisk, og beboerne 
skulle plage udlejer meget længe, før 
han udførte reparationer af f.eks. defekte 
installa tioner i de enkelte leje  mål, hvis 
han da overhovedet tog notits af klagerne. 
Den ydre vedlige holdelse blev for sømt. På 
plus siden tæller, at hus lejen ikke steg i ni 
år, hverken i takt med skatter og afgifter 
eller ved lejer skifte. Lejerne fik heller ikke 
længere tilsendt drifts  regn skaber, budget-
ter eller opgørelser over deres vedligehol-
delseskonti.

Jens Sennefelder hævder selv, at ejen-
dommen ejes af ”hans fars barnebarn” og 
at han intet har med ejerskabet at gøre. 
Han er kun ansat til at administrere den. 
Over for huslejenævnet har Sennefelder 
oplyst, at ejendommen ejes af hans egen, 
mindreårige og umyndige datter.

Frank Harders, stuen til højre, har boet i sin lejlighed i 10 år. Han er ivrig musiker i sin 
fritid. Frank har aldrig fået nogen opsigelse.

Michael Larsen, 2. sal til venstre, har boet i ejendommen i 22 
år og er beboerrepræsentant. Hans lejemål er nu ophævet, fordi 
han beskyldes for at have ibrugtaget et pulterrum, han ikke har 
krav på, og fordi han påstås at have  tre katte. Han har haft to 
i knap et år.

Else Stefansen, 3. sal til venstre, kommer fra Pandrup i Vendsyssel, men har boet i ejendommen siden 
1962. Hun har været sagt op flere gange gennem årene. Én gang fordi hun havde fastlåst sin rollator 
i trapperummet. Men hun bor her endnu og er ikke p.t. opsagt.

Brian Stefansen, 4. sal til højre, er nærmest født ind i opgangen, som søn 
af Else. Han har boet her i 20 år. Udlejeren hævder, at han selv har sagt 
op, hvilket han benægter. Beboerrepræsentationen mener, udlejer selv har 
fremstillet en forfalsket opsigelse.
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poLitiK //////  AF JESPER LARSEN, CHEFØKONOM, LEJERNES LO

2000 billige lejelejligheder 
forsvinder hvert år
Tusinder af lejelejligheder til overkommelige 
penge forsvinder årligt ud af boligmarkedet. 
En ny undersøgelse fra velfærdsministeriet af 
modernisering ved genudlejning af de pri-
vatejede udlejningsboliger viser, at der årligt 
moderniseres 2.000 lejligheder. Det sker 
mens politikerne har travlt med resultatløse 
diskussioner om byggeri af nye billige lejelej-
ligheder. 

overfLødige LuKsusmoderniseringer
Lejernes Landsorganisation har derfor rettet 
henvendelse til politikerne med opfordring til 
at ændre reglerne i lejeloven. udlejerne spe-
kulerer i dyre overflødige luksusmodernise-
ringer af lejligheder, som derefter helt lovligt 
kan stige til det dobbelte i husleje.  
Først d. 4. marts 2009 fremsendte velfærds-
ministeren - efter gentagne udskydelser og 
efter pres fra boligudvalget - den endelige 
udgave af ministeriets undersøgelse af anven-
delsen af § 5, stk. 2 i boligreguleringsloven. 

Loven sKærpet
Siden 1. juli 1996 har der i regulerede 

kommuner været mulighed for at private 
udlejningsboliger, som er gennemgribende 
forbedret, kan genudlejes til en husleje, der 
ikke væsentligt overstiger det lejedes værdi, 
jf. § 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. 

Bestemmelserne herom blev indført for at 
begrænse anvendelsen af en hidtidig rets-
praksis, der gav udlejerne mulighed for ved 
genudlejning at fastsætte huslejen efter det 
lejedes værdi i stedet for efter reglerne om 
omkostningsbestemt husleje, når en bolig var 
blevet gennemgribende moderniseret. 

I år 2000 blev bestemmelserne skærpet, 
således at sondringen mellem forbedring og 
vedligeholdelse blev præciseret og det sam-
me skete for udlejerens pligt til at fremlægge 
dokumentation i sager om lejefastsættelse 
efter stk. 2. Kun undtagelsesvis kan udlejer 
undgå dette krav.

ministeriets egne taL, men…
Ministeriets undersøgelse viste, at medio 
2006 er mellem 17.000 og 20.000 boliger 
udlejet efter § 5, stk. 2, i boligregulerings-
loven (i det følgende benævnt 5.2-boliger). 

Ministeriets undersøgelse viser, at siden 
år 2000 er bestanden steget med 10.000 
-12.000 boliger - i alt svarende til en årlig 
tilgang på omkring 2.000 boliger. Dette tal er 
altså – efter ministeriets opfattelse - antallet 
af betalelige boliger, der forsvinder hvert år. 
Vi har dog i Lejernes LO ikke tillid til dette 
tal. Vores erfaringer er snarere, at niveauet er 
det dobbelte. 

hovedstaden, århus, odense og aaLborg
Anvendelsen af § 5, stk. 2, i boligregule-
ringsloven er mest udbredt i Århus, Odense 
og Aalborg kommuner, hvor knap 14 pct. af 
de private udlejningsboliger er 5.2-boliger. 
I Københavns og Frederiksberg kommuner 
drejer det sig om 8 pct. af bestanden af 
private udlejningsboliger i store ejendomme. 
Omkring 75 pct. af 5.2-boligerne i undersø-
gelsen er placeret i hovedstadsområdet samt 
Århus, Odense og Aalborg kommuner.

De gennemsnitlige moderniseringsom-
kostninger udgør 4.080 kr. pr. m2. For en 
gennemsnitsbolig på omkring 81 m2 svarer 
det til 330.000 kr. pr. lejemål. Det fremgår 
desuden, at huslejeforskellen på boliger ud-
lejet med omkostningsbestemt leje og leje 
fastsat efter § 5, stk. 2 i boligreguleringsloven 
i gennemsnit er på ca. 350 kr. pr. m2, hvilket 
svarer til en huslejeforskel på ca. 70 pct. 

tabel 7. gennemsnitlig årlig husleje fordelt efter kommunegrupper
 
 Omkostnings-bestemt  § 5, stk. 2-husleje Huslejeforskel
                                                  husleje 
   
Kommune-grupper      Gennemsnit      (kr./m2)

København/Frederiksberg 511 941 430

Resten af hovedstadsområdet 481 926 445

Århus 511 856 345

Odense  548 689 141

Ålborg 459 643 184

under  100.000 indb. 505 593 88

Alle 506 860 354

Det fremgår af tabel 7, at der er en klar tendens til, at huslejeforskellen stiger i takt med, at 
bymæssigheden stiger. I Københavns og Frederiksberg kommuner observeres således den 
største huslejeforskel, som er på 84 pct., mens den udgør 17 pct. i kommuner med under 
100.000 indbyggere. 

Et gammelt køkken som dette moderniseres med nye 
elementer og straks er der basis for en stor lejefor-
højelse. Også selv om køkkenets nytteværdi er helt 
uændret.
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Skimmelsvamp

Mould fungus?

Küf mantar?

Küf mantar?
Sakinler, ev sahipleri 
ve belediyeler 
www.vfm.dk 
sayfasından 
bilgi edinebilir.

Mould fungus?
Information material 
for tenants, landlords 
and local authorities 
is available at 
www.vfm.dk.

Skimmelsvamp?
Pjece med informa -
tion til beboere i 
lejeboliger 
kan rekvireres. 
Information til 
beboere, kommuner 
og udlejere kan du 
også finde på 
www.vfm.dk.

www.vfm.dk
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Landet rundt //////

ODENSE:

nye problemer – samme sted
Så er den gal igen med skimmelsvamp i det plagede kvarter, Hvenekildeløkken, i Seden 
ved Odense. I 2006 måtte beboerne i alle 69 boliger flytte, mens deres rækkehuse blev 
renoveret. En halv snes lejere har – med støtte fra LLO - anlagt sag mod deres udlejer. 
Og to af lejerne, ægteparret Amalie Nielsen og Brian Osbahr, var en tur rundt om Chri-
stiansborg, hvor de under en stor høring om skimmelsvamp fortalte politikere, embeds-
mænd, sundhedsarbejdere, boligfolk og byggeeksperter, hvad de havde gennemlevet. 
Det var tilbage i januar 2007.
En mail fra Lone Nielsen i Hvenekildeløkken 39 viser nu, at det åbenbart ikke lykkedes 
bygherren, HD Ejendomme, at få bugt med skimmelsvampen i bebyggelsen. Lone skri-
ver til LLO i Horsens:

”Jeg opdagede i mandags, at jeg havde skimmelsvamp under min trappe, så ringede 
jeg til HD Ejendomme, som har lejlighederne herude. De sagde, at de ikke kendte noget 
til det, også selvom jeg spurgte om det kunne være ”rester” fra sidste gang, de havde 
det herude. Damen ”spillede” dum og sagde at det havde de ikke haft. Men jeg ved, at 
der har været skimmelsvamp i min lejlighed, for viceværten sagde, da jeg flyttede ind 
(15/2-08), at jeg skulle være opmærksom på, at der nu havde været skimmel i min lej-
lighed. Godtroende som jeg var, så regnede jeg med, at alt var væk. Jeg tog billeder af 
det og sammenlignede det med billeder på nettet, og jeg er ikke i tvivl, det er skimmel. 
Jeg tør ikke lade min datter være her, eftersom man siger, at små børn er mere modta-
gelige ved sådan noget”. KjH

ESBJERG:

ny formand og 200 
nye medlemmer
Esbjerg og Omegns Lejerforening har på 
en generalforsamling givet John Folling 
Smidt ridderslaget som ny formand. 
Siden sidste år har han blot været kon-
stitueret af bestyrelsen.

Foreningen er inde i en god periode 
med en fremgang på 200 medlemmer 
alene i 2008 og et overskud på 46.000 
kr. Foreningen blev nyindmeldt i Le-
jernes LO i starten af 2008 og 2009 
bliver det første år, hvor lejerforeningen 
skal betale fuldt kontingent til landsor-
ganisationen. 

Siden generalforsamlingen har afde-
lingen øget den lønnede stab fra én til 
to jurastuderende.
Esbjerg og Omegns Lejerforening har i 
øvrigt – så vidt vides – en ”Danmarks-
mester” som medlem. Det er Villy Ja-
kobsen, der har repræsenteret Esbjergs 
lejere i huslejenævnet siden engang 
i 1960’erne, altså i mere end 40 år. 
Selve foreningen er 64 år.

HORSENS OG VEJLE:

Konkurser på stribe
Lejernes LO i Horsens har lagt navnene 
på en stribe konkursramte udlejnings-
virksomheder i Horsens og Vejle på 
hjemmesiden. Det drejer sig i alle til-
fælde  om udlejere, hvor medlemmer af 
LLO har penge til gode. 

I nogle tilfælde har medlemmerne 
depositum til gode, i andre tilfælde er 
det penge for forudbetalt varme. Nogle 
lejere er fraflyttet, andre bor der endnu. 
De konkursramte boligudlejere er bl.a. 
M Ejendomme ApS, Vejlsø Vejle A/S, 
Epona Ejendomme ApS, Boligfirmaet 
ApS, Grenorm Vest ApS, Midtbo ApS 
Vejle, Duns Ejendomsinvest ApS.

Loven er indrettet sådan, at depo-
situm og forudbetalt leje er sikret i et 
konkursbo. Hvis man har andre krav, 
skal disse meddeles en kurator. I så-
danne tilfælde rådes lejere til at søge 
professionel hjælp hos en advokat eller 
Lejernes LO.

     
  KjH

Mindre end tre år efter, at alle lejere måtte flytte, fortæller en medarbejder hos udlejeren, at der ikke har været 
skimmelsvamp i bebyggelsen. Dette billede fra Hvenekildeløkken er taget i maj 2006.

ÅRHuS:

120 nye medlemmer i højbjerg
Lejerne i Kalkærparken i Højbjerg i den sydlige udkant af Århus besluttede ved deres 
ordinære afdelingsmøde i februar enstemmigt at indlægge udgifter til medlemskab af 
Lejernes LO i deres budget. Det gav Lejernes LO 120 nye medlemmer.  
Landsorganisationens næstformand, Jørgen D. Jensen, var mødets dirigent. Han glædes 
over et positivt og meget diskussionslystent internt beboerdemokrati i Kalkærparken, 
som tydeligvis har mange ressourcer i medlemskredsen. Afdelingen hører under Høj-
bjerg Andelsboligforening.
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THISTED:

ny formand kan hente inspiration på mors
Torben Jensen er ny formand for LLO i Thisted efter generalforsamlingen i sidste måned. 
Han er kendt som frivillig sagsbehandler ved kontoret i Skive. 
Kassereren, Knud Rask Nielsen, blev genvalgt. Knud Rask har i mange år stået som den 
lokale kontaktperson for Lejernes LO i Thisted. Han blev første gang indvalgt i den lo-
kale bestyrelse i slutningen af 80’erne. De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer er Thorkild 
Olesen, Hanstholm, Hermann Andersen, Thisted og Kirsten Ørtoft, Hanstholm. 

Thorkild Olesen er afdelingsformand for de almene boliger i Hanstholm under Thisted 
Bolig. En afdeling, der svarer til det, som tidligere var Boligselskabet Hanstholm. Her-
mann Andersen er afdelingsformand for Lejerbo Thisteds afdeling på Norgesvej og dertil 
domsmand. Kirsten Ørtoft er mangeårig beboerrepræsentant i Fyrparken i Hanstholm og 
repræsenterer dertil lejerne i Thy i huslejenævnet.

På generalforsamlingen blev der talt om behovet for boligregulering og boligkommis-
sion, bl.a. i lyset af de erfaringer, der er høstet i nabokommunen Morsø. Her har forman-
den for boligkommissionen stillet sig velvillig til rådighed for en snak om de resultater, 
der er opnået på Mors.
”Nedsættelsen af boligkommissioner bør være et krav fra lokalpolitikerne, der er lejerne 
venligt stemt, i den kommende kommunalvalgkamp”, siger LLO’s formand i Skive, Jør-
gen D. Jensen.

HELE LANDET:

find Lejernes Lo 
på facebook
Er du blandt de 1,8 mill. danskere, der 
er på Facebook, har du muligheden for 
at tilknytte dig Lejernes LO’s Facebook-
gruppe: http://www.facebook.com/
group.php?gid=6380993103.

Den er tænkt som et kommunikati-
onssted, hvor flere knyttes positivt til 
lejerbevægelsen – senest har nogle af 
lejerne fra Skelagergårdene i Aalborg 
knyttet sig til den. 

AALBORG:

hurtigt resultat
Kontakt til Lejernes LO kan godt give 
hurtige resultater. Et ungt par flyttede 
ind i et lejemål den 1. november 2008 
og fik kort tid efter besked på, at det 
var deres skyld, at der voksede skim-
melsvamp ud i hjørnerne. Nu skriver 
Nordjyske: ”Netop som Lejernes LO i 
Aalborg har indstillet sig på at gå ind 
i sagen, får to unge mennesker deres 
største ønske opfyldt. Med depositum 
betalt tilbage lader udlejeren, Krobi 
Ejendomme i Hinnerup, dem slippe ud 
af lejemålet kvit og frit.”

AALBORG:

enighedslund blev
blev medlem –
og sat til salg
I efteråret tegnede de 110 lejere i 
ejendommen Enighedslund i Aalborg et 
prøvemedlemskab af Lejernes LO. Det 
skulle stadfæstes på det årlige bebo-
ermøde for at kunne fortsætte. Lejerne 
holdt deres møde i marts, hvor 67 
beboere var mødt frem på Hotel Phønix 
i Aalborg. Tilslutningen til aftalen med 
Lejernes LO var enstemmig. Årsagen til 
den store tilslutning var noget andet. 
Den skyldtes, at ejendommen er sat 
til salg og at lejerne skal tage stilling 
til muligheden for at danne en andels-
boligforening. Sker det, vil Lejernes 
LO repræsentere den del, der forbliver 
lejere.

MARIAGERFJORD:

et stærkt signal til spekulanter
Et enigt teknik- og miljøudvalg i Mariagerfjord Kommune anbefaler nu, at der nedsættes 
en boligkommission i kommunen, der kan gribe ind overfor boligspekulanter og falde-
færdige huse. Formanden for udvalget Preben Christensen (s) fortæller om baggrunden 
bl.a., at kommunen ganske ofte kontaktes af borgere, der eksempelvis plages af fugtpro-
blemer i deres lejebolig.

Til Nordjyske siger han om beslutningen:
”Jeg synes, den udsender et stærkt signal til spekulanter om at gå ind og byforny 

eller vedligeholde deres ejendom, som vi i yderste konsekvens ellers vil ekspropriere og 
lade nedrive. En advarsel til dem, som bevidst opkøber dårlige huse. Og som er komplet 
ligeglade med, hvor ringe folk bor, når bare de kan presse en husleje med kommunal 
boligydelse ud af lejeren,” siger Preben Christensen. KjH

Et af Låsby-Svendsens huse i et andet hjørne af Jylland. Det blev købt på tvangsauktion 
i april 2005 for 126.000 kr.
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Landet rundt //////

HELE LANDET:

ny boligordfører for 
socialdemokraterne
Socialdemokraterne på Christians-
borg valgte i april ny boligpolitisk 
ordfører. Det blev Thomas Jensen, 
der træder til i stedet for Sophie 
Hæstorp Andersen. Hun blev i ste-
det ny sundhedsordfører.

Sophie Hæstorp Andersen valg-
tes som boligpolitisk ordfører efter 
folketingsvalget i november 2007. 
Siden sidste efterår har hun været 
på barselsorlov og blev i denne 
periode erstattet af Thomas Jensen. 
Sophie Hæstorp vendte tilbage 1. 
april og fik dermed lige tre uger 
som boligpolitisk ordfører, inden 
Thomas Jensen igen tog over.

Thomas Jensen er valgt for social-
demokraterne i Silkeborg-kredsen. 
Han siger i forbindelse med udnæv-
nelsen:

” Boligpolitikken er et af So-
cialdemokraternes helt centrale 
velfærdsområder. Jeg ser derfor 
frem til den store opgave det er at 
profilere partiet markant på dette 
vigtige område frem til næste valg. 
På boligområdet er der nok at tage 
fat på, fordi regeringen bl.a. har 
sat byggeriet af almene boliger i 
stå og mange familier står derfor i 
kø til en almen bolig. Efter Løkkes 
tiltræden som statsminister har vi 
fortsat ikke et boligministerium og 
den nye indenrigs- og socialminister 
har endnu ikke nævnt boligområ-
det, så det er i sig selv en bunden 
opgave at sætte boligpolitikken på 
dagsordenen. 
Den almene sektor står ved en skil-
levej ifølge Thomas Jensen: “Skal 
nedslidningen af boligområder 
fortsætte så færre vil bo der, eller 
skal der investeres i renoveringer 
og nybyggeri, så den almene sektor 
fortsat er en attraktiv boligform i 
årene der kommer? 
Socialdemokraterne er klare i mæ-
let, for vi vil sætte gang i byggeriet 
og nye arbejdspladser, gang i reno-
veringerne og dermed sikre gode og 
trygge boligområder for almindelige 
lønmodtagere”, siger Thomas Jen-
sen.     
   

 KjH

FyN:

”drømmeboligen” nedrives
Kort efter at det seneste nummer af Vi Lejere var gået i trykken med en oplysning om, at 
”drømmeboligen” i Ejby under Wedellsborg Gods nu renoveres efter pres fra LLO, vendte 
hele situationen sig drastisk. 
Renoveringen af det, et ungt par troede var en bondehus-idyl, men viste sig at være be-
fængt med skimmelsvamp, var ganske vist gået i gang. Men pludselig indløb et brev til 
Lejernes LO i Horsens fra Middelfart Kommune om, at bygningen i stedet rives ned. ”En ny 
bygning opføres med samme placering”, skriver kommunen i sit brev til James Arbøl i Hor-
sens, der har kørt sagen for de unge lejere, som fraflyttede sidste år i august. 

Godsets ejere har åbenbart skønnet, at huset ikke var en renovering værd. Samme kon-
klusion var LLO’s bygningssagkyndige kommet til, da han gennemgik huset. Til gengæld vil 
den ny bygning på grunden være særdeles attraktiv med sin beliggenhed en stenkast fra 
Lillebælt.

James Arbøl ærgrer sig over forløbet. ”Huset skulle have været revet ned i første omgang, 
sådan som vores ekspert sagde. Kommunen har sovet i timen og hverken kommunens ad-
ministration eller boligkommissionen har løst denne sag på tilfredsstillende måde. Kommu-
nerne i almindelighed svigter deres tilsyn og er nok heller ikke klædt på til opgaven. Det er 
rystende”, siger Arbøl.

     KjH

James Arbøl var aldrig i tvivl: ”Huset skulle have været revet ned i første omgang”.

HELE LANDET:

flere tusinde børn mistede deres hjem ved udsættelser
Den borgerlige regering kom til i november 2001. Straks derefter begyndte antallet af le-
jere, der bliver sat på gadens af fogeden at stige. I de seks år mellem 2002 og 2008 er 
antallet steget fra 1.863 til 3.762. Det er en fordobling.
Den voldsomme stigning er vel at mærke sket på trods af, at to på hinanden følgende so-
cialministre fra Venstre har lovet, at det skulle være slut med at sætte folk på gaden. Først 
Eva Kjer Hansen i 2006 og dernæst Karen Jespersen i 2007. 

Den uhyggelige statistik viser også, at næsten halvdelen af de udsatte lejere har haft 
børn. Det betyder, at flere tusinde børn, deriblandt mange mindreårige, har mistet deres 
hjem i de år, Danmarks har haft borgerlig regering.

      KjH
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Ny højesteretsdom om varsling 
af endelig forbedringslejeforhøjelse
Hvis en udlejer vil forbedre en beboet 
lejlighed, kan han efter lejelovens § 59, 
stk. 3 kræve en foreløbig lejeforhøjelse på 
grundlag af et overslag til udgifterne til 
forbedringerne. Lejen skal så reguleres, 
når byggeregnskabet foreligger.

Denne bestemmelse har givet anledning 
til tvivl om retten til indsigelse mod den 
endelige lejeberegning, der kan være høje-
re eller lavere eller lig med den foreløbige.

ret tiL indsigeLse?
Københavns Byret og senere Østre Lands-
ret har i en dom fra 2006 bestemt, at en 
lejer havde fortabt retten til at få husle-
jenævnets behandling af den endelige 
forbedringsberegning, fordi han ikke havde 
gjort indsigelse mod den foreløbige leje-
forhøjelse.

Landsrettens dom er nu ændret af Hø-
jesteret den 25.3.2009, hvor dommerne 
udtalte følgende:

”Ifølge lejelovens § 58, stk. 1, kan 
en udlejer, der har forbedret det lejede, 
forlange lejen forhøjet med et beløb, der 
modsvarer forøgelsen af det lejedes værdi. 
Hvis lejeren ikke kan godkende lejeforhø-
jelsen, skal lejeren fremsætte indsigelse i 
overensstemmelse med § 59, stk. 5.

Efter lejelovens § 59, stk. 3, kan ud-
lejeren kræve en foreløbig lejeforhøjelse 
på grundlag af et overslag over udgifterne 
til forbedringen. Efter bestemmelsens 
andet punktum skal lejen reguleres efter 
byggeregnskabet, når dette foreligger. 
Denne bestemmelse må forstås således, at 
lejeforhøjelsen som følge af forbedringen 
skal fastsættes endeligt og meddeles til 
lejerne, når byggeregnskabet foreligger.

Først efter udførelsen af forbedringsar-
bejderne og efter at have fået kendskab til 
de faktiske udgifter ifølge byggeregnskabet 
har  lejer mulighed for at vurdere, om den 
endelige lejeforhøjelse er berettiget, og 
dermed for at vurdere, om der er grundlag 
for at gøre indsigelse mod denne. Højeste-
ret finder derfor, at lejelovens § 59, stk. 3 
og 5, må forstås således, at lejeren ikke 
er afskåret fra at gøre indsigelse mod den 
endelige lejeforhøjelse efter byggeregnska-
bet, selv om han ikke har gjort indsigelse 
mod den foreløbige lejeforhøjelse inden 
udløbet af fristen herfor. Dette gælder 
også i en situation som den foreliggende, 

hvor udlejer ikke har krævet en endelig 
lejeforhøjelse, der er større end den fore-
løbige.”

Højesteret har således nu fastslået, at 
lejerens ret til at få huslejenævnets be-
handling af en endelig forbedringslejebe-
regning stadig er til stede, selvom lejeren 
ikke har klaget over den foreløbige bereg-
ning. Det er en klar præcisering af lejernes 
rettigheder med baggrund i, at en egentlig 
stilling til forbedringernes værdi forudsæt-
ter, at de er gennemført, så de kan ses, og 
udgifterne hertil kan kontrolleres.

formKrav tiL den endeLige beregning?
Sagen indeholdt desuden et spørgsmål 
om, hvorvidt den endelige lejeforhøjelse 
skulle varsles efter de sædvanlige vars-

lingsregler i lejelovens § 59, stk. 2. Høje-
sterets flertal på fire dommere fandt dog 
ikke anledning til at tage stilling hertil i 
den forelagte sag. 

Èn dommer var af den opfattelse, at 
udlejeren skulle følge reglerne i lejelovens 
§ 59, stk. 2 og således give oplysning om 
grunden til lejeforhøjelsen, en beregning 
af denne med oplysning om afholdte ud-
gifter og adgang til at gøre indsigelse, også 
selv om den endelige lejeforhøjelse ikke 
var større end den foreløbige, og selvom 
lejeren ikke havde fremsat indsigelse mod 
den foreløbige lejeforhøjelse. Dette må 
være rigtigt. Lejerne bør have alle sædvan-
lige oplysninger til bedømmelse af, om der 
er grundlag for at gøre indsigelse mod den 
endelige lejeberegning.

juridisK Kommentar ////// AF LARS HELMS, ADVOKAT

Højesteret fastslår, at lejeloven må forstås således, at lejeren ikke er afskåret fra at gøre indsigelse mod den ende-
lige lejeforhøjelse efter byggeregnskabet, selv om han ikke har gjort indsigelse mod den foreløbige lejeforhøjelse 
inden udløbet af fristen herfor. – Dette foto viser en udlejningsejendom i Viborg by. (arkivfoto).
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poLitiK ////// AF CHEFØKONOM JESPER LARSEN, LEJERENS LO

Lejerne snydes for 
tilskud til renoveringer
Efter at boligejerne nu har haft en enestå-
ende forbrugsfest med samtalekøkkener og 
spabad, så skulle man tro, det var lejernes 
tur. Men det er det ikke.

Regeringen har igen tydeligt afsløret sin 
lyst til at please boligejerne og være ligeglad 
med lejerne. Aftalen om en pulje på 1,5 
mia. kr. til renoveringer og bygningsarbejder 
i 2009 kommer ikke lejerne til gode. Rege-
ringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance 
har designet det sådan, at boligejerne sand-
synligvis vil løbe af med ni tiendedele af 
tilskuddet. 

sKaL spørge om Lov
Problemet er for det første, at lejere skal 
spørge udlejeren om lov, før de må gå i gang 
med moderniseringsarbejder for egne penge. 
Det kan nemt tage over seks uger at få en 
afklaring. Dermed er beslutningsproceduren 
lang og besværlig.

I den private udlejningssektor må det 
forudses, at de private udlejere ikke vil 
være særligt samarbejdsvillige. Der er ingen 
fordele i det her for de private udlejere, 
tværtimod. Hvis udlejeren moderniserer 
en lejlighed, når den står tom, så kan han 
sætte huslejen op til det dobbelte, når den 

bliver lejet ud igen, men hvis en lejer selv 
moderniserer lejligheden, så begrænser det 
mulighederne for at udlejeren kan opnå en 
høj leje i forbindelse med en genudlejning.

sKævhed meLLem privat og aLmen
Teoretisk er der en mulighed for, at lejere 
kan kombinere den såkaldte rådighedsrets-
ordning med en ansøgning til renoverings-
puljen for at få foretaget nogle moderniserin-
ger. Lejerens LO tvivler dog på, at der er ret 
mange lejere, der orker at lægge sig ud med 
en modvillig udlejer. Og gør lejerne det uden 
at have fået lov, så risikerer lejeren at miste 
sin lejlighed.

For lejerne i den private udlejningssektor 
er der desuden det problem, at de kun kan 
modernisere med godtgørelse ved fraflytning 
op til et beløb på 40.991 kr., mens lejeren 
i den almene bolig kan modernisere op til 
110.252 kr. Så lejerne i den private udlej-
ningssektor er bagud.  

risiKo: forbedret KøKKen sKaL ned igen
I den almene udlejningssektor vil de enkelte 
lejere risikere, at de har fået lavet køkken 
helt forgæves. Hvis et afdelingsmøde nogle 
år senere beslutter, at alle køkkener skal mo-

derniseres, kan lejeren risikere, at lejerens 
køkken skal rives ned. Lejeren har ingen 
vetoret.

hvad man sKuLLe have gjort
Hvis regeringen ville gavne lejerne, så skulle 
denne tilskudsordning være skruet helt an-
derledes sammen. Puljen skulle splittes op i 
en pulje for ejere og en pulje for lejere. Det 
bedste ville være, at politikerne genoplivede 
en tidligere ordning i den private udlejnings-
sektor, som hed ”aftalt boligforbedring”. 
Den indebar, at udlejer og lejer i den private 
udlejningssektor skulle være enige om hvilke 
moderniseringer, der skulle laves, hvorefter 
der blev ydet et tilskud på 50 procent af 
huslejeforhøjelsen de første otte år, og heref-
ter blev tilskuddet aftrappet over yderligere 
otte år. Det ville være langt bedre og skabe 
langt mere aktivitet. 

I den almene udlejningssektor burde 
tilskuddet kunne søges og gives til de en-
kelte boligafdelinger, så de i fællesskab 
kunne beslutte anvendelsen af midlerne.  
Sådan som ordningen er udformet, kan en 
almen boligafdeling ikke bruge midlerne 
til kollektive forbedringer, besluttet på et 
afdelingsmøde. 

Kurser/Konferencer/meddeLeLser //////

Kurser og konferencer 2009

Lejeretskursus, lejefastsættelsen, odense
Lørdag den 19. september 2009

Lejeretskonference (hKj), nye domme, odense
Lørdag den 03. oktober 2009

beboerrepræsentationskursus, København 
Lørdag den 24. oktober  2009

For at undgå store afbestillingsudgifter beder vi jer allerede nu kontakte den lokale afdeling af Lejernes LO for at tilmelde jer de enkelte 
kurser hurtigst muligt.
Kursusprogram for hele året kan rekvireres hos lokalafdelingerne og i sekretariatet.

sommerferie i landssekretariatet 
Sekretariatet holder sommerferielukket fra mandag den 20. juli 2009 til fredag den 31. juli 2009, begge dage inkl.
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x-ord //////  

vinder af x-ordet i nr 1/ 2009 blev:
Elisabeth Jensen, Mølleparken 3, 8.-22, 6715 Esbjerg N

Vind tre flasker Vin

Navn:

Adresse:

Postnr.      By:

Indsend krydsen senest den 16. juli 2009 til: 
“Vi lejere” · Lejernes LO · Reventlowsgade 14 · 4. sal · 1651 København V
 Mærk kuverten “Kryds og tværs”.
Løsningen kan også indscannes og sendes på mail til Susanne@llodk.dk

SUDOKU
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nyt fra Lejernes Lo i hovedstaden //////

hjælp os! – medlemsnummer 
eller journalnummer.
Lejernes LO i Hovedstadens telefoniske med-
lemsrådgivning er åben mandag-torsdag kl. 
10-16 på 3311 3075, og det er der heldig-
vis rigtig mange der benytter sig af – faktisk 
besvarer vi mere end 30.000 opkald om året.

Derfor er det også en meget stor hjælp for 
os, at man er klar med sit medlemsnum-
mer eller journalnummeret på den sag, man 
gerne vil høre til, når man ringer op.

Til gengæld kan den medlemsrådgiver, der 
besvarer opkaldet, hurtigt få adgang til de 
oplysninger der efterspørges, og det betyder, 
at vi kan give en meget hurtigere og bedre 
medlemsrådgivning.

Medlemsrådgivningen er ikke en omstil-
ling, men er betjent af kompetente medar-
bejdere, der i de fleste tilfælde kan afslutte 
rådgivningen i løbet af telefonsamtalen eller 
beslutte, om der er grundlag for at åbne en 
sag.

HuSK også altid at angive medlemsnum-
mer og/eller journalnummer, når du skriver 
eller mailer til os – det letter os meget i det 
daglige arbejde.

indbetaling af kontingent til 
Lejernes Lo i hovedstaden
Vi modtager desværre fra tid til anden, 
henvendelser fra medlemmer som har fået 
rykkerbreve, til trods for at de har indbetalt 
kontingent rettidigt. Dette skal vi naturligvis 
beklage, det skyldes ikke ”rod i regnska-
berne”, men at posthusene taster forkert 
i kodelinien. Når dette sker, har vi ikke 
mulighed for at placere indbetalingen på 
medlemsnummeret, men må føre beløbet på 
en fejlliste.

Vi skal derfor bede jer om – hvis I modta-
ger et rykkerbrev, og har indbetalt kontingent 
– at sende en kopi af kvitteringen ind til os, 
og vi vil straks rette fejlen. Derudover vil vi 
anbefale, at man tilmelder sig Betalings-
Service, så er man helt sikker på at undgå 
denne fejl.

når du flytter …. husk også at 
melde flytning til os!
Alt for mange glemmer at melde flytning til 
os. Det betyder at vi får forsendelser retur 
fra postvæsenet og må sende endnu en gang 
med ekstra portoudgifter til følge. Det er 
ærgerlige penge som vi gerne vil spare.
Så husk venligst at give os besked når du 
skifter adresse – gerne via info@llo.dk med 
angivelse af medlemsnummer, gammel og ny 
adresse.

ferielukket
Lejernes LO i Hovedstaden har lukket i uge 
31 og 32.

poLitiK ////// AF CHEFØKONOM JESPER LARSEN, LEJERENS LO

3.000 kroner om året eller godt 250 kr. 
om måneden. Så meget mere vinder en 
boligejer på regeringens skattereform i 
gennemsnit sammenlignet med en person, 
der bor til leje. Det blev resultatet af den 
skattereform, som regeringen aftalte med 
Dansk Folkeparti d.1.marts 2009. 

Tallet er resultatet af en beregning over 
skattereformens virkninger, som

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) 
har lavet for Lejernes Landsorganisation 
(LLO). 

dacapo fra 2007
Beregningen viser, at en boligejer i gen-
nemsnit vil få et årligt plus på 5.800 
kroner som en direkte effekt af skatterefor-
men, mens lejerne i gennemsnit må nøjes 
med en gevinst på 2.800 kroner. 

Som en del heraf vil mange af lejerne 
få stigende husleje, fordi regeringen og 
Dansk Folkeparti har besluttet at ophæve 

momsfritagelsen på (fremmed) administra-
tion.  Det betyder ifølge skatteministeriet, 
at 42 % af de almene lejerboliger vil få en 
lejestigning på netto 250 kr. om året, og 
at ca. 80 pct. af de beboerne i  privatejede 
udlejningsboliger mv. vil få lejestigning på 
300 kr. om året.

Hermed gentager regeringen ”kunststyk-
ket” fra den sidste skattereform. 

Den 3. september 2007 indgik VK - re-
geringen også et skatteforlig med Dansk 
Folkeparti. Lejerne fik igen mindst ud af 
det, boligejerne og andelshaverne blev 
vinderne. 

Den gennemsnitlige skattelettelse for 
boligejerne efter modregning af stigende 
grønne afgifter blev dengang 2.100 kr. om 
året, medens lejerne i den almene udlej-
ningssektor fik den mindste skattelettelse, 
nemlig 1.100 kr. om året og lejerne i privat 
udlejning fik i gennemsnit 1.300 kr. om 
året. 

skattereformen: 
igen mest til ejerne

Lejerne fik igen mindst ud af det, boligejerne og andelshaverne blev vinderne. 
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I dag betaler mange lejere alt for store fraflytningsregninger, fordi 
de ikke kender reglerne og fordi de ikke ved, i hvilken stand lejlig-
heden skal afleveres. ofte er der også sket det, at man ved overta-
gelsen ikke fik gjort udlejeren opmærksom på, hvad der var galt i 
lejligheden – og det kan bliver dyrt, når man flytter ud.

er du medlem af lejernes lo i Hovedstaden, kan du altid – gratis 
- få rådgivning ved at ringe til os eller besøge os, men nu kan du 
også – mod betaling - få en konsulent ud, som grundigt gennemgår 
din lejlighed. du kan også få en konsulent ud, den dag du og din 
udlejer besigtiger lejligheden og du kan få en konsulent ud, når du 
har fået en ny lejlighed, sådan at du ikke hænger på fejl, som du 
har overtaget.

Husk at bestille vores hjælp i god tid! - Her kan du se, hvad vores 
tilbud omfatter og hvad de koster: 

 

Vejledende flyttesyn
•   Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed
•   Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation  
      ved en eventuel nævnssag  
•   Vi vurderer, hvor meget du skal sætte i stand – set i forhold  
      til din lejekontrakt. 
•   Vi rådgiver dig om, hvordan arbejderne skal udføres, hvis  
      du selv vil sætte i stand 
•   Vi rådgiver dig om, hvilke krav du kan stille til håndværkere        
•   Vi laver en skriftlig rapport på, hvad vi mener, der skal til  
      for at undgå en stor flytteregning 
•   Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM 
det vejledende flyttesyn koster 2.500 kr. inkl. moms, hvis du er 
medlem af lejernes lo i Hovedstaden og 3.000 kr. hvis du ikke er 
medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbe-
gyndt 50 m2. 
  

Indflytningssyn (skal ske højst en uge efter, at du har overtaget lejlig-
heden)
•   Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed 
•   Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation  
      til den dag, du flytter ud igen  
•   Vi gennemgår lejligheden grundigt for fejl og mangler 
•   Vi skriver til din udlejer, hvad vi mener, der skal sættes i stand,  
      og hvad du ikke hæfter for ved fraflytning 
•   Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM, som du  
      kan gemme til den dag flytter igen 
Indflytningssynet koster 2.500 kr. inkl. moms, hvis du er medlem af 
lejernes lo i Hovedstaden og 3.000 kr., hvis du ikke er medlem. For 
lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. 

  

  
Flyttesyn med udlejer
du kan også få en konsulent med ved det officielle flyttesyn med ud-
lejer. Vores konsulent er din bisidder og sørger for, at synet forløber 
efter bogen. Konsulenten vil også være i stand til at forhandle med 
udlejer om istandsættelse. Konsulenten sørger efterfølgende for at 
alle aftaler foreligger på skrift. 
Vores deltagelse i flyttesyn med udlejer koster 2.500 kr. inkl. moms, 
hvis du er medlem af lejernes lo i Hovedstaden og 3.000 kr., hvis du 
ikke er medlem. Får du udført både et vejledende flyttesyn og et flyt-
tesyn med udlejer er den samlede pris 4.500 kr., hvis du er medlem 
og 5.500 kr., hvis du ikke er medlem.  For lejligheder på over 120 m2 
tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. 
   alle priser gælder i lejernes lo i Hovedstadens område, som er 
Københavns, Frederiksberg, dragør, Tårnby, Gladsaxe og Gentofte 
kommuner. Uden for dette område beregnes der også kørselstid. 
  
Andre behov
du kan også få vores konsulenter med ud i andre sammenhænge. 
Timeprisen er 950 kr. inkl. moms for medlemmer af lejernes lo i 
Hovedstaden og 1250 kr. inkl. moms for ikke-medlemmer. der beta-
les også for kørselstid, uanset hvor du bor.  
   du kan altid ringe til os og få en snak med en af vores konsulenter 
eller sende os en mail, før du beslutter dig. ring på 33 11 30 75 eller 
mail på info@llo.dk

Er du nervøs for en stor 
flytteregning nu 
- eller når du flytter ud igen?
- Så få hjælp fra LLO  
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poLitiK ////// AF CHEFØKONOM, JESPER LARSEN, LEJERENS LO

Beboerdemokrati 
knægtes af store beslutninger 
på lukkede møder
lejerorganisationerne fik ikke megen indflydelse, da alle borgerlige partier
i Folketinget enedes om den almene udlejningssektors fremtid.

Den forligsaftale vedrørende den almene udlejningssektors fremtid, 
som regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre 
indgik torsdag d. 26. marts 2009, er nu omarbejdet til et kolossalt 
lovforslag på 85 sider, og sendt ud i en superkort høring. Desværre 
indeholder lovforslaget ikke væsentlige udvidelser af beboerdemo-
kratiet for Danmarks 540.000 almene lejeboliger med mere end 
én million lejere. Og kun nogle få af de forslag, som Lejernes LO i 

samarbejde med Danmarks Lejerforeninger har afleveret i det lov-
forberedende underudvalg, er kommet med i høringsforslaget. 

i syLteKruKKe
Tværtimod begrænser forslaget lejernes mulighed for selv at styre 
vilkårene i deres boligområde. For eksempel får boligorganisationen 
mulighed for, i forbindelse med renoveringer og arbejder, at tilside-
sætte lejernes beslutning på et fælles afdelingsmøde i den lokale 
boligafdeling i kommunen. Kun når det gælder modernisering af 
den enkeltes køkken og toilet, har afdelingsmødet fortsat kompe-
tencen. Lejerorganisationernes forslag om at give den enkelte ret 
til at veto en modernisering af køkkenet eller toilet er henlagt i en 
syltekrukke til 1. april 2010.

store besLutninger på LuKKede møder
Fremover kan kommunen og boligselskabets bestyrelse ovenfra 
på lukkede såkaldte ”dialogmøder” tilrettelægge store væsentlige 
beslutninger om udlejningsregler, anvisning, boligsociale planer og 
store renoveringer. Det kan ske hen over hovedet på beboerdemo-
kratiet i de lokale bebyggelser og uden respekt for den enkeltes ret 
til indflydelse på egne bovilkår. Og på trods af dette stærkt intensi-
verede ”dialog”-samarbejde fortsætter kommunen som tilsynsmyn-
dighed og tvistinstans.  

Lejerne nedstemt af bL
I det lovforberedende underudvalg om beboerdemokrati, hvor lejer-
organisationerne deltog, blev majoriteten fra lejerorganisationernes 
forslag stemt ned af udvalgets flertal, bestående af Boligselskabers 
Landsforening, Kommunernes Landsforening og regeringens em-
bedsmænd. 

det betød, at LovforsLaget iKKe indehoLder føLgende 
19 forsLag:
• Lejers vetoret mod moderniseringer (dog lagt i udvalg)
• Lejer skal have ret til visse forandringer uden retableringspligt
• Lejer skal sikres en mere tydelig råderet
• Lejer skal have ret til at låne til forbedringer til intern rente i 

stedet for markedsrente
• Beboerklagenævnets skal have kompetence vedrørende mangler
• uddannelse og cerfitificering skal sikre opkvalificering af 
   nævnsmedlemmer

19 forslag om beboerdemokrati er ikke medtaget i lovforslaget. Døren er lukket godt 
og grundigt til. 
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Beboerdemokrati 
knægtes af store beslutninger 
på lukkede møder

• Lejer skal under særlige rammer have ret se bilag for afdeling/
boligorganisation

• Afdelingsbestyrelsen skal have mulighed for at medtage bisidder 
på afdelingsmødet

• Afdelingen skal have ret til at vælge sammenlægning/opdeling af 
afdelingen

• Afdelingen skal have ret til indenfor visse rammer at vælge ad-
ministrator

• Afdelingsbestyrelsen skal have ret at medtage bisidder ved in-
terne og eksterne møde

• Afdelingsbestyrelsen skal have ret til medbestemmelse ved an-
sættelse af ledende ejendomsfunktionær

• Afdelingsbestyrelsen skal have øget indsigt i regnskab og bud-
get, blandt andet forelagt 5-års regnskabstal, samt oversigt med 
sammenlignelige nøgletal

• Afdelingen skal have suveræn ret til sekretariatsaftale med en 
lejerforening

• Strammere regler vedrørende overskudsbudgettering i afdelingen.
• Minimumsgrænse for dispositionsfonden
• Lejetab p.g.a. kommunens krav om ledige lejligheder skal dæk-

kes af kommunen
• Positivliste for arbejdskapitalen 
• Oprettelse af uafhængigt tilsyn med den almene sektor

beboerbetaLingen nedsættes – i starten
På den økonomiske side indeholder høringsudkastet en ændring af 
finansieringen af de almene boliger.
Høringsforslaget medfører, at startniveauet for beboerbetalingen 
nedsættes fra 3,4 pct. af den samlede anskaffelsessum (ekskl. 
bidrag) til 2,8 pct. 

Vi har i vort høringssvar anført, at det er prisværdigt, at aftale-
parterne har indset, at det er nødvendigt at gøre det almene ny-
byggeri billigere, og at det kommunale initiativ skal forbedres ved 

at nedsætte det kommunale grundkapitaltilskud. Det er positivt. 
Men vi kan ikke støtte, at forslaget indebærer, at 25 pct. af statens 
udgifter til ydelsesstøtte i 2009-2010 dækkes af bidrag fra Lands-
byggefonden. Det fremgår heller ikke, hvad der her er planen på 
længere sigt.

fortsat fattigdomsKLemme
Lejernes LO finder dernæst, at en huslejenedsættelse fra 7.590 kr. 
pr måned for en 90 kvm. lejlighed til 7.060 kr. om måneden ikke 
er tilstrækkeligt til at sikre, at lavindkomsterne har råd til en almen 
bolig. Vi vil fortsat have en fattigdomsklemme i det nyere almene 
boligbyggeri
Vi har foreslået, at statens ydelsesstøtte til de almene boliger for-
bedres, således at boligomkostningerne i boligejerformerne ligestil-
les, og at det almene nybyggeri løbende får samme statssubsidier 
som ejerboligbyggeriet. Dette vil ligestille det almene nybyggeri i 
konkurrencen med ejerboligbyggeriet. Dernæst, at den individuelle 
boligstøtte, her især boligsikringen, opreguleres, således at lavind-
komstfamilierne har råd til at bo i nyt alment boligbyggeri, uanset 
familien rammes af arbejdsløshed, sygdom eller lignende. 
Stigning til fuld inflationsregulering

Vi har taget afstand fra, at reguleringen af beboerbetalingen i de 
første 20 år af byggeriets levetid forøges fra ¾ af inflationstakten 
(valsetaktsregulering) til fuld inflationsregulering. Den hidtidige 
regulering har sikret, at der gik længere tid, for beboerne skulle 
betale den fulde ydelse, og dette har alt andet lige sikret de alme-
ne boliger en bedre konkurrencesituation i en tid, hvor regeringen 
har lettet ejerboligbyggeriets finansiering, og hvor boligejerne, hver 
gang renten er faldet, ensidigt har taget gevinsten.

Vi har endelig beklaget, at lovforslaget på ingen måde medvirker 
til, at det eksisterende højlejebyggeri i den almene udlejningssek-
tor sikres en lavere leje, og at det heller ikke sikrer, at kommuner-
ne bygger det almene boligbyggeri, som samfundet har behov for. 

Desværre indeholder lovforslaget ikke væsentlige udvidelser af beboerdemokratiet for Danmarks 540.000 almene lejeboliger med mere end én million lejere. Tværtimod. 
Billedet viser en stor almen ejendom i Horsens (Foto: James Arbøl).



Støjgener er alvorlige. De kan slide hårdt på 
både den, der føler at man ikke kan være i 
fred i sit eget hjem, fordi der kommer støj ind, 
og den, der føler sig overvåget, fordi naboen 
brokker sig over, hvad man laver i ens eget 
hjem. Konflikter om støj kan kun i meget eks-
treme tilfælde løses juridisk. Dialog og hensyn 
er i virkeligheden den aller bedste måde at løse 
op for støjproblemer.
 
regLerne for støj
Man risikerer at blive smidt ud, når ”lejeren 
udøver uacceptabel støj til væsentlig gene for 
de pågældende personer i form af uacceptabelt 
støjende menneskelig adfærd, stærk musik-
støj eller stærk maskinstøj.”. Denne formule-
ring udtrykker retstilstanden i dag. Formule-
ringen er som retstilstanden upræcis, og det er 
derfor i høj grad huslejenævn eller boligrettens 
skøn, der bliver det afgørende. Det er således 
ikke sådan, at der f.eks. kun må blive spillet 
musik i et vist tidsrum, men det skal i stedet 
være en konkret vurdering fra sag til sag. 

 Det er udlejer, der kan smide lejer ud, dvs. 
at naboer ikke kan smide hinanden ud. Dog har 
udlejer en forpligtelse til at holde ”ro og orden 
i ejendommen”, men denne bestemmelse er en 
hensigtserklæring, og rummer i realiteten ingen 
praktisk mulighed for at tvinge udlejer til at 
smide en støjende nabo ud.

 Det kan være, at man har vedtaget en husor-
den for ejendommen og det kan være at husor-
denen behandler emnet støj. Man kan bruge en 
sådan husorden til at overtale dem der larmer, 
men det er dog værd at bemærke, at man ikke 
vil kunne smide nogen ud, alene fordi de bry-
der husordenen. 
 
hvad bør man gøre hvis det støjer?
Det er langt fra altid den bedste løsning at gå 
rettens vej.  Man kan i stedet tale med hin-
anden om problemet på en god og ordentlig 
måde. Man kan prøve at finde frem til aftaler 
og løsninger, som begge parter kan leve med.

På den ene side skal man lade være med at 
have en forventning om, at der er ligeså stille 
som en svensk ødegård i en etageejendom i 
byen. Der skal være plads til, at man snakker, 
at gå rundt om natten, at børn lejer på gulvet. 
Omvendt skal man også tage hensyn og indse, 
at der ikke skal skrues helt op for anlægget alt 
for sent om natten - og måske kunne man tage 
skoene af, når man traver frem og tilbage i sin 
stue.

Hvis der er tale om f.eks. stærk maskinstøj, 
og det ikke virker at tale sammen, så kan man 
klage til sin udlejer. Her kan det være en god 
idé at være mange, der klager sammen, såle-
des at det ikke bare er ord mod ord. Man skal 
blive ved med at klage hver gang støjgenen 
opstår, således at udlejer ikke tror, at proble-
met er gået i sig selv igen. Ender en støjsag i 
et nævn eller i en retssal, er dokumentation af 
støjgenen afgørende.

Nabostøj

LejersKoLen //////  

VI LEJERE
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Støjgener kan slide hårdt på den, der føler, at man ikke kan 
være i fred i sit eget hjem for nabostøj. Den bedste løsning 
er at tale om problemet og finde en aftale, begge parter kan 
leve med. (arkivfoto).

umm


