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4. Politisk del
Der har i kongresperioden været folketingsvalg d. 5. juni 2019. Valget medførte et regeringsskifte fra
VLAK-regeringen (udgjort af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) til en
socialdemokratisk regering, der tiltrådte d. 27. juni 2019.
Kaare Dybvad Bek overtog ved regeringsskiftet posten som Boligminister efter Transport- og Boligminister
Ole Birk Olesen. Ministeriet blev gjort et separat ministerium for første gang siden 2001, en udvikling og et
fokus på boligpolitikken som LLO hilste velkomment. Kaare Dybvad Bek har i januar 2021 fået udvidet sit
ressortområde, således at han nu er både Indenrigs- og boligminister.
Den større politiske bevågenhed har fået boligpolitikken højere op på den politiske dagsorden og
kongresperioden har været præget af store boligpolitiske begivenheder, hvoraf Blackstonepakken og
Parallelsamfundspakkerne nok er de største.
Det er ikke nogen hemmelighed, at LLO har været meget imod parallelsamfundspakkerne som i
kongresperioden er blevet gennemført ved lov, og nu foreslås udvidet, således at endnu flere boligområder
omfattes af restriktioner ift. beboerdemokrati, og sanktioner (herunder nedrivning og salg af boliger) som
følge af beboersammensætningen.
Omvendt har den store mangel på betalelige boliger gjort det muligt at trænge igennem med stramninger af
lejeloven i den private sektor, ved indførelsen af Blackstonepakken, hvor vi har fået store og vigtige
ændringer gennemført.
I det følgende gennemgås ændringer lovgivningen i denne kongresperiode, med dels korte resuméer af
lovgivningen, indeholdende lovnummer og endelig vedtagelsesdato.
Bagerst i dokumentet findes LLOs høringssvar vedhæftet som bilag, for en uddybning af LLO’s (juridiske og
politiske) holdninger til lovændringerne.
Endeligt er der vedhæftet diverse relevante tekster fra kongresperioden (som fx LLO’s valgkampsmateriale)
som hverken er lovforslag eller høringssvar, men alligevel er politisk relevante.

4.1 Nye Love.
4.1.1 Parallelsamfundspakken – (L 2018 1322 endeligt vedtaget d.
27.11.2018).
VLAK Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti og Socialistisk Folkeparti indgik d. 9. maj en aftale om udmøntning af boligdelen af regeringens
såkaldte ”ghettoplan”.
De positive ændringer i aftalen (i forhold til VLAK-regeringens udkast) er, at de almene lejere holdes fri for
at skulle betale den store del af den regning staten i dag betaler, når der skal opføres nye boliger
(ydelsesstøtten). Lejerne undgår dermed at betale 13 milliarder, som der var lagt op til i første udkast.
Endvidere kan en del af det provenu som boligselskaberne vil få, ved salg af ejendomme og grunde kunne
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bruges til at købe grunde i områder, hvor grundpriserne i dag, gør det vanskeligt at opføre nye almene
boliger.
Af de negative ændringer fastholdes de fleste punkter;
Således bliver beboerdemokratiet i højere grad styret af boligministeren, kommunerne og
boligorganisationen, fremfor beboerne selv. ”Ghettokriterierne” ændres, så flere boligområder bliver omfattet
og fremover vil der alene kunne være tale om en ”ghetto”, hvis andelen af indvandrere og efterkommere fra
ikkevestlige lande overstiger 50 pct. I et udsat boligområde. Det fastholdes at, de såkaldte ”hårde
ghettoområder”, maksimalt må have 40 % almene familieboliger, og også muligheden for salg af almene
boliger fastholdes som et middel til at nå målet på de 40 %. Som noget nyt skal salgsprovenuet, kunne gå til
at købe grunde til almene boliger i andre områder.
Rettighederne ved genhusning for de beboere, der får nedlagt eller solgt deres bolig, er stadigvæk
uoverskuelige og uklare, men med den nye aftale, er det aftalt at lejerne skal genhuses ”internt i
boligområdet”, et forslag som LLO finder er urealistisk hvis det er op til 60% af boligerne i et område, der
skal rives ned, sælges eller omdannes. ”1-kilometers-reglen” gennemføres, hvilket betyder at udlejer kan
ophæve lejeaftalen, hvis lejer bliver dømt for visse former for kriminalitet inden for en radius af 1 km. Dette
sker selvom nyere praksis fra Højesteret viser, at det er overflødigt. Det er LLOs vurdering, at bestemmelsen
vil have mange utilsigtede konsekvenser, f.eks. vil lejere risikere at blive sat på gaden, hvis de udsættes for
vold, af et andet medlem af husstanden.
LLO afgav høringssvar d. 22. august 2018.
Der er efterfølgende kommet justeringer i pakken ift. den oprindelige aftaletekst:
Den første justering er, at kommunen får en vetoret de såkaldte udviklingsplaner skal laves og dermed reelt
kan bestemme, hvordan man kommer ned på 40% almene familieboliger. Kommunen får ligeledes mulighed
for at give påbud, såfremt en boligorganisation ikke overholder udviklingsplanen.
Den anden justering er at visse ”hårde ghettoområder” ikke nødvendigvis skal leve op til 40%-reglen, hvis
boligområdet har under 2100 beboere, og andelen af kriminelle er forholdsvist lav.
Parallelsamfundspakken blev vedtaget
For stemte S, DF, V, LA, SF og KF, imod stemte EL, ALT og RV.
Flere græsrodsorganisationer er opstået som følge af Parallelsamfundpakken, herunder ”Almen Modstand”,
der har taget initiativ til demonstrationer i København og Aarhus (LLO deltog i begge demonstrationer i
2018 og holdt tale i Aarhus).
Almen Modstand stod desuden bag et borgerforslag om afskaffelse af Parallelsamfundpakken, som opnåede
55.913 støtter i 2021, og som derfor blev behandlet i Folketinget. Her stod aftalepartierne dog bag deres
forlig, og forslaget blev nedstemt.

4.1.2. Parallelsamfundspakken – obligatorisk vuggestue og læringstilbud. (L 2018 1529 -endeligt vedtaget d. 13.12.2018)
D. 28. maj 2018 indgik regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative), Socialdemokratiet og Dansk
Folkeparti en ”delaftale på Børne- og Socialministeriets område om obligatorisk læringstilbud til 1-årige i
udsatte boligområder og skærpet straf for pligtforsømmelse for ledere i offentlig tjeneste eller hverv.”
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Aftalen medfører at der indføres 25 timers obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder.
Forslaget medfører, at børnene i disse områder, dels skal gå i vuggestue i et bestemt tidsrum og at de skal
gennemgå særlige læringsforløb i dette tidsrum, der har til hensigt, at udvikle barnets sprog, generelle
læringsparathed og introducere barnet til danske traditioner og højtider.
Det er muligt for forældre, selv at varetage dette forløb, hvis de kan tale dansk på 9. klasses niveau. Hvis
forældrene ikke sender deres børn i obligatorisk læringstilbud og ikke selv foretager dette, vil børneydelsen
blive taget fra dem.
LLO har afstået fra at støtte eller kritisere forslaget, da indholdet ikke direkte relaterer sig til spørgsmål om
boligforhold.

Lovforslaget blev vedtaget. For stemte S, DF, V, LA og KF, imod stemte EL, ALT, RV og SF.
Loven trådte i kraft 1. juli 2019.

4.1.3 Nedsættelse af grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for
friplejeboliger, differentieret grundkapital for almene familieboliger og
udlejning af kommunalt ejede almene ældreboliger som almene
ungdomsboliger” (L 2018 1567 -endeligt vedtaget d. 18.12.2019)
Forslaget omhandler muligheden for nedsættelse af kommunal grundkapital, til almene boliger og
kapitalindskud til friplejeboliger samt differentiering af kommunal grundkapital til almene familieboliger.
LLO afgav høringssvar d. 21. august 2018. Vi støtter forslaget, da det efter vores opfattelse vil føre til, at
kommunerne tilskyndes at bygge flere almene boliger, herunder særligt mindre almene boliger, som der er
mangel på i landets større byer.
LLO mener at opførelsen af flere almene boliger, er af afgørende betydning for at sikre alle en ordentlig
bolig.
For stemte S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF og ingen stemte imod eller hverken for eller imod.
Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2019.

4.1.4 Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og
platformsøkonomien (AirBnB -beskatning) - (L2018 1727 -endeligt vedtaget
27.12.2018).
Den daværende VLAK-regeringen sendte lovforslag om deleøkonomi i førhøring d. 2. juli 2018. Regeringen
(Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og
Radikale Venstres indgik en Aftale om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og
platformsøkonomien, der vedrører nye og ændrede bundfradrag for deleøkonomiske indtægter.
Udlejning via deleøkonomiske tjenester, får dels nogle skattemæssige fordele i forhold til nu, og får
endvidere en lovbestemt ret til at leje ud, i op til 70 dage, via tjenester som f.eks. AirBnB (kommunerne kan
dog sætte antallet af dage op til 100 dage).
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Skattefordelene er:
- Bundfradraget for korttidsudlejning af fritidsboliger øges til 40.000 kr. årligt (2018-niveau), hvis der sker
indberetning af udlejningsindtægterne.
- Ved korttidsudlejning af helårsboliger indføres et bundfradrag på 28.000 kr. (2018-niveau), hvis der sker
indberetning fra tredjepart. Alene 60 pct. af den lejeindtægt, der overstiger bundfradraget, medregnes til den
skattepligtige indkomst.
LLO har afgivet høringssvar d. 17. august 2018, der bl.a. kritiserer aftalen for at have en for lang periode, og
for ikke at sikre lejerne en ret til at benytte AirBnB i samme grad som ejerne, og dermed gå glip af de samme
skattefordele som ejerne.
LLO frygtede desuden, at studerende skal konkurrere med turisters økonomi. En kamp der ikke kan vindes.
Det vil derfor blive endnu sværere at leje et værelse for fremlejetagere.
Forslaget blev For stemte S, DF, V, LA, RV og KF, imod stemte EL, ALT og SF
Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2019.

4.1.5 Kontrol og sanktion vedrørende bopælspligt (L 2018 1733- endeligt
vedtaget 27.12.2018)
Forslaget styrker kommunernes mulighed for at sikre overholdelsen af reglerne, om bopælspligt ved at give
indføre en udtrykkelig hjemmel til, at samkøre CPR-registret med BBR-registret og Det Fælleskommunale
Ejendomsstamregister (ESR), ved at give kommune mulighed for at opsøge udvalgte husstande på bopælen
(dog ikke længere end døren til boligen) og mulighed for at indhente oplysninger fra forsyningsselskaber om
en husstands forbrug.
LLO afgav høringssvar d. 17. august 2018.
Vi støtter forslaget, da det forfølger et nødvendigt og sagligt formål, nemlig en hensigtsmæssig benyttelse af
boligmassen. Desuden giver lovforslaget ikke direkte adgang til at komme indenfor lejerens hjem, men kun
at møde frem til dørtærsklen, hvilket synes at være en rimelig afvejning.
Lovforslaget blev vedtaget
For stemte S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF, ingen stemte imod eller hverken for eller imod.
Forslaget trådte i kraft d. 1. januar. 2019.

4.1.6 Udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål
(benyttelse af boligerne) (fx AirBnB) – L 2019 368 – endeligt vedtaget
9.4.2019.
Som led i førnævnte aftale om deleøkonomi (afsnit 4.1.4), blev der sat nye grænser for en ejers mulighed for
at bruge deleøkonomiske platforme som AirBnB.
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Det foreslås at der indføres grænser for borgernes udlejning af egen, fulde helårsbolig til ferie- og
fritidsformål. Grænserne knytter an til den indberetningsform, som borgeren vælger, for at understøtte og
tilskynde til brug af digitale platforme, som automatisk indberetter udlejningsindtægten til
indkomstregisteret.
Anvender borgeren en udlejningsformidler, som automatisk indberetter udlejningsindtægten til
indkomstregisteret, kan borgeren udleje i 70 dage årligt. Formidler borgeren selv udlejningen, kan borgeren
udleje i 30 dage om året. Kommunerne kan hæve grænsen på 70 dage til højst 100 dage.
Den automatiske indberetningsløsning for udlejningsformidlere vil dog først foreligge pr. den 1. januar 2021,
hvorfor der foreslås en overgangsordning, som muliggør, at borgeren kan udleje egen helårsbolig i 70 dage
årligt, uanset indberetningsform frem til den 31. december 2020.
Hensigten er under alle omstændigheder, at borgerne belønnes for at bruge en platform som indbretter til
SKAT.
LLO har d. 5. februar 2019 (som den eneste lejerorganisation) afgivet høringssvar. Vi kritiserer at (1) at
værelsesudlejning er undtaget udlejningsloftet, (2) at perioden på 70 dage er for lang og (3) at vi mangler en
understregning af at udlejning ved tjenester som AirBnB ikke er en gyldig grund til, at tidsbegrænse
almindelige lejeforhold.
LLO mener at boligerne er til for beboernes skyld. Ikke for turisternes.
Forslaget blev vedtaget. For stemte S, DF, V, LA, RV og KF, imod stemte EL, ALT og SF.

4.1.7 Aftale om nedsættelse af ekspertgruppe som skal undersøge
boligreguleringslovens § 5, stk. 2 (Aftale af 27.2.2019)
VLAK-regeringen (V, LA og KF) og S, DF, EL, RV og SF indgik den 27. februar 2019, en aftale om at en
ekspertgruppe skal undersøge boligreguleringslovens § 5, stk. 2.
Denne aftale var en reaktion på S og DF’s beslutningsforslag, der ligeledes foreslog en undersøgelse, men at
der imens denne undersøgelse foregik skulle være et ”straksindgreb” således at beløbsgrænserne for 5,2
arbejder fordobledes imens arbejdsgruppen arbejdede.
Rapporten udgjorde fundamentet for Blackstone-indgrebet.
Det fremgår af aftalen at ” […] parterne enige om at nedsætte en ekspertgruppe, som skal undersøge
omfanget og virkningerne af § 5 stk. 2 og komme med anbefalinger til eventuelle ændringer af loven. Når
rapporten foreligger, vil Transport-, Bygnings- og Boligministeren indkalde partierne til politiske drøftelser.
Parterne er enige om, at forligsparterne stilles frit i forhold til § 5 stk. 2 problemstillingen efter
arbejdsgruppens afrapportering og således ikke er bundet af forliget på dette punkt, når der skal tages
stilling til ekspertgruppens anbefalinger.”
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Kommissoriet lyder således (delvist uddrag):
”Formål
Ekspertgruppen har til formål at belyse omfanget og effekten af gennemgribende forbedringer efter
boligreguleringslovens § 5, stk. 2, med udgangspunkt i en opdatering af 2009-undersøgelsen udarbejdet af
det daværende Velfærdsministerium.
Desuden skal ekspertgruppen beskrive virkningerne af boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Bestemmelsen har
til formål at sikre, at den ældre boligmasse vedligeholdes og moderniseres gennem et incitament til udlejere
til at foretage investeringer i ejendommen samtidig med at sikre en rimelig husleje. Desuden skal det belyses,
om omfanget af anvendelsen af § 5 stk. 2 er passende i forhold til formålet med ordningen, og hvordan
omfanget afviger fra forventningerne, da ordningen blev indført. I denne forbindelse skal ekspertgruppen
afdække eventuelle problemer eller uhensigtsmæssigheder i reglerne. Undersøgelsen skal afdække
konsekvenserne/udviklingen i forhold til huslejeniveau før og efter modernisering. Ekspertgruppen skal
desuden vurdere om lejelovgivningens almindelige regler om forbedringer og lejeforhøjelse for forbedringer
giver et tilstrækkeligt incitament for udlejer til at foretage forbedringer.
Såfremt der identificeres problemer med § 5 stk. 2, skal ekspertgruppen komme med konkrete anbefalinger,
om hvordan ordningen vedrørende gennemgribende forbedringer kan justeres.
Anbefalingerne skal tage hensyn til, at:
- den ældre boligmasse skal vedligeholdes og moderniseres,
- udlejere skal have et incitament til at lave forbedringer, således at den del af boligmassen, som anvendes til
privat udlejning, følger boligstandarden i resten af boligmassen.
Ekspertgruppen skal i forbindelse med udarbejdelsen af anbefalinger have for øje, at lejelovsforliget fra 2014
har til formål at modernisere og forenkle lejeloven og boligreguleringsloven og skal derfor overveje om
anbefalingerne vil gøre boligreguleringslovens reger om huslejefastsættelse mere indviklede. Økonomiske
konsekvenser af anbefalingerne, herunder konsekvenser for andelsbolig-sektoren, private
udlejningsejendomme og investorer, samt økonomiske konsekvenser for staten og kommuner skal belyses.
Desuden skal behovet for eventuelle overgangsordninger belyses. Ydermere skal ekspertgruppen i
forbindelse med deres anbefalinger belyse konsekvenserne i forhold til, om der fortsat vil være en rimelig
andel private lejeboliger i de store byer, som det er muligt at betale for mennesker med gennemsnitlige
indkomster.
Sammensætning:
Ekspertgruppen består af følgende medlemmer:
- universitetsprofessor (kendskab til lejelovgivningen) (Hans Henrik Edlund)
- dommer(kendskab til reglernes anvendelse i praksis) (Jens Stausbøll)
- boligøkonom (kendskab til boligøkonomi- og finansiering) (Mikael Møller)
- repræsentant for udlejere (EjendomDanmark) (Morten Østrup Møller)
- repræsentant for lejere (LLO). (Anders Serup Svendsen)
Ekspertgruppen påbegyndte sit arbejde i april 2019 og afleverede den endelige rapport 29.10.2019.
Rapporten indeholdt syv forskellige idéer til at ændre 5,2 (herunder en afskaffelse).
LLO udgav i anledningen af rapporten et læsehæfte ” FORSTÅ BOLIGREGULERINGSLOVENS § 5,2 -en
læsevejledning og kommentar til ekspertgruppens rapport vedr. Boligreguleringslovens § 5, stk. 2.
LLO afgav mindretalsudtalelse i rapporten, hvor vi opfordrede til en afskaffelse af paragraffen, fremfor de
øvrige tiltag.
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Mindretalsudtalelsen er LLOs supplerende holdning og skal ikke læses som en overordnet kritik af
rapportens gennemgang og resultater, som efter vores opfattelse tydeliggjorde behovet for et indgreb.
Se afsnit 4.1.11 for en gennemgang af Blackstoneindgrebet.

4.1.8 Støtte til styrket indsats i landsbyer (L 2019 465 – endeligt vedtaget
29.4.2019)
Forslaget indfører en ramme til landsbyfornyelse, der kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere
og i det åbne land. Kommunerne kan bruge rammen til at støtte bygningsfornyelse, områdefornyelse samt
kondemnering og genhusning.
Formålet er at fokusere byfornyelsesmidlerne til landets landsbyer og landområder, hvor der er størst behov
for offentlig støtte til fornyelse af byerne.
Lovforslaget er en følge af finansloven for 2019, hvor den statslige udgiftsramme til byfornyelse
omprioriteres til en ny ramme til landsbyfornyelse.
LLO har afgivet høringssvar.
Vi anerkender, at der er et behov i de mindre byer for at hæve boligstandarden. Alt for mange af vores
medlemmer på landet bor i dårlige boliger.
Der er dog stadigvæk et problem med boligstandarden i Danmarks større byer, som ikke bør nægtes
byfornyelsesmidler.
Endeligt mener LLO at byfornyelse bruges til byfornyelse og ikke til nedrivning.
De ejendomme som i dag har et stort vedligeholdelsesefterslæb -og som ikke bliver byfornyet, bliver nok de
næste kandidater til nedrivning.
Forslaget blev vedtaget
For stemte S, DF, V, LA, ALT, RV og KF, imod stemte EL, SF stemte hverken for eller imod
Forslaget trådte i kraft den 1. maj 2019.

4.1.9 Ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.
(ventelister) (BEK nr 519 af 30/04/2019).
D. 4. marts 2019, indgik VLAK-regeringen (V, LA og KF) og DF en politisk aftale om ændring af de almene
ventelisteregler.
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har herefter fremsendt høring, om ændring af udlejningsbekendtgørelsen.
Heraf fremgår det at:
”Formålet med at ændre de gældende regler om udlejning af ledige almene familieboliger er at imødekomme
et ønske om, at en andel af de ledige almene familieboliger udlejes direkte til boligsøgende på den eksterne
venteliste uden først at have været tilbudt boligsøgende på oprykningsventelisten. Det bliver således lettere
for boligsøgende udefra at komme i betragtning til ledige almene familieboliger.”
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Konkret foreslås det at ”Fortrinsretten for boligsøgende på oprykningsventelisten anvendes i forhold til hver
anden ledige familiebolig i boligorganisationen.”
LLO afgav høringssvar herom d. 8. april 2019.
LLO kritiserede ændringen, da fortrinsretten kan være af stor betydning for at de nuværende beboeres
mulighed for at blive boede i ejendommen -også i fremtiden. Hvis fx trapperne bliver for svære at gå op af,
skal man vente i kortere tid på en ledig stuelejlighed.
Ministeren offentliggjorde Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger
m.v. (retsinformation.dk) (BEK nr 519 af 30/04/2019) d. 30. april 2019).
Ændringen trådte i kraft pr. 1. juli 2019.

4.1.10 Nye COVID-19 tiltag på lejeområdet. Forslag til lov om ændring af
lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme og
forskellige andre love. (L 2020 359 -endeligt vedtaget d. 4.4.2020)
På grund af Coronakrisen, blev der indført særlige regler i hele Danmark. Dette gælder også på lejeområdet.
Konkret fik udlejer en længere frist til at aflægge forbrugsregnskaber, og de almene afdelingsmøder blev
udskudt pga. forsamlingsforbuddet.
Boligministeren fik desuden nye beføjelser til at fastsætte regler for forbrugsafregning, i anledning af
Coronakrisen.
Nye frister for forbrugsregnskaber:
Boligministeren udskød fristen for udlejers aflevering af forbrugsregnskaber. Dette gjaldt både for lejere i
den private og almene sektor.
Hvis den normale frist for aflevering af forbrugsregnskab udløb i perioden d. 4. april til d. 3. oktober 2020,
blev udlejers frist udskudt således, at regnskabet senest skulle være kommet frem til lejerne d. 4. oktober
2020.
Nye midlertidige regler for almene afdelingsmøder:
Som følge af det daværende forsamlingsforbud har Boligministeren besluttet, at de almene afdelingsmøder
udskydes.
Der skal indkaldes til nye afdelingsmøder, når forsamlingsforbuddet igen ophæves.
De beboerdemokrater, der er på valg, kan fortsætte indtil det nye afdelingsmøde afholdes.
Ministeren gav desuden boligorganisationerne lov til at bestemme huslejestigninger på op til 2%, uden at
afdelingsmødet afholdes. Ministeriet giver også boligorganisationen ret til at stille et sådan forslag til skriftlig
urafstemning hos beboerne.
Lovforslaget blev vedtaget d. 31. marts 2020 af samtlige partier.
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Bekendtgørelsen (nr. 361 af 4/4 2020) blev gennemført umiddelbart efter lovændringen.
LLO har i forbindelse med Coronakrisen udsendt en fælles opfordring med Ejendom Danmark til Finans
Danmark, om at holde hånden under udsætningstruede lejere samt sendt en opfordring om en hjælpepakke til
lejerne (PioPio 7. april 2020). Endeligt har LLO opfordret Folketinget til at suspendere ”Ghettolisten” som
følge af Coronakrisen.

4.1.11. Blackstone-indgrebet (L 2020 176, L 2020 177, L 2020 178 -Endeligt
vedtaget d. 9.6.2020)
Folketinget tredjebehandlede det såkaldte Blackstone-indgreb d. 4. juni 2020. Indgrebet blev udmøntet i tre
love:
L176 - (Øgede energikrav ved anvendelse af § 5, stk. 2, i lov om midlertidig regulering af
boligforholdene og fastfrysning af vurderinger af værdien af andelsboligforeningers ejendomme).
L177 - (Karensperiode ved erhvervelse m.v. af udlejningsejendomme og lovfæstelse af
normalvedtægtens krav om tilslutning på fire femtedele til opløsning af andelsboligforeninger).
L178 - (Styrkelse af lejerne).

Grundlæggende gør Blackstoneindgrebet det vanskeligere at opkræve husleje efter det lejedes værdi (den
høje husleje), men ikke umuligt. Lidt groft sagt skal der nu mere til at opkræve den høje husleje fx skal
ejendommene for fremtiden kunne holde på bedre på varmen for at opkræve den høje leje.
Selvom LLO ikke fik en afskaffelse af BRL § 5, stk. 2, blev det alligevel til den største forbedring af
lejeloven i årtier.
Lovene udmønter det såkaldte Blackstone-indgreb (Aftale om initiativer mod kortsigtede investeringer i
private udlejningsboliger) af 30. januar i år.
Aftalen blev indgået imellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og
Alternativet. Loven er nu blevet vedtaget af de samme partier.
Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Nye Borgerlige stemte imod
loven, om end med forskellige begrundelser.
LLO har været i kontakt med ordførere, ministeriet og ministeren selv, om flere tekniske forhold til
gennemførelse af indgrebet. Det er vores opfattelse, at disse henvendelser har givet et bedre resultat end
udgangspunktet, om end vi desværre ikke er trængt igennem med alle vores pointer.
Vi henviser til vores lange høringssvar (vedhæftet som bilag), for en uddybning af de tekniske ændringer vi
ønskede.
Alle tre forslag blev vedtaget. For stemte S, DF, SF, EL, ALT og Sikandar Siddique (UFG)), imod stemte V,
RV, KF, NB og LA.
Loven trådte i kraft d. 1. juli 2020.
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4.1.12 Ny ejerlejlighedslov (L 2020 908 - endeligt vedtaget d. 18/6 2020)
Der fremsat forslag til en ny ejerlejlighedslov d. 15. januar 2020. Forslaget blev vedtaget d. 9. juni 2020.
Den nye minister fremsatte et forslag med langt færre ”tidsler” end den forrige.
VLAK- regeringens oprindelige forslag indebar en mulighed for at omdanne flere småhuse til ejerlejligheder,
hvilket ville have betydet mindre lejerbeskyttelse for de ramte lejere, samt store forventede lejestigninger.
Vi har derfor været meget tilfredse med, at denne del af forslaget bliver droppet.
Størstedelen af lovens ændringer påvirker de indbyrdes forhold i ejerforeningen, og ikke nødvendigvis
lejerne.
Vi har dog lavet enkelte bemærkninger om ejerforeningens mulighed for at opsige eller ophæve en lejer, som
vi mener bør gøres tydeligere.
I det høringsnotat, ministeriet har lavet, fremgår det, at ministeriet har lyttet til LLO’s opfordring til, at
uddybe i hvilke tilfælde en ejerforening kan overtage, en udlejers mulighed for, at bringe en lejeaftale til
ophør.
LLO har været med i det såkaldte ”ejerlejlighedslovsudvalg”, som arbejdede med dette lovforslag i perioden
2016-2018. Der var en risiko for, at ca. 350.000 boliger ville kunne blive omdannet til ejerlejligheder (heraf
ca. 150.000 andelsboliger og 200.000 lejeboliger.) Disse boliger ville i den forbindelse blive dyrere.
Resultatet blev at kun ca. 6000 boliger, får mulighed for at blive opdelt i ejerlejligheder, hvor det ikke
tidligere var muligt. Der er tale om ejendomme med to beboelseslejligheder og erhverv. Disse boliger findes
typisk i ældre strøgområder, i de gamle købstæder, med butik i stuen, og beboelse i overetagen.
Med andre ord kunne forslaget have været meget, meget værre.
Forslaget blev vedtaget. For stemte S, V, DF, RV, SF, KF, NB, LA og ALT), ingen imod, og hverken for
eller imod stemte EL og Uffe Elbæk (UFG).
Loven trådte i kraft d. 1. juli 2020.

4.1.13 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Ny
Boligaftale (L 2020 919 – endeligt vedtaget d. 20.6.2020)
D. 19. maj 2020, blev et stort flertal af Folketingets partier enige om en ny boligaftale for renovering af
almene boliger.
Regeringen (S) har sammen med V, DF, RV, SF, EL, KF, ALT og Sikandar Siddique (UFG) besluttet at
afsætte 30,2 mia. kroner til grønne renoveringer af almene boliger.
Aftalen indebærer bl.a., at der afsættes 30,2 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renovering i den almene
boligsektor i perioden 2021-2026. Heraf fremrykkes 12 mia. kr. til 2020, og der afsættes 6,4 mia. kr. i 2021
til afvikling af hele ventelisten i Landsbyggefonden. Aftalen medfører, at der yderligere skabes incitament til
at der energirenoveres for 6 mia. kr. i den almene boligsektor, fordi der udformes en ny grøn garanti. Samlet
set vil der med aftalen i alt kunne renoveres for 36 mia. kr. i den almene boligsektor.
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Aftalen medfører desuden at der kommer en større fokus på energibesparende arbejder, når ansøgninger til
landsbyggefonden skal evalueres.
LLO støttede forslaget, og bemærker at de almene boliger igen går forrest i den grønne omstilling. Desuden
var der tale om en historisk stor aftale.
Lovforslaget blev vedtaget.
For stemte S, V, DF, RV, SF, EL, KF, ALT og Susanne Zimmer (UFG), imod NB og LA.

4.1.14 Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer
(Anmeldelsesordning for tomme boliger) (L 2020 2075 – endeligt vedtaget
21.12.2020).
Det foreslås at indføre en frivillig anmeldelsesordning, som skal give kommunerne mulighed for at modvirke
boligspekulanters udlejning af ubeboelige boliger. Anmeldelsesordningen indebærer, at udlejere af boliger
opført for mere end 40 år siden, der ikke har været udlejet inden for det seneste år, skal anmelde boligen til
kommunalbestyrelsen, før der sker udlejning.
Lovforslaget udmønter den politiske aftale af 28. december 2018 mellem den daværende regering (Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en
anmeldelsesordning til at modvirke udlejning af ubeboelige boliger.
Vi har lavet et høringssvar tilbage i januar 2020, hvor vi ønsker at ordningen bliver gjort obligatorisk, og at
der følger finansiering med til de nye krav, så kommunerne har råd til at benytte ordningen.
Forslaget blev førstebehandlet d. 4. november og i forbindelse med udvalgsbehandlingen blev loven ændret
således at forkortede perioden fra ét år til seks måneder fra udløbet af seneste lejekontrakt.
Forslaget blev vedtaget. For stemte S, V, DF, RV, SF, EL, KF, NB, LA, ALT og UFG ingen stemte imod.
LLO har nu en vigtig opgave i at få overtalt alle landets kommunalbestyrelser til at bruge ordningen.
Loven trådte i kraft 1. januar 2021.

4.1.15 Ændring af lov om midlertidig regulering af
boligforholdene.(Bopælspligt i nyetablerede boliger, der i en lokalplan er
fastlagt til helårsboliger) (L 2020 2076 – endeligt vedtaget 21.12.2020).
Forslaget indebærer en skærpelse af bopælspligten, således, at et ”smuthul” i den eksisterende lovgivning
lukkes.
Lovforslaget vil ændre reglerne om benyttelse af boliger med henblik på at udvide reglernes
anvendelsesområde. I stedet for tidspunktet, hvor boligen for første gang benyttes til helårsbeboelse, dvs.
ejeren/lejeren flytter ind, vil reglens anvendelse blive udvidet med henblik på at omfatte boliger, der i en
lokalplan er fastlagt til helårsboliger, fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsens tilladelse til at tage
boligen i brug foreligger.
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LLO støtter forslaget. I områder med bolignød, er det vigtigt at der stilles krav til at boligerne rent faktisk
beboes. LLO har fremsendt et bifaldende høringssvar.
Lovforslaget blev vedtaget For stemte S, DF, RV, SF, EL, ALT og UFG, imod stemte V, KF, NB og LA).
Loven trådte i kraft d. 1. januar 2021, men loven finder ikke anvendelse på boliger, der er fastlagt til
helårsboliger i en lokalplan, som er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort før den 1. januar 2021. For
disse boliger finder de hidtidige regler anvendelse.

4.1.16. Ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene
boliger. (tag over hovedet garanti m.m.) (L 2020 2078 endeligt vedtaget
21.12.2020)
Forslaget indeholdt tre dele:
Første del skaber hjemmel for en kommune til, at kommunen kan etablere og drive en ordning, som kan
tilbyde unge uddannelsessøgende et midlertidigt sted at bo, hvis de ikke kan finde en bolig inden studiestart.
Anden del vedrører digitalisering af den almene boligsektor, således, at udlejer får udvidet mulighed for at
bruge Digital Post i stedet for breve -også for opsigelser etc.
Tredje del vedrører indførelsen af en forsøgsordning, hvorefter udlejer i helt særlige situationer gives
mulighed for at opsige lejere af almene ældre- eller plejeboliger, eksempelvis ved et ændret plejebehov hos
lejeren.
LLO støtter forslaget om tag-over-hovedet, men er kritisk over muligheden for at opsige lejere pr. E-mail og
for forsøgsordningen, som gør det nemmere at opsige beboere med ændrede plejebehov.
Under behandlingen udgik tredje del, som bl.a. vi havde kritiseret.
Dog blev det med loven muligt at give meddelelser om påkrav og opsigelse via Digital Post (e-boks), lejers
indsigelse kan ligeledes ske ved brug af Digital Post.
Reglerne gælder dog kun den almene sektor. Der skal stadigvæk sendes papirbreve i den private sektor ved
opsigelser, påkrav etc.
Vær opmærksom på, at der dermed er forskel på den private lejelov og den almene.
Forslaget blev vedtaget For stemte (S, V, DF, RV, SF, EL, KF, NB, LA, ALT og UFG) ingen stemte imod.

4.1.17 Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om almene
boliger m.v (nedlæggelse af BVB). (L 2020 2079 – endeligt vedtaget d.
21.12.2020).
Med lovforslaget foreslås skadedækningen af fremtidige bygningsfornyelser ophævet, og Byggeskadefonden
vedrørende Bygningsfornyelse sammenlægges med Byggeskadefonden.
Herudover ophæves reglerne om aftalt grøn byfornyelse i lov om byfornyelse og udvikling af byer.
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Forslaget medfører at den nuværende BvB (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse), trækkes ud
af Grundejernes Investeringsfond og i stedet lægges sammen med Byggeskadefonden (fra det almene
område).
LLO mistede i den forbindelse vores bestyrelsesplads i BvB, som udfyldtes af Claus Højte.
Endvidere ophæves reglerne om aftalt grøn byfornyelse efter kun få år, da ordningen stort set ikke blev brugt.
LLO’s vurdering har været, at udlejer kunne tjene flere penge på at gennemføre almindelige forbedringer, da
dette gav et bedre afkast.
Da ordningen kræver udlejers accept, og udlejer havde et bedre alternativ, var projektet kun relevant for
udlejere, som manglede likviditet.
Forslaget blev vedtaget. Partierne S, V, DF, RV, SF, EL, KF, NB, LA, ALT og UFG.
Loven trådte i kraft 1. januar 2021.

4.1.18 Ændring af byggeloven (L 2020 2080 – endeligt vedtaget 21.12.2020)
Med lovforslaget foreslås indført administrative forenklinger på det kommunale myndighedsarbejde på
brandområdet. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen får hjemmel til at henlægge kompetencen til at udstede
påbud og forbud vedrørende driftsmæssige foranstaltninger til redningsberedskaberne. Kommunerne vælger
selv, om de vil henlægge kompetencen til beredskaberne. Den foreslåede hjemmel indebærer, at
redningsberedskaberne med henlæggelsen kan træffe afgørelse på stedet i forbindelse med brandsyn uden
kommunal sagsbehandling.
Derudover foreslås det, at byggelovens hjemmel til at fastsætte regler om driftsmæssige forhold i bestående
bebyggelse præciseres, så den udtrykkeligt omfatter både bestående og ny bebyggelse.
LLO støtter forslaget. Øget fokus på brandsikkerhed er altid vigtigt.
Forslaget blev vedtaget d. 10.12.2020 For stemte S, V, DF, RV, SF, EL, KF, NB, LA, ALT og UFG ingen
stemte imod og ingen stemte hverken for eller imod.

4.1.19. Ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love
(Ophør af den offentlige ejendomsvurdering for erhvervsejendomme
(herunder andelsboliger). (L 2021 291 – endeligt vedtaget d. 27.2.2021)
LLO har indgivet et uopfordret høringssvar til Skatteministerens lovforslag, da vi er bekymrede for at
forslaget vil føre til at flere andelsboligforeninger bruger valuarvurderinger, i stedet for de lavere offentlige
vurderinger.
Efter førstebehandlingen blev lovforslaget delt i to.
Den for LLO relevante del, som angår andelsboligforeningernes vurderingsform, blev delt til L 107 A
Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Ansættelse af
grundværdier for erhvervsejendomme m.v.).
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Lovforslaget indebærer at den offentlige vurdering (som de billigere andelsboligforeninger benytter) ophører.
LLO arbejder for en afskaffelse af valuarvurderingerne, som har gjort andelsboligsektoren langt dyrere end
tidligere. Hvis et af de eneste reelle alternativer til valuarvurderinger tages bort, er dette en meget alvorlig
udvikling.
Lovforslaget blev vedtaget For stemte S, V, DF, RV, KF, LA og Jens Rohde (UFG)), imod stemte SF, EL,
NB (ved en fejl), ALT og UFG.

4.1.20 Yderligere foranstaltninger for at forebygge og inddæmme smitte med
covid-19 m.v.). (L 2021 529 – endeligt vedtaget 27.3.2021)
Med lovforslaget ønskes der etableret hjemmel til at forlænge fristen for aflæggelse af forbrugsregnskaber i
lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om leje af erhvervslokaler m.v. Dette gøres med henblik på
at undgå risiko for spredning af covid-19, da det kan forventes, at mange lejere ikke ønsker fysisk besøg af
måleraflæsere i lejemålet.
Endvidere vil lovforslaget etablere hjemmel til at forlænge 2-årsfristen for afholdelse af beboermøder i
beboerrepræsentationerne.
LLO har afgivet høringssvar.
LLO ønskede at give beboerrepræsentationerne længere frist til at afholde møder. SF fremsatte
ændringsforslag herom i forbindelse med udvalgsbehandlingen, men fandt kun støtte hos Ø og Frie Grønne.
Ændringsforslaget blev således ikke vedtaget.
Forslaget blev vedtaget. For stemte S, V, DF, SF, RV, EL, KF, NB, LA og UFG ingen stemte imod og ingen
stemte hverken for eller imod.

Loven trådte i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende. Dvs. at loven har virkning fra den 10. februar
2021

4.1.21 Tidligere hårde ghettoområder, som er omfattet af en udviklingsplan).
(L 2021 1167 – endeligt vedtaget d. 8.6.2021)
Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe hjemmel til, at de almene boligorganisationer, kommunerne og
Landsbyggefonden kan anvende visse særlige regler i lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene
boliger og lov om leje gældende for et boligområde omfattet af en fælles udviklingsplan eller en kommunal
udviklingsplan, selvom det pågældende boligområde ikke længere opfylder betingelserne for at være på
listerne over udsatte boligområder m.v., som offentliggøres hvert år den 1. december.
Med andre ord: Hvis beboersammensætningen ændrer sig, så en afdeling ikke længere er et ”hårdt
ghettoområde”, skal det stadigvæk være muligt at gennemføre udviklingsplanen (fx ved fortætning,
omdannelse, salg eller nedrivning).
LLO har skrevet høringssvar (vedhæftet som bilag 3).
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Dette høringssvar blev citeret af Ø i udvalgsbetænkningen:
” EL konstaterer, at der er såkaldte »hårde ghettoområder«– som er blevet pålagt at
gennemføre en udviklingsplan, som skal reducere antallet af almene familieboliger – som ikke
længere opfylder kriterierne for at bliver kategoriseret som en såkaldt »hård ghetto«. På den
baggrund støtter EL’s medlemmer af udvalget LLO’s opfordring i deres høringssvar til, at
Folketinget undlader at bruge yderligere indgreb eller økonomiske midler til at opnå et mål,
der allerede er nået, og dermed undlader at gennemføre de udviklingsplaner, som glædeligt
har vist sig overflødige.”
Desværre var der ikke opbakning til vores synspunkt og lovforslaget blev vedtaget
For stemte S, V, DF, SF, KF, LA og Inger Støjberg (UFG), imod stemte RV, EL og UFG, hverken for eller
imod stemte NB, KD.
Loven træder i kraft d. 1. juli. 2021.

4.1.22 Udkast til lovforslag om ændring af lov om leje og lov om midlertidig
regulering af boligforholdene. (styrkelse af fremlejetagere) (lovforslag endnu
ikke fremsat)
Regeringen har fremlagt et lovforslag om styrkelse af fremlejetageres rettigheder.
Lovforslaget er sendt i førhøring hos LLO.
Lovforslaget indeholder tre hovedelementer:
1. Begrænsning i størrelsen af den forudbetalte leje
2. Sanktion for utilbørlig disponering over depositum
3. Opsigelsesadgang over for lejere, der misligholder fremlejeforhold
LLO støtter de første to elementer, da det er vigtigt at sikre fremlejetageres rettigheder yderligere, men
anbefaler ikke en vedtagelse af det sidste, da der ikke er grund til at indføre en ny opsigelsesbestemmelse.
LLO afgav høringssvar d. 8. 6 2021.

4.1.23 Ny Parallelsamfundsaftale indgået mellem regeringen (S), V, DF, SF,
KF og LA om: Blandede boligområder –næste skridt i kampen mod
parallelsamfund (lovforslag endnu ikke fremsat)

Regeringen har indgået en ny aftale om parallelsamfund.

16
© Kongres 2021, Politisk del, faneblad 04

Vi har på vores hjemmeside kommet med følgende kommentar:

Ny boligaftale 3 roser og 3 torne.
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance har indgået
en ny parallelsamfundsaftale tirsdag d. 15. juni 2021.
Med LLO’s øjne er der både roser og torne i den aftale, der er indgået.
Roserne først:
1. Ordet ”ghetto” udgår af lovgivningen. Dette har boligminister Kaare Dybvad ønsket siden han
tiltrådte som boligminister, og vi mener at det er meget positivt at man taler ordentligt om lejerne også i lovgivningen.
2. Længere tid til at vende udviklingen. Boligområder som er i fare for at tvunget til at lave de
såkaldte ”udviklingsplaner”, som betyder nedrivning, ommærkning, salg eller andet, får et år mere til
at vende udviklingen.
3. Den private udlejningssektor skal løfte en boligsocial opgave -efter aftale.
Liberaliseringen af boligmarkedet har ført til højere huslejer i den private udlejningssektor. De
lejere, der ikke kunne betale den høje private husleje, har kun haft det almene område at søge ind i.
Med aftalen kan kommunen indgå aftaler med private udlejere om at leje ud til de lejere, som ikke
længere kan komme ind i de almene boliger pga. krav om fx arbejde eller statsborgerskab.

Flere af forslagene synes LLO dog går den forkerte vej:
1. Målstolperne flyttes (igen) – Forebyggelsesområder introduceres. Partierne introducerer
nye kriterier (se faktaboks) som vil efter ministeriets tal vil omfatte 110.000 beboere. I disse områder
ændres ventelistereglerne og muligheden for nedrivning af almene boliger. I alt er 163.000 beboere
enten boende i et forebyggelsesområde, et udsat boligområde, et parallelsamfund (tidligere benævnt
ghettoområde) eller et omdannelsesområde (tidl. Hårdt ghettoområde).
2. Ventelistereglerne ændres – Tidligere kunne boligselskaberne selv bestemme om man vil lade
folk i beskæftigelse eller som er under uddannelse komme foran i boligkøen i en almen afdeling. Nu
gøres dette til et ufravigeligt krav i de såkaldte forebyggelsesområder, og desuden indføres krav om
den boligsøgende enten skal have statsborgerskab i EU, EØS-lande eller Schweitz. Samt visse
modtagere af sociale ydelser.
3. Lejernes fremleje og bytteret begrænses. Fremlejetagere eller byttepartnere skal også leve op
til de nye ventelistekrav.

LLO vil samlet set igen opfordre Folketingets partier til at droppe Ghetto/parallelsamfundspakkerne, som FN
blandt andet ligeledes har opfordret til. Selvom nogle af tiltagene i aftalen er positive, ændrer det ikke på at,
LLO ønsker parallelsamfundspakkerne afskaffet -også i den ændrede form.
Ghettopakkerne har den forkerte løsning på sociale problemer. Med ændringen i parallelsamfundspakken kan
du stadigvæk risikere at miste din lejlighed fordi din nabo er kriminel.
Sociale problemer bør ikke løses med underkende beboernes selvbestemmelsesret. Med aftalen går
Folketinget endnu et skridt imod at beslutningerne i boligafdelingerne ikke træffes af beboerne i afdelingen,
men på Christiansborg eller i de almene organisationsbestyrelser.

Helene Toxværd
Landsformand

/Anders Svendsen
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4.1.24 Anden høringsrunde til sammenskrivningen af Lejeloven og
boligreguleringsloven. (lovforslag endnu ikke fremsat)
Forslaget indebærer, at Lejeloven og Boligreguleringsloven skrives sammen, og ændres til to nye love: En ny
”lov om leje” og ny ”lov om boligforhold”. Desuden sammenskrives lov om kommunal anvisningsret og lov
om tvungen administration af udlejningsejendomme.
På HB-mødet d. 20. juni 2020, blev det oplyst, at vi netop havde modtaget det omfattende høringsmateriale
på ca. 900 sider.
Efter en fælles henvendelse med EjendomDanmark, fik vi udskudt fristen for høringssvar ca. Én måned
yderligere, således at fristen blev d. 18 september 2020.
Vi udfærdigede to længere høringssvar, på hhv. 24 og otte sider. LLO har endvidere afholdt møde med
boligministeren og en række ordførere i forlængelse af høringssvaret.
Der har været forhandlingsmøder i forligskredsen, men da parterne ikke kunne blive enige om forbedringer
eller forenklinger, tager lovforslaget alene udgangspunkt i en såkaldt ”teknisk sammenskrivning”.
Vi fik d. 23/12 2020 anden udgave af sammenskrivningen i høring. Efter en ny fælles henvendelse med
EjendomDanmark fik vi frist til 12/3 2021 for besvarelse af høringsmaterialet.
Samlet set kan LLO ikke støtte forslaget i dets nuværende form og vi ønsker rettelser i form af juridiske
ændringer, forbedringer til lejerne, herunder boligregulering i alle kommuner, og forenklinger.
Den valgte form har desværre gjort loven meget vanskelig at læse og bruge.
LLO opfordrer til at man i stedet vedtager en decideret forbedret lejelov, fremfor en tom og upræcis
sammenskrivning.
Efter høringsrunden, blev LLO indkaldt til en åben eksperthøring med Folketingets Boligudvalg om
sammenskrivningen. Anders Svendsen deltog på LLO’s vegne sammen med professor Hans Henrik Edlund,
EjendomDanmark, advokat Jakob Busse, advokat Anne Louise Husen og Sekretariatsleder Michael Bek
Jørgensen, fra Aarhus huslejenævn.
Høringen kan ses her: https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20201/bou/tv.7122.aspx?as=1
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4.2 Høringssvar.
4.2.1. (Høringssvar Parallelsamfundspakken) Boligområdet (L 2018 1322
endeligt vedtaget d. 27.11.2018).

Høringssvar fra Lejernes Landsorganisation (LLO) til "Forslag til lov om
ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov
om leje (initiativer der modvirker parallelsamfund)"
København 22/08/2018
Tak for fremsendelse af ovennævnte lovforslag til høring. LLO skal hermed give sin vurdering af forslaget.
LLO mener helt overordnet, at aftaleparternes fokus på at bekæmpe problemerne i udsatte boligområder er
både nødvendig og helt rigtig. Det er afgørende for LLO, at alle borgere kan føle sig trygge i deres hjem og
boligområde, uanset hvor og under hvilke ejerformer de bor. Det er således godt, at der gøres noget for
beboernes tryghed, fx ved at holde hårde kriminelle ude af områderne.
Det nuværende forslag ændrer på flere områder det første udkast til initiativer, der modvirker
parallelsamfund. Det er LLO’s opfattelse at det nuværende forslag samlet set har været en forbedring i
forhold til det første udkast. Vi vil særligt fremhæve, at det er positivt at forringelsen af ydelsesstøtten blev
taget af bordet. Når dette er sagt, så er forslaget efter vores opfattelse stadigvæk en forringelse i forhold til
loven som den ser ud nu.
Vi må derfor fastholde at mange af de tiltag, der er en del af lovpakken, efter vores vurdering næppe egnet til
at opnå formålet med pakken, men vil alene gøre det mindre attraktiv at være lejer i landets almene boliger.
Forslagets problemdefinition er ændret siden første udkast, da det blandt andet fremgår at: ”Ghettoområder
bliver således en delmængde af de udsatte boligområder. Med afgrænsningen sættes der fokus på, at den helt
centrale udfordring [vor fremhævning] i ghettoområderne er manglende integration af indvandrere og
efterkommere fra ikkevestlige lande.” *1
Dog er påstanden om, at den almene boligsektor er selve problemet ift. parallelsamfund gentaget. Denne
vurdering er efter LLO’s mening helt forkert og endvidere meget svagt begrundet. Begrundelsen er uændret
fra første udkast: Det vurderes at en væsentlig årsag til, at et ghettoområde er opstået, er den ensidige
boligsammensætning med et meget stort antal almene familieboliger i boligområdet”. *2
LLO finder det ikke godtgjort, at det er selve ejerformen og/eller antallet af familieboliger der er et problem i
sig selv. BL har tidligere påpeget, at der er over 7000 almene afdelinger i Danmark, hvoraf kun denne meget
begrænsede del, der synes at have problemer med parallelsamfund.
At sige at det er de almene lejeres boliger, der gør at der er parallelsamfund i Danmark, er ikke korrekt, og er
manglende respekt overfor landets almene lejere.
LLO kan derfor ikke støtte lovforslaget.
Vi vil i det følgende gennemgå lovforslaget i forslagets egen kronologi og afslutte med vores samlede
kommentarer
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1.Ny definition af udsatte boligområder og ghettoområder
Det er for LLO at se ikke fornuftigt, at der lægges op til at ændre de såkaldte ”ghettokriterier” for tredje gang
siden 2010. Det er dog mere alvorligt at kriterierne nu kan føre til mere alvorlige konsekvenser end tidligere
(herunder eksempelvis nedrivning eller salg uden beboernes samtykke).
De skærpede konsekvenser indføres desuden reelt med tilbagevirkende kraft, da man ændrer kriterierne og
derefter lægger boligafdelingernes forhold efter de nye kriterier og ikke de daværende til grund. Dette er ikke
fordrende for at boligafdelingen vil kunne tilpasse sig (og dermed undgå nedrivning etc.) de nye kriterier.
Såfremt der indføres nye kriterier, bør disse gælde for fremtiden.
Selve definitionen også påregnes at give problemer for boligselskaberne og for beboerne:
Det er for det første problematisk for beboerne imellem at naboens oprindelsesland har betydning for om
området kan klassificeres som en ”ghetto” og dermed at lejeren kan blive boende i sin bolig. Man kan spørge
hvordan vil det påvirke naboskabet, at en nabo fra et ikke vestligt land flytter ind, hvis et boligområde i
forvejen er et udsat område?
Dette kan ikke undgå at give interne spændinger i afdelingen, og dette på trods af at vores eget eller vores
forældres oprindelsesland er forhold udenfor vores egen kontrol.
Det er ikke rimeligt, at der skal ses skævt til lejere med ikke vestlig baggrund, fordi deres blotte
tilstedeværelse kan have store betydning for om afdelingen skal rives ned, sælges eller på anden måde
omdannes.
Dernæst vil definitionen være problematisk for boligorganisationerne, som har til opgave at ændre
beboersammensætningen, da de ikke må diskriminere på baggrund af race og etnicitet. Samtidigt ved de, at
såfremt beboersammensætningen ikke ændres, kan ejendommen i yderste konsekvens eksproprieres:
Får en lejer med ikke vestlig baggrund boligen, hvis det dermed vil betyde at (dele af boligområdet) skal
omdannes? Eller får han lov af blive boende efter et delvist salg af afdelingen til private investorer?
Andre parametre end etnicitet kan der naturligvis tages højde for (tilknytning til arbejdsmarkedet etc.) ved
udlejning af boligerne, men afdelingerne kan reelt risikere at blive revet ned som følge af kriterier, som de
ikke selv må lægge vægt på. De stilles derfor i en umulig situation, hvis de ønsker at ændre på netop
oprindelseslandskriteriet ift. beboersammensætningen.
Endeligt vil vi igen opfordre til ikke at benytte ordvalget ”ghetto”. Udtrykket er nedsættende og det er er
enestående i international sammenhæng, at omtale et boligområde på en sådan måde i officiel sammenhæng.
Vi ønsker at ordvalget ændres og at der vises en større respekt for beboerne.

2.Initiativer til udvikling af ghettoområder
Dette nye forslag, indeholder desværre den meget uheldige 40%-regel, om end denne regel gives en ”ventil”,
således at der under særlige omstændigheder kan dispenseres fra reglen.
Reglen medfører at afdelinger, der har været på ”ghettolisten” i 4 år skal lave en plan for hvordan man
kommer ned på maksimalt 40% almene familieboliger inden 2030.
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I LLO mener vi ikke, at man løser integrationspolitiske udfordringer ved at omdanne almene boliger.
Hvis de såkaldte ghettoområders ”helt centrale udfordring” er ”integration af indvandrere og efterkommere
fra ikkevestlige lande” *3, så virker det mærkværdigt at løse denne udfordring ved at rive boliger ned, sælge
dem til private investorer eller på anden vis omdanne disse.
Vi hæfter os endvidere ved, at det i forslaget antages at 11.000 familieboliger forsvinder, som følge af denne
regel.
Forslaget indeholder ikke forslag om at bygge 11.000 nye boliger i nærområderne til de lejere, der rammes af
forslaget, det angives alene at boligselskabet kan anvende en del af nettoprovenuet ved omdannelse af
boligområdet til grundkøb andre steder. Det fremgår dog ikke hvor mange nye boliger det antages at dette
tiltag vil medføre. Det må antages ikke at være i samme størrelsesorden som det antal boliger, der forsvinder.
Det er vores opfattelse at ”ventilen”, de tre kumulative betingelser er for specifikke til at have andet end
meget beskeden betydning for 40% reglen.

3.Afvikling af ghettoområder
Forslaget fastholder muligheden for at en almen boligafdelingen kan gives et såkaldt ”Afviklingspåbud” *4,
såfremt boligselskaberne ikke kan eller vil gennemføre tiltag, der tager afdelingen af den såkaldte
”ghettoliste”.
I LLO finder vi det meget ekstraordinært at ekspropriere, fordi man finder beboersammensætning
uhensigtsmæssig. Tiltaget er i strid med den beboerdemokratiske tanke om, at beboerne har blot en grad af
selvbestemmelse over deres egen bolig.
Dette lovforslag henviser flere steder til at give organisationsbestyrelserne yderligere muligheder for at
gennemføre de tiltag de selv finder nødvendige for at undgå at blive klassificeret som et ”udsat boligområde”
eller en ”ghetto”.
Det påpeges ved samme lejlighed, at lejerne i boligselskabet har bestemmende indflydelse i
organisationsbestyrelsen, og lejerne derfor stadigvæk har det sidste ord.
Reelt har lejerne dog ikke det sidste ord. Hvis Folketinget (reelt ministeriet) alligevel kan vride armen om på
organisationsbestyrelsen, og organisationsbestyrelsen kan vride armen om på afdelingen, er det reelt
ministeriet, der bestemmer.
Hvis et boligområde skal afvikles, så sker det ved lov og med fuld kompensation.
Staten overtager pligten til genhusning og dette er tænkt som ved Almenlejelovens § 86. Dette betyder reelt
at lejerne skal tilbydes en anden bolig i kommunen, der enten har det samme antal beboelsesrum som den
nuværende eller har et værelse mere end antallet af husstandsmedlemmer *5.
Lejerne skal derfor stadigvæk flytte, måske til et helt andet sted i kommunen, og kan få dækket sine
flytteudgifter. Det er alene boligselskabet, der modtager den eventuelt økonomiske kompensation.
Det er vores opfattelse, at det lejerne mister, når statens eksproprierer, er mere end en ret til at bo i en hvilken
som helst almen bolig i kommunen og flyttehjælp. De mister et hjem, og det bør de få en rimelig økonomisk
kompensation for.
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4.Afkald på tillægskøbesum
Tillægskøbesummen *6 er til at give et retvisende billede af markedsværdien. Det foreslås at kommunen kan
se bort fra dette beløb ved salg til private og dermed sælge under markedsværdien.
Det er ikke vores opfattelse at private udlejere behøver et sådan subsidium, og denne mulighed vil
formentligt blive brugt til at få en kommune til at sælge billigere, til ugunst for kommunernes økonomi.

5.Udvidelse af boligorganisationernes mulighed for at gennemføre indsatser
mod parallelsamfund uden afdelingens godkendelse
Det foreslås, at organisationsbestyrelsens muligheder for at overtrumfe afdelingen udvides til at omfatte
indsatser imod parallelsamfund og ”forebyggende indsatser”.
Ordningen medfører, at lejerne får mindre indflydelse på deres egne boligforhold. En stor del af afdelingens
fremtid og selvbestemmelse er således ikke længere hos beboeren. Dette gælder også helt afgørende
spørgsmål om omdannelse, nedrivning etc.
Det er LLO’s holdning, at beboerne skal kunne bestemme over deres bolig og hjem, og herunder over, hvilke
projekter, der skal iværksættes for at gøre boligområdet mere attraktivt.
Hvis beboerne ikke må bestemme, om de vil sælge eller renovere deres egen ejendom, så er der ikke meget
tilbage af beboerdemokratiet, der så de facto sættes ude af spil.
LLO er derfor imod denne bemyndigelse til organisationsbestyrelserne og mener, at lejerne skal have det
sidste ord også i disse sager, og dermed indflydelse på så vigtige beslutninger, der vedrører eget hjem.
Vi finder det ligeledes kritisabelt at de ”forebyggende indsatser” ikke er defineret skarpere. Såfremt det
antages, at en forebyggende indsats kan være ethvert tiltag, som organisationen skønner, vil gøre afdelingen
mere attraktiv, vil en afdelingsbestyrelse reelt ikke kunne modsætte sig.
Som nævnt i afsnit 3, kan en beboer på et afdelingsmøde reelt blive magtesløs. Hvis beboeren ved, at hun
bliver overtrumfet af boligselskabet, hvis hun siger nej, og hun ved at, hvis organisationsbestyrelsen siger
nej, bliver de overtrumfet af ministeriet, hvorfor skulle hun så overhovedet stemme?

6.Skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler
Forslaget vil gøre det obligatorisk for boligselskaber i udsatte områder at benytte ”fleksibel udlejning” ved
tildeling af boliger efter venteliste. Endvidere må kommunen ikke anvise nye lejere som ikke opfylder
”fleksibel udlejning” kriterierne.
Som det blandt andet er påpeget af BL, benyttes disse muligheder allerede i samarbejde med
boligorganisationerne og kommunerne, og det er ikke nødvendigt at vedtage ny lovgivning herom.
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Det er dog relevant at spørge, hvad der kommer til at ske med ventelisterne for landets almene lejere, hvis
flere boligafdelinger bliver lukket land?
Som følge af 40%-reglen må det påregnes at flere boligselskaber og kommuner vil forsøge at ændre
beboersammensætningen ved at lave forebyggende indsatser, og i større grad benytte fleksibel udlejning.
Jo flere afdelinger, der benytter fleksibel udlejning, jo vanskeligere bliver det for de lejere, der ikke opfylder
kriterierne at kunne skrive sig op til en almen bolig.
Disse lejere bliver henvist til at skrive sig op til andre boliger, der ikke har fleksibel udlejning, og disse
afdelinger vil derfor opleve længere ventelister.
I LLO finder vi, at det er den almene afdeling, selv der skal bestemme, men Folketinget bør under alle
omstændigheder undersøge effekterne af yderligere brug af fleksibel udlejning for ventelisterne i den almene
sektor.
For LLO at se ville det være langt mere ønskværdigt at løse ventelisteproblemerne ved at bygge flere almene
boliger og ved at åbne det private lejemarked op for lav- og mellemindkomstgrupperne (ved afskaffelse af
muligheden for at fastsætte lejen efter det lejedes værdi, ved gennemgribende renoveringer *7).
Vi ønsker med andre ord, at lejerne får flere boliger at flytte ind i, fremfor at springe visse lejere over i køen.

7.Ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet
Lovforslaget indebærer, at udlejere skal kunne ophæve lejere, der modtager en ubetinget fængselsdom *8 for
visse kriminelle handlinger, der begås i en radius af én kilometer fra den ejendom lejemålet er beliggende i.
Dette kommer oveni regeringens forslag om dobbelt straflængde for forbrydelser begået i visse områder.
Denne regel skal ikke kun gælde i de udsatte boligområder, men for alle lejere i hele Danmark. Både lejerne
der bor til privat udlejning og alment, det vil sige at ca. 41% af Danmarks befolkning bliver påvirket af
forslaget.
Dette gælder også hvis et medlem af husstanden begår kriminalitet. Dette fremgår direkte af lovforslaget.
Det er nemt at forudse nogle meget uheldige konsekvenser ved forslaget:
Hvis en lejer bor på Østerbro, og begår dennes hjemmeboende søn kriminel handling (eksempelvis simpel
vold) til en kamp i TeliaParken, så mister lejeren sin bolig. Dette sker dog ikke hvis han begår den samme
handling til en udekamp i en anden by.
Endvidere kan den voldsramte kvinde risikere at miste sit hjem, fordi partneren er voldelig. For hvis den
voldelige partner er en del af husstanden, så ryger hele familien ud.
Sådanne konsekvenser kan ikke være aftaleparternes hensigt med lovforslaget, og vi håber derfor at denne
del af lovforslaget ikke bliver en realitet. Det er desuden vanskeligt at se hvorfor det er nødvendigt i en
parallelsamfundspakke, at omfatte alle landets lejere, som jo ikke alle sammen kan siges at bo i
parallelsamfund.
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LLO mener, at kriminalitet skal straffes med en strafferetlig sanktion. At tildele gerningsmanden yderligere
sanktioner i form af ophævelse af vedkommendes lejemål, straffer lejere hårdere end beboere af andre
boligformer.
Hvis de kriminelle handlinger har en direkte relation til ejendommen, er der mulighed for at ophæve lejeren i
forvejen, efter gældende ret.
Det må desuden ikke anses at være realistisk at man i den yderst begrænsede bevisførelse, der tillades i
fogedretten, vil kunne ske en tilstrækkelig prøvelse af, hvorvidt en ophævelse vil være i strid med en lejers
menneskerettigheder. Såfremt noget sådan skulle kunne lade sig gøre, må fogedretterne tilføjes yderligere
træning og de nødvendige ressourcer, da menneskeretlige vurderinger adskiller sig fra fogedrettens normale
arbejdsopgaver.

8.Videregivelse af oplysninger om kriminalitet
LLO kan acceptere dette forslag i det omfang der er tale om kriminalitet, der udgør eller har udgjort en fare
for ejendommens øvrige beboere. Ordningen må dog ikke misbruges, til at omfatte andre forhold der er uden
indflydelse på lejeren eller de øvrige beboeres boligsituation, hvorfor spørgsmålet bør begrænses til netop
ovennævnte forhold.

9.Afhændelse og nedrivning af ejendomme omfattende almene boliger
LLO er imod at almene familieboliger skal sælges til private investorer, og at dette skulle udgøre en lovlig
opsigelsesgrund.
Der er tale om en total lejeretlig nyskabelse, som eksempelvis ikke findes i den private lejeret, hvor udlejers
salg ikke kan retfærdiggøre salg af lejers bolig.
Forslaget om at lade almene lejere opsige for at opnå en højere salgspris (som nævnt i vores tidligere
høringssvar) uden internationalt sidestykke.
Der er for LLO at se ingen som helst fordel for beboerne ved at overgå fra at være almen lejer til lejer i privat
udlejning, hvor beboerindflydelsen er mere begrænset, og hvor der udover drift og vedligeholdelse, også skal
genereres et egentligt overskud (en profit) til ejer.
Det må påregnes at dyre private lejemål afløser betalelige almene lejemål. Dette begrundes med, at udlejer
vil kunne foretage en gennemgribende modernisering af de solgte lejemål lejen vil derefter fastsættes efter
det lejedes værdi *9.

10.Anvendelse af nettoprovenu til tilskud til grundkøb
En ændring fra det forrige forslag, er at hvis en almen bolig bliver solgt, vil boligselskabet kunne bruge dette
beløb til grundkøb, med henblik på at etablere nye almene boliger på steder, der har høje grundpriser.
LLO finder i situationen, er en fornuftig brug af et nettoprovenu, idet vi dog understreger, at vi er imod salg
af almene boliger (se afsnit 8).
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11.Ommærkning af almene familieboliger til ungdomsboliger
LLO anerkender, at det kan være nødvendigt for boliger at skifte status, såfremt der i visse områder overskud
af visse boligtyper og mangel på andre. eksempelvis ungdomsboliger.
Ommærkning i tilfælde, hvor der ikke er overskud af en bestemt boligtype, f.eks. betalelige familieboliger, er
dog ikke en acceptabel.
Et sådan tiltag vil dog oftest kræve oprettelse af nye boliger. Dette gælder særligt, hvis der er tale om et
geografisk område med bolignød, da familien fra familieboligen, stadigvæk har brug for et sted at bo.

12.Fastsættelse af udlejningskriterier i forbindelse med afhændelse af en
almen boligorganisationsejendom
LLO er som nævnt imod salg af almene boliger til private (afsnit 8) og skal endvidere gøre opmærksom på at
såfremt boligerne bliver solgt og derefter gennemgribende renoveret, så vil de beboergrupper, som man
ønsker skal fraflytte området, alligevel ikke have råd til at leje boligerne.

LLO’s samlede vurdering af lovforslaget
I LLO mener vi, at det er godt, at aftaleparterne tager problemerne i de udsatte boligområder alvorligt. Men
mange af forslagene er noget, der allerede i dag adresseres i forskellige indsatser, projekter og
omdannelsesbestræbelser med de almene lejere som vigtige og interesserede medspillere.
Forslaget er ændret på flere områder siden det første udkast, og må ses som en forbedring i forhold til det
oprindeligt fremlagte. Forslaget er dog fortsat en alvorlig forringelse af lejernes vilkår i forhold til den
nuværende lovgivning.
Der er stadigvæk lagt op til at gennemføre helt grundlæggende og alvorlige ændringer i lejernes rettigheder
og i den almene boligform, herunder særligt beboerdemokratiet. Man prøver stadigvæk at rive (gode) boliger
ned for at løse integrationspolitiske og sociale problemer.
LLO finder derfor, at disse ændringer er uproportionale og (i bedste fald) uvirksomme i forhold til at
bekæmpe parallelsamfund (i værste fald, direkte skadelige i forhold til den erklærede hensigt).
Det er desuden stadigvæk ukendt hvilke konsekvenser forslagene vil have for den øvrige almene sektor, som
formentligt vil opleve et endnu større pres. Dette pres skal fjernes ved at give beboerne mulighed for at flytte
ind i andre nye almene boliger, eller ved at fjerne de regler, der gør det private udlejningsmarked for dyrt for
lav- og mellemindkomstgrupperne, der hvor bolignøden er størst.
I LLO anerkender vi, at der er problemer i mange udsatte boligområder, men vi tror at problemerne i højere
grad løses ved at have fokus på at skabe bedre liv og livskvalitet for de mennesker, der bor i områderne.

Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd
Svendsen

/Anders
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*1 Forslagets s. 16
*2 Forslagets s. 17
*3 Forslagets s. 16
*4 ”Ved afvikling forstås, at området afvikles som alment boligområde f.eks. ved afhændelse af bygninger til
private investorer, afhændelse af arealer, ombygning med henblik på afhændelse, afhændelse med henblik på
anvendelse som ejerboliger eller private udlejningsboliger, nedrivning af boliger m.v.”
*5 ALL § 86, stk. 2, 1.-4. pkt.: ”Har udlejeren efter stk. 1 besluttet, at genhusningen skal være permanent,
skal udlejeren opsige lejeren. Udlejeren skal herefter uden unødigt ophold tilbyde lejeren at leje en anden
bolig i kommunen. Boligen skal være af passende størrelse, beliggenhed og kvalitet og med passende udstyr.
Boligen har en passende størrelse, når den enten har et værelse mere end antallet af husstandsmedlemmer
eller samme værelsesantal som husstandens tidligere bolig”
*6 Tillægskøbesum er et beløb, som kommunen opkræver, hvis ejendommen udnyttes mere eller til et andet
formål end forudsat ved den oprindelige afhændelse. Beløbet svarer til markedsprisen for den øgede
anvendelse.
*7 Afskaffelse af boligreguleringslovens § 5, stk. 2
*8 Eller anden ubetinget frihedsstraf.
*9 jf. BRL § 5, stk.2.

25-10-2018

Høring over udkast til ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov
om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje
Høring over udkast til ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.,
lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghetto-områder,
initiativer til udvikling eller afvikling af ghetto-områder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler,
ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.)
Vi skal venligst takke for at få lovforslaget i høring.
Forligspartierne bag boligdelen af parallelsamfundspakken har foreslået en ændring af lovpakken.
Forslaget lægger op til at kommunerne får mulighed for at spille en større rolle, når der skal lægges planer
for at undgå parallelsamfund. Boligorganisationerne (og dermed lejerne) får til gengæld mindre at sige.
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Samlet set er forslaget en forringelse af lejernes indflydelse i forhold til den oprindelige
parallelsamfundspakke, som i forvejen udvandede lejernes indflydelse på deres egne hjem. LLO kan derfor
ikke støtte forslaget.
Nye regler for udviklingsplaner
Efter det oprindelige forslag skulle kommunen og boligorganisationen i fællesskab lave en ”udviklingsplan”,
som ministeriet skulle godkende. De nye regler medfører, at kommunen gives vetoret, og at
boligorganisationen alene bliver høringsberettiget, hvis de ikke er enige med kommunen.

Den oprindelige plan for udfærdigelse af udviklingsplaner:
- Boligområdet pålægges at lave en udviklingsplan
- kommune og boligselskab laver en fælles plan
- Planen vurderes af ministeriet.

De foreslåede ændringer for udfærdigelse af udviklingsplaner er således:
- Boligområdet pålægges at lave en udviklingsplan
- kommune og boligselskab forhandler en fælles plan
- Hvis uenighed fremsender kommunen sin egen plan
-Planen vurderes af ministeriet.
•Boligorganisationen har høringsret.

Hvis kommunen gives værktøjer til afvikling af boligområder, bruger de formentligt disse værktøjer, fremfor
at lade ministeren gøre det, da kommunen anser sig selv som bedst egnet til at lave en fornuftig boligpolitik
for deres egne byer. Selvom vi har forståelse for, at kommunen kan ønske at lave sin egen boligpolitik, bør
det ikke foregå på lejernes bekostning.
Det er derfor en skam, at ministeriet ikke mener, at lejerne skal have indflydelse på den boligpolitik, når det
nu er deres hjem, det drejer sig om.
Om gældende ret lød det tidligere fremsendte lovforslag (j.nr. BO100-00385 s. 78):
”I praksis vil boligorganisationerne ofte inddrage afdelingens beboere i sådanne beslutninger, men de vil
kunne gennemføres uden afdelingens godkendelse. Dog skal afdelingens godkendelse ifølge
almenboliglovens § 75 c indhentes forud for salg efter almenboliglovens kap. 5 a, der vedrører salg af
boliger som ejerboliger.
Nedrivning eller salg af boliger vil ofte indgå i en helhedsplan, jf. almenboliglovens § 91 a, stk. 3, hvis
øvrige elementer som udgangspunkt skal godkendes af afdelingen. Det vil i disse tilfælde typisk være
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nødvendigt, at afdelingen tager stilling til den samlede plan, idet afdelingen kan have svært ved at forholde
sig alene til enkelte dele af planen, ligesom det vil kunne vanskeliggøre samarbejdet med afdelingen, hvis
væsentlige beslutninger, der indgår i den samlede plan, træffes hen over hovedet på beboerne.”
De bekymringer man har haft for afdelingens beboere og hensynet til samarbejdet, er tilsyneladende enten
glemt, eller at måtte vige for kommunens interesser.
Med lovforslaget kan kommunen gå helt uden om lejerne og deres repræsentanter i organisationsbestyrelsen
og (reelt) træffe meget væsentlige beslutninger over hovedet på dem.
Vi opfordrer til at man i stedet lader beboerne bestemme deres egen skæbne.
Retten til at fremlægge en udviklingsplan for ministeriet er relevant fordi planen kan indeholde mange
forskellige forslag, der alle kan blive godkendt.
Når ministeriet skal godkende udviklingsplanen, skal det alene påse om det er realistisk, at den medfører, at
antallet af almene familieboliger højst udgør 40% i 2030.

- Hvis kommunen foreslår at et boligområde (med 100% almene familieboliger) sælger 60% af boligerne til
private investorer, vil det formentligt blive godkendt.
- Hvis de foreslår at man omdanner 60% til ungdomsboliger, vil det også blive godkendt.
- Hvis de foreslår nedrivning 60% af boligerne, vil det også blive godkendt.

Naturligvis skal der ske partshøring af boligorganisationen, men ministeriets opgave er at vurdere, om man
når måltallet. Ikke hvilken metode, der bruges til at opnå målet.
Angreb på beboerdemokratiet.
Boligorganisationerne vil reelt blive sat under kommunal administration, hvis de ikke efterkommer en
ministerielt godkendt plan. Dette fremgår af lovforslaget og bemærkningerne. Det er alle dele af
organisationen, der kan sættes under administration, herunder organisation- og afdelingsbestyrelserne.
Perioden er midlertidig med start fra boligorganisationen ikke efterkommer et påbud, og slutter ved
gennemførelse af planen. Udviklingsplanerne skal dog senest realiseres inden 2030.
Det vil sige, at man kan risikere at have almene afdelinger uden afdelingsbestyrelser i 10-11 år. Denne
periode er alt for lang og det er endvidere en fuldstændig uproportional straf at pålægge boligorganisation
eller afdelingsbestyrelsen.
Der er ikke meget beboerdemokrati tilbage, hvis lejerne sættes udenfor indflydelse i en så lang periode.
Til sammenligning kan private udlejere sættes under administration i 1-5 år under helt særlige
forudsætninger (her er det ikke tilstrækkeligt at sidde ét påbud overhørigt) jf. LL § 113 a.
Endvidere vedrører reglerne på det private område alene tvangsadministration, ikke midlertidig opløsning af
ejerens besluttende organer (bestyrelser etc.).
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Det er uklart, hvorfor den almene boligsektor skal rammes så meget hårdere end den private.Af ovenfor
nævnte grunde kan LLO ikke støtte lovforslaget.

Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen

4.2.2. Ændring i udlejningsbekendtgørelsen (almen)
22-11-2018

Høringssvar til ”høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.”
Kbh. 22/11 2018
Høringssvar til ”høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af
almene boliger m.v.”
LLO er imod det politiske indhold i parallelsamfundspakken som denne bekendtgørelse relaterer sig til og vi
henviser til vore høringssvar af 31/3, 22/8 og 22/10 2018 ift. denne kritik.
Vi henviser desuden til rapporten ”Ufrivillig fraflytning fra udsatte boligområder” af Marie Blomgren Jepsen
og Rikke Skovgaard Nielsen fra Statens Byggeforskningsinstitut, der er udgivet siden vores seneste
høringssvar. Der indikerer at det er uvist om lovforslaget om parallelsamfundspakken får den ønskede effekt,
og at de internationale erfaringer indikerer, at man kan risikere at sprede problemerne til andre boligområder
fremfor at løse dem. Det er vores opfattelse at netop spørgsmålet om spredning af problemerne er relevant ift.
de forslag der fremgår af forslagene til udkast til bekendtgørelse.
Generelt om ændringer i reglerne for ventelister
I LLO anerkender vi, at en måde at ændre beboersammensætningen i en boligafdeling, kan være at ændre på
hvem, der kan blive optaget på en venteliste.
Vi anerkender ligeledes, at der indgribes ift. ventelister umiddelbart er mindre indgribende end at opsige folk,
der allerede bor i områderne.
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Vi mener godt, at der i områder, hvor beboerne i gennemsnit har en høj andel af sociale problemer, laves et
midlertidigt stop anvisning af boligsøgende, der selv der i forvejen har tunge sociale problemer. Dette sker i
forvejen i høj grad i dag, eksempelvis ved fleksibel udlejning.
Beboere der betaler for at stå på venteliste skal man have mulighed for at få en anden bolig, og ændringerne
på ventelistereglerne kan derfor ikke stå alene. De må følges op af flere betalelige boliger.
LLO anser det som afgørende, at der opføres flere almene boliger og at den private boligsektor løfter sin del
af disse udfordringer, eksempelvis ved at der sættes stop for de mange betalelige boliger, der forsvinder som
følge af boligreringslovens § 5, stk. 2. 2
Ny hjemmel til at kræve straffeattest
Denne regel omfatter samtlige boligorganisationer, ikke kun ”udsatte boligområder” eller ” (hårde) ghettoer”.
Der kan være behov for denne regel i visse boligafdelinger, men hjemlen er så bred, at den eksempelvis giver
mulighed for at alle boliger i et boligselskab kan underlægges muligheden.
Det er oplagt, at dømte personer (eller husstandsmedlemmer), må søge i de afdelinger, der (endnu) ikke har
et forbud, og jo flere afdelinger der har forbud, jo større må en koncentration af dømte nødvendigvis blive.
Vi antager ikke at dette er hensigten med parallelsamfundspakken.
Vi mener endvidere, at der bør skeles til hvilken grad af kriminalitet, der er begået.
Det er fx ikke formålstjenesteligt, at en familie udelukkes fra at leje en bolig, fordi datteren er dømt for
butikstyveri.
Vi henviser i øvrigt til vores høringssvar af 22. august i år (s. 5-6).
Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd, Landsformand /
Anders Svendsen
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4.2.3 Nedsættelse af grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for
friplejeboliger mm.) (L 2018 1567 -endeligt vedtaget d. 18.12.2019)
”Høring over udkast til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov
om friplejeboliger (Nedsættelse af grundkapital for almene boliger og
kapitalindskud for friplejeboliger mm.)
Forslaget omhandler muligheden for nedsættelse af kommunal grundkapital til almene boliger og
kapitalindskud til friplejeboliger samt differentiering af kommunal grundkapital til almene familieboliger.
Lejernes LO kan støtte forslaget, da det efter vores opfattelse vil bidrage til at kommunerne tilskyndes at
bygge flere almene boliger, herunder særligt mindre almene boliger, som der er mangel på i landets større
byer.
Lejernes LO finder det desuden glædeligt at den statslige ydelsesstøtte ikke ændres, således som der var lagt
op til i det tidligere fremsendte lovforslag (Styrelsens j.nr. BO0102-00021), da en sådan ændring ville have
påvirket den almene sektor i en meget negativ økonomisk retning.

Med venlig hilsen
Lejernes LO i Danmark
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen

4.2.4 Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder
22-11-2018

Høringssvar til Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder
Høringssvar til Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder
LLO er imod det politiske indhold i parallelsamfundspakken og vi henviser til vore høringssvar af 31/3, 22/8
og 22/10 2018 ift. denne kritik.
Vi henviser desuden til rapporten ”Ufrivillig fraflytning fra udsatte boligområder” af Marie Blomgren Jepsen
og Rikke Skovgaard Nielsen fra Statens Byggeforskningsinstitut, der er udgivet siden vores seneste
høringssvar. Der indikerer at det er uvist om lovforslaget om parallelsamfundspakken får den ønskede effekt,
og at de internationale erfaringer indikerer, at man kan risikere at sprede problemerne til andre boligområder
fremfor at løse dem.
Vi noterer desuden, at forslaget ikke har medtaget de ændringer som blev vedtaget under lovens
andenbehandling d. 20. november 2018 (yderligere mulighed for dispensation for boligområder under 2100
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personer med en lav andel personer dømt for kriminalitet), da disse ikke var kendte for ministeriet på
tidspunktet for udsendelse af høringen.
Vi vil i dette høringssvar fokusere på forhold der ikke allerede er omtalt i vores tidligere høringssvar:
Om adgang til dispensation
Boligselskaberne bør have selvstændig adgang til at søge dispensation jf. bekendtgørelsens § 3-4. I modsat
fald kan boligorganisationer, der ellers er berettigede, miste denne mulighed, hvis kommunen modsætter sig
dette.
Boligorganisationen bør også have mulighed for at søge dispensation eller gøre dette gældende under
høringsproceduren, såfremt kommunen alene fremsætter en udviklingsplan.
Om kriterier for godkendelse af udviklingsplanen
Bekendtgørelsens § 11, stk. 2 beskriver hvilke samlede hensyn, der skal lægges vægt på når ministeriet skal
vurdere en udviklingsplan. 2
I denne sammenhæng er flere af parametrene formuleret på en måde, der kan virke uspecifik: Herunder om
tiltagene, finansieringen og tidsplanen er ”realistisk” eller om tidsplanen er ”ambitiøs”.
Da der er tale om forhold, der i sidste ende kan medføre en afvikling af boligområdet (jf. bekendtgørelsens §
15, stk. 2, nr. 2), bør afsenderen af udviklingsplanen have krav på tilpasse ansøgningen. Dette kan ske ved en
ny frist for at lave evt. påkrævede ændringer førend ministeren påbyder afvikling.

Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd, Landsformand /
Anders Svendsen

4.2.5 Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og
platformsøkonomien (L2018 1727 -endeligt vedtaget 27.12.2018).

Lejernes LO’s høringssvar til ”Forslag til Lov om ændring af ligningsloven,
ejendomsværdiskatteloven, personskatteloven, skatteindberetningsloven og
lov om et indkomstregister (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling
i dele- og platformsøkonomien
Vi skal indledningsvist takke for at have fået lovforslaget i høring.
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Vi vil i det følgende alene fokusere på de dele af forslaget, som vi mener er relevante for boligforholdene i
Danmark, nemlig den del, der handler om kortidsudlejning af boliger.
Det er LLO’s helt overordnede opfattelse, at perioden for korttidsudlejning er for lang, at de nye regler ikke
sikrer, at lejerne kan bruge deleøkonomiske boligtjenester, og at de nye regler ikke er tilpasset lejelovens
regler.
Perioden er for lang.
LLO finder det rimeligt at kunne leje en almindelig bolig ud til ferieformål i begrænset omfang, da det i
modsat fald kan have negativ betydning for boligbenyttelsen. For os at se, bør ”begrænset omfang” svare til
det antal ferieuger, som langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet har, nemlig ca. seks uger, svarende til
42 dage.
I det udsendte forslag, er grænsen sat til ti uger, svarende til 70 dage, hvilket LLO finder er for meget, både
set i relation til ferieperioden og set i relation til de øvrige beboeres vilkår og ejendommens generelle
funktion og tryghed.
Endvidere er det i bemærkningerne til lejeloven (Lov nr. 310 2015) antaget at udlejning til ferieformål
maksimalt kan udgøre 6-8 uger. Det virker ikke hensigtsmæssigt eller logisk at arbejde med to forskellige
perioder for ferieudlejning.
Lejerne har (nok) ikke krav på at benytte deleboligtjenester.
Flere teoretikere har påpeget at deleboligordninger som f.eks. AirBnB, ikke er noget som lejeren kan benytte
uden udlejerens tilladelse jf. LL § 26. Dette er også antaget i en byretsdom (GD 2016.63).
Selvom der muligvis kan stilles spørgsmål til hvorfor korte udlejningsforløb ikke skulle være dækket af den
legale fremlejeret (som typisk er endnu længere), så er der et åbenlyst behov for en præcisering af loven,
således at lejeren ikke risikerer ophæves af sit lejemål, fordi han eller hun har benyttet deleøkonomiske tiltag.
Fordi lejeren i dag og i fremtiden ikke ønsker en trussel om ophævelse eller opsigelse hængende over
hovedet, vil lejeren formentligt afstå fra at fremleje sin bolig via deleøkonomiske tjenester. Dermed forløses
deleøkonomiens potentiale ikke for så vidt angår lejerne.
Eksempelvis er det kun 22% af boligerne i København, der er ejerboliger, imens private og almene
lejeboliger tilsammen udgør 48% Københavns boliger *1
På landsplan udgør antallet af private udlejningsboliger 570.408 og almene udlejningsboliger udgør 611.144.
Svarende til ca. 42% af boligerne i Danmark *2
Hvis Folketinget ønsker at udbrede brugen af deleboliger, bør det være oplagt at give lejerne (og
andelshaverne) de samme muligheder som ejerne. Dette kan opnås ved eksempelvis at give den samme ret til
deleøkonomisk fremleje som man nu har til delvis fremleje af boligen jf. Lejelovens § 69.
Såfremt en sådan mulighed ikke gives, forløses potentialet ved deleboliger ikke fuldt ud og lejerne (og
andelshaverne) går glip af de mere lempelige skatteregler, der også er en del af dette forslag.
De nye regler bør tilpasses lejelovens regler.
Ved vedtagelsen af lejelovsændringerne fra 2015 (lov nr. 310 2015), blev udlejning til ferie- og fritidsformål
undtaget lejeloven jf. Lejelovens § 1, stk. 3.
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Når det skal vurderes, om et lejeforhold var til ferie og fritidsformål fremgik følgende af bemærkningerne:
”I vurderingen af, om der er tale om udlejning til ferie- og
fritidsmæssige formål, indgår bl.a. lejeperiodens længde. I
den forbindelse lægges til grund, at sædvanlig udlejning til sådanne formål ikke overstiger
i størrelsesordenen 6-8 uger.” *3

Det er som tidligere nævnt beklageligt, at lovgiver umiddelbart ikke har valgt at benytte den samme
definition i begge love.
Såfremt et lejeforhold via deleøkonomiske tjenester er længere end den tidligere nævnte periode, må
lejeforholdet blive omfattet af lejelovens regler.
I LLO frygter vi endvidere, at den lange periode kan føre til flere tidsbegrænsede lejeaftaler, fordi udlejer
måske ønsker at bruge en bolig til ferieformål i højsæsonen, for at benytte den som almindelig lejlighed
resten af året.
For at undgå dette, vil LLO opfordre Folketinget til at indskærpe, at tidsbegrænset udleje af boliger (jf.
Lejelovens § 80) ikke lovligt kan begrundes i udlejers ønske om at benytte deleøkonomisk boligudlejning.
Konklusion
Samlet set, mener LLO, at det er både fornuftigt og nødvendigt, at forsøge at sætte rammer om den
korttidsudlejning, der allerede i dag finder sted. Men LLO kan ikke støtte det fremsendte forslag, såfremt
lejer ikke gives de samme muligheder som ejer. Endvidere er det centralt at sikre, at undgå at disse
deleøkonomiske tiltag kommer til at påvirke almindelige menneskers muligheder for at finde en bolig, og at
nye regler ikke fører til yderligere tidsbegrænsninger af ganske almindelige boliglejemål.
Og så ønsker LLO en ligestilling af boligformerne, således at lejerne også får mulighed for at bruge de
deleøkonomiske tjenester, men i en kortere periode end det foreslåede.
Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen
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4.2.6 Bopælspligt i nyetablerede boliger, der i en lokalplan er fastlagt til
helårsboliger (L 2018 1733- endeligt vedtaget 27.12.2018)
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om midlertidig
regulering af boligforholdene (Bopælspligt i nyetablerede boliger, der i en
lokalplan er fastlagt til helårsboliger)
28-08-2020
Lejernes Landsorganisation (LLO) skal venligst takke for at have fået sendt ovennævnte udkast til lovforslag
i høring.
Lovforslaget vil ændre reglerne om benyttelse af boliger med henblik på at udvide reglernes
anvendelsesområde. I stedet for tidspunktet, hvor boligen for første gang benyttes til helårsbeboelse, dvs.
ejeren/lejeren flytter ind, vil reglens anvendelse blive udvidet med henblik på at omfatte boliger, der i en
lokalplan er fastlagt til helårsboliger, fra det tidspunktet, hvor kommunalbestyrelsens tilladelse til at tage
boligen i brug foreligger.
LLO støtter forslaget. Der er tale om en skærpelse af bopælspligten, således, at et ”smuthul” i den
eksisterende lovgivning lukkes.
Med andre ord bliver der stillet krav om at gode nye boliger ikke længere kan få lov at stå tomme, men i
stedet skal bebos af mennesker hele året.
Lovforslaget er udtryk for sunde betragtninger om den bedst mulige benyttelse af boligmassen, og LLO
støtter naturligvis denne forbedring af bopælspligten.

Mvh.
Lejernes Landsorganisation
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen
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4.2.7 Udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål (benyttelse
af boligerne) (fx AirBnB) – L 2019 368 – endeligt vedtaget 9.4.2019.
Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse
og campering m.v.
Vi skal venligst takke for at have fået ”Udkast til forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og
campering m.v.” i høring.
Vi skal indledningsvist henvise til vores høringssvar af 17. august 2018 1 som tidligere er fremsendt.
LLO beklager, at det tidligere høringssvar ikke har givet anledning til at ændre lovforslaget.
Undersøgelser af det amerikanske boligmarked understreger, at øget brug af AirBnB (som må anses som den
vigtigste platform i den påtænkte regulering) medfører, at huslejen stiger og at boligudbuddet falder 2.
LLO ønsker at undgå en gentagelse af udviklingen på det amerikanske boligmarked og vi har derfor kommet
med følgende forslag:
•
•
•

• En sikring imod tidsbegrænsninger af almindelige lejeboliger, med den begrundelse at boligen skal
udlejes til fritidsformål i en periode i løbet af året.
• En mulighed for at kommuner, der oplever bolignød selv kan fastsætte et loft over udlejning til
fritidsformål, ligesom vi kender det fra boligreguleringsloven.
• Et loft over delvis udlejning til fritidsformål.

Disse vil blive behandlet hver for sig i det følgende:

Beskyttelse imod tidsbegrænsninger af lejeaftaler
Lovforslaget bliver nødt til at blive tænkt ind i lejelovens regler for tidsbegrænsning af lejeaftaler. Efter
Lejelovens § 80 kan lejeaftaler tidsbegrænses efter parternes aftale, men denne tidsbegrænsning kan dog
tilsidesættes hvis den ”ikke er tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold” 3.
I LLO ønsker vi at undgå, at eksempelvis Københavnske lejemål tidsbegrænses i 42 uger, hvorefter boligen
kan udlejes via AirBnB i højsæsonnen i ti uger, hvorefter den igen lejes ud til en almindelig lejer. Lejeren
kan ikke selv betale for boligen hele året, fordi han ikke kan betale hotelpriser for sit hjem i ti uger.
En sådan udvikling vil give lejerne usikkerhed om deres boligsituation og vil være en fravigelse fra hensigten
med lejelovens almindelige regler, nemlig at lejemål som udgangspunkt bør være permanente boliger og
tidsubegrænsede.
Derfor er det for LLO centralt, at det kommer til at fremgå af dette lovforslags bemærkninger, at ønsket om
at benytte boligen til udlejning efter disse nye regler ikke er en gyldig grund til at tidsbegrænse et
boliglejemål efter lejelovens regler.
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Kommunal selvbestemmelse ift. vurdering af boligbehovet
Som det fremgår af lovforslaget 4, er det efter gældende ret op til kommunerne at vurdere hvad der en
hensigtsmæssig udnyttelse af boligmassen, herunder om boligreguleringslovens regler om benyttelse af
boliger (kap. IIV) skal finde anvendelse.
Som praksis er nu, kan boligerne uden kommunalbestyrelsens accept benyttes i 6 uger til udlejning via fx
AirBnB.
Lovforslaget indebærer at kommunalbestyrelsen skal acceptere at denne grænse hæves til ti uger, uanset den
konkrete kommunes udfordringer på boligmarkedet.
Det er ikke hensigtsmæssigt at fratage kommuner med bolignød, muligheden for at kræve at boligen i højere
grad benyttes til beboelse og ikke turisme.
LLO foreslår derfor, at kommunen gives denne kompetence til at fastsætte sin egen grænse for udlejning
efter AirBnB, herunder at fastholde en grænse på seks uger.

Grænse for delvis udlejning af boliger
Det fremgår af lovforslaget, at delvis udlejning af en helårsbolig ikke reguleres af grænsen på hhv. 70 og 100
dage.
Det står således udlejeren frit for at leje ud i større omfang end denne grænse.
Dette medfører for det første, at muligheden for at kontrollere de øvrige grænser på hhv. 70 og 100 dage
vanskeliggøres, da det vil være yderst vanskeligt at se hvilke dele af boligen konkret blev udlejet eller
benyttet under besøget.
For det andet medfører dette, at de boliger, der i dag udlejes som accessoriske enkeltværelser (altså værelser i
udlejers (eller fremlejegivers) bolig), formentlig vil blive udlejet til turister i stedet for eksempelvis
studerende, fordi de studerende ikke kan betale den samme husleje
som turister kan og fordi turister vil opholde sig i boligen i mindre grad end en permanent værelseslejer.
Dette er særligt alvorligt for landets studiebyer, der i forvejen har vanskeligt ved at sørge for betalelige
boliger til de studerende. Dette må desuden forventes at ramme eksisterende værelseslejere hårdere, da deres
beskyttelse imod opsigelse er ringere end opsigelsesbeskyttelsen for lejere af hele lejemål.
Endvidere gjorde lejelovsrevisionen i 2015 5, at lejemål der blev udlejet til ferie og fritidsformål ikke længere
var omfattet reglerne om huslejeregulering 6.
Hvis en udlejer kræver 700 kr. pr. dag for et værelse i 10 dage om måneden, vil dette ikke være i strid med
lovgivningen, men hvis han lejer et værelse ud til en studerende for 7000 kr. om måneden, vil dette
sandsynligvis være i strid med huslejereguleringen.
LLO foreslår derfor, at delvis udlejning underlægges samme grænser som fuldstændig udlejning, samt at der
indføres en opsigelsesbeskyttelse for værelseslejere, hvis de opsiges med henblik på at gøre plads til AirBnB
udlejning. Det bør ligeledes overvejes om ferie-og fritidsudlejning bør være underlagt huslejeregulering
ligesom før 2015, for at undgå at folk med lave indkomster presses ud af turister.
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Konklusion
Danmark har en unik mulighed for at lære af andre landes erfaringer med deleøkonomi, og for at lære på
hvilken måde eksisterende lejere bør beskyttes, for at opnå en rimelig benyttelse af nye platforme, der ikke
medfører huslejestigninger og en dårligere udnyttelse af boligmassen.
Vi håber derfor at Folketinget vil tage imod disse forslag, der giver lejerne tryghed, og tager de bedste ting
fra deleøkonomien samtidigt med, at man undgår de uhensigtsmæssigheder, andre lande har været udsat for.

Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd, Landsformand
/Anders Svendsen

Noter:
1

http://llo.dk/politik-og-presse/h%C3%B8ringssvar?Action=1&NewsId=450&M=NewsV2&PID=2668

2

Barron, Kyle and Kung, Edward and Proserpio, Davide, The Sharing Economy and Housing Affordability: Evidence from Airbnb (March 29,
2018). Kan læses på SSRN: https://ssrn.com/abstract=3006832 eller http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3006832
3

Jf. LL § 80, stk. 3.

4

Forslagets side 5.

5

L 2015 310.

6

Jf. LL § 1, stk. 3

4.2.8 Støtte til styrket indsats i landsbyer (L 2019 465 – endeligt vedtaget
29.4.2019)
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og
udvikling af byer
Kbh. 31/1 2019
Vi skal venligst takke for at få ovennævnte lovforslag i høring.
Lovforslaget er en følge af finansloven for 2019, hvor den statslige udgiftsramme til byfornyelse
omprioriteres til en ny ramme til landsbyfornyelse.
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LLO skal indledningsvist anerkende, at der er et behov i de mindre byer for at hæve boligstandarden.
Der er dog ligeledes et problem med boligstandarden i Danmarks større byer. Eksempelvis var 3.458
beboede boliger i København uden eget toilet, 5000 boliger uden eget bad, og næsten 6.000 havde ikke eget
køkken.
Der er derfor stadigvæk også et behov for byfornyelse i større byer, og da det foreslås at fjerne
byfornyelsesmidlerne, kan vi ikke støtte forslaget, også selvom der er udfordringer landets mindre byer.
Det er ligeledes centralt for LLO at byfornyelsesmidlerne bruges på fornyelse, og ikke på nedrivning.
Såfremt ejendommene ikke fornyes vil de blive nedrivningsmodne, og derfor er der behov for at blive sat ind
overfor ejendomme inden det når så vidt.
På den baggrund kan LLO ikke støtte forslaget om omprioritering.
LLO har ingen bemærkninger til de tekniske ændringer vedr. indskrivningen af muligheden for
landsbyfornyelse i byfornyelsesloven.

Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd, Landsformand
/Anders Svendsen

4.2.9. Ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.
(ventelister) (BEK nr 519 af 30/04/2019).
”Høringssvar – Lejernes Landsorganisation i Danmark – BO010300038 udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse
om udlejning af almene boliger m.v.”.
Vi takker for at have fået udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af
almene boliger m.v. i høring.
Forslaget medfører, at de gældende regler om udlejning af ledige almene familieboliger ændres,
således, at en andel af de ledige almene familieboliger udlejes direkte til boligsøgende på den
eksterne venteliste uden først at have været tilbudt boligsøgende på oprykningsventelisten.
Lejernes LO i Danmark (LLO) kan ikke støtte forslaget, da det nedsætter fleksibiliteten for beboerne
i den almene sektor, og da det ikke er undersøgt fra ministeriets side, hvilke påregnelige
konsekvenser forslaget vil have for ventelisterne.
Forslaget er en konsekvens af den politiske aftale af 4. marts 2019. Denne aftale bringes under
nyheden ”nu bliver det nemmere at få en almen bolig1”. Dette er dog misvisende, i det, der ikke
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bliver flere boliger at flytte ind i, men blot laves om på den venteliste som boligerne fordeles efter.
Det bliver således nemmere for nogen, og sværere for andre at få denne bolig.
Endvidere bruges udtryk som ” karriere-boligform” i denne aftale, som siger noget om sagligheden
ved den påtænkte regulering.

Omfanget af interne fraflytninger.
Landsbyggefonden har udgivet tal over antallet af fraflytninger i den almene boligsektor i 20182.
Heraf følger det, at det alene er ca. 12.000 boliger ud af ca. 81.000 fraflytninger, der bruges via en
intern venteliste (enten i afdelingen eller i organisationen). Det er således alene ca. 12% af
fraflytninger, der sker ved interne fraflytninger. Jf. figur nedenfor.
1

https://www.trm.dk/da/nyheder/2019/nu-bliver-det-lettere-at-faa-en-almen-bolig
i den almene boligsektor i 2018

2 TEMASTATISTIK 2019:1Anvisninger

Kilde: TEMASTATISTIK 2019:1Anvisninger i den almene boligsektor i 2018 s. 1.
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Fordelene ved interne fraflytninger.
Fordelene ved at kunne flytte internt i de almene afdelinger er blandt andet, at beboeren får
mulighed for at få en bolig, der svarer til hendes aktuelle boligbehov:

Hvis beboeren eksempelvis oplever en familieforøgelse, kan hun flytte op i en større lejlighed i
afdelingen, uden at man behøver at skifte skole, eller institution for ens nuværende børn.

Hvis man omvendt oplever, at ens børn flytter hjemmefra, behøver man ikke at sige farvel til ens
gode naboer, fordi man ikke længere skal bruge så meget plads som tidligere.

Konsekvenserne ved begrænsning af interne fraflytninger.
Ved de foreslåede ændringer, må det påregnes, at de nuværende beboere i boligafdelingerne vil
være mindre tilbøjelige til at fraflytte, og at de derfor vil blive siddende i boliger, der ikke
nødvendigvis passer til deres boligbehov længere.

Såfremt de nuværende beboere ikke flytter, må det påregnes, at der er færre ledige boliger til
rådighed for nye lejere.
Dette er ikke en effektiv benyttelse af boligforbruget. Det vil formentligt være en decideret
ineffektiv måde at gøre ventelisterne kortere på.

Konklusion.
LLO deler regeringens ønske om at gøre de almene ventelister kortere, men dette kan ikke gøres ved
at lave om på rækkefølgen på ventelisten.

Forslaget vil indebære en forringelse af de nuværende beboeres vilkår.
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Hvis man ønsker at gøre noget ved længden på ventelisterne, bør man i stedet opføre flere almene
boliger, og stoppe de tiltag, der fordyrer den private boligmasse3.

LLO kan derfor ikke støtte forslaget.

Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd Landsformand.

/Anders Svendsen

4.2.10. Blackstone-indgrebet (L 2020 176, L 2020 177, L 2020 178 Endeligt vedtaget d. 9.6.2020)
20-03-2020

Høringssvar til tre lovforslag
Indledning
LLO takker for at blive en del af høringen over de 3 udkast til forslag til lov om ændring af lov om
leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om andelsboligforeninger og andre
boligfællesskaber. Vi har valgt at lave et samlet svar på de tre lovforslag.
Lovforslagene adresserer de uhensigtsmæssige konsekvenser BRL § 5, stk. 2, som ekspertudvalget
har dokumenteret, herunder at:
• 5,2-huslejen er steget 63% på 12 år.1[1]

5,2 huslejen pr. kvadratmeter er steget fra 860 kr. i 2007 (jf. Velfærdsministeriets notat
Anvendelsen af §5, stk. 2, i boligreguleringsloven (2009)) til 1.407 kr. i 2019 (jf.
Ekspertgruppens rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, s. 64),
1[1]
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• 5,2-udlejning giver uhørt høje afkast (gns. 13-14% årligt).2[2]
• Ca. 2.875 betalelige boliger omdannes til 5,2-boliger om året3[3].
• Private udlejningsboliger bliver for dyre for folk med almindelige indkomster, målt efter OECD’s
anbefalinger4[4]
Hensigten bag lovforslagene er at ”huslejestigningerne på private boliger i storbyerne stoppes, og
at de private boliger ikke skal tjene som rene investeringsobjekter for investorer, der hovedsageligt
er interesseret i hurtige gevinster”5[5]
Selv om det er LLO’s opfattelse, at den enkleste og bedste løsning havde været en afskaffelse af
boligreguleringslovens §5, stk. 2, så indbærer lovforslagene en betydelig forbedring i forhold til den
eksisterende lejelovgivning og LLO støtter derfor forslagene.
LLO anerkender, at det foreliggende lovforslag er, hvad der kunne opnås politisk enighed om og vi
har derfor gennemgået forslagene med henblik på at sikre, at intentionen i den politiske aftale
gennemføres. Vi har derfor fokuseret på hvordan aftalen udmøntes, således at smuthuller og
mulighed for omgåelse undgås.
For LLO er de vigtigste fokusområder:
1. At det gøres helt klart hvordan huslejen skal fastsættes, når der bruges sammenligningslejemål, så
gamle kontrakter ikke trækker huslejen op for nye.
2. At ændringerne i højere grad laves i selve lovteksten og i mindre grad i bemærkningerne, så det
sikres, at lovens mange praktikere bruger loven ensartet.
3. At det gøres fuldkomment tydeligt, at lejefastsættelsen i mindre udlejningsejendomme med 1-6
lejemål ikke må fastsættes efter reglerne i § 5, stk. 2.
Vi har behandlet de tre lovforslag i følgende rækkefølge: 1. Styrkelse af lejerne, 2. Energikrav og 3.
Karensperiode.

Ekspertgruppens rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, s. 91
Ibid. s. 13
4[4]
Ibid. s. 108
5[5]
Jf. Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten og Alternativet om: Initiativer mod kortsigtede investeringer i private
udlejningsboliger s. 2 samt alle tre forslags ”1. Inledning og baggrund”
2[2]
3[3]
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Bemærkninger til lovforslag om styrkelse af lejerne.
(styrkelse af lejerne)
Hensigten bag lovforslaget:
Som nævnt i indledningen er lovforslagets hensigt bl.a. at ”huslejestigningerne på private boliger i
storbyerne stoppes [...]”
Som en af de vigtigste tiltag indføres den såkaldte ”huslejebremse”, som en erkendelse af, at
væsentlighedskriteriet i § 5, stk. 2 har en ”selvforstærkende effekt” og ”at der er behov for en
huslejebremse ved at fjerne marginen for det lejedes værdi, så yderligere fremtidige
huslejestigninger i private udlejningsboliger bremses.”6[6]
Det fremgår dog at ”væsentligt” udgår af § 5, stk. 2, men ikke de øvrige steder hvor lejen fastsættes
efter det lejedes værdi.
LLO mener, at aftaleparternes diagnose er korrekt, men at man ved udmøntningen af aftalen har
valgt en kompliceret løsning, der medfører at det lejedes værdi nu skal vurders efter to forskellige
regelsæt.
Vi vil opfordre Folketinget til at anvende en enklere løsning og fjerne den selvforstærkende effekt
for lejemål, hvor huslejen ikke fastsættes efter BRL § 5, stk. 2. (dvs. lejemål i uregulerede
kommuner).
LLO foreslår derfor følgende tilføjelse til lovforslagets § 1 nr. 3:
• Indfør huslejebremse i hele landet - Fjern væsentlighedskravet for alle steder med det lejedes
værdi.
Den enkleste måde at foretage ændringen på er at fjerne ”væsentlighedskravet” i forhold til alle
huslejer, der er fastsat efter det lejedes værdi, det vil sige at ændre LL § 47 (”det rene lejedes
værdi”) og BRL § 5,2.
Fjernes væsentlighedskravet ikke for andre boliger med det lejedes værdi, har det betydning for ca.
46.400 boliger i uregulerede kommuner og ca. 3.500 80/20 ejendomme7[7]. Selv om den politiske
aftale alene omtaler væsentlighedskravet ved 5,2-udlejning og ikke ved anden udlejning efter det
lejedes værdi, håber LLO at aftaleparterne vil acceptere at det enkleste vil være at fjerne
væsentlighedskravets ”selvforstærkende effekt” for alle lejemål.
Herudover bør ordet ”væsentligt” også fjernes fra den nuværende BRL § 5, stk. 5, sidste pkt.
således at bestemmelsen lyder:

6[6]
7[7]

Aftale om Initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger s. 4
Ekspertgruppens rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, s. 53
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”[...]Ved indbringelse for boligretten påhviler det udlejeren at godtgøre, at den aftalte leje
ikke væsentligt overstiger det lejedes værdi”

Forslag til ændring af lovforslagets § 3, stk. 3
• Lad væsentlighedskravet gælde for alle kontrakter, i det mindste ved kontraktsændringer.
Der er lagt op til at lejemål, der allerede er indgået, fortsætter uden huslejebremse. Disse lejemål
beholder med andre ord den selvforstærkende effekt indtil de genudlejes. Dette vil LLO fraråde.
LLO mener ikke, at det kan være lovgivers opgave, at tage særligt hensyn til de udlejere, som for en
dels vedkommende direkte har spekuleret i at sætte lejen højere (men ikke væsentligt højere) end
det lejedes værdi.
LLO forstår at hensigten ved alene at omfatte nye lejemål, er ikke at gribe ind i eksisterende
kontraktsforhold, men mener ikke desto mindre, at huslejebremsen bør gælde for alle lejemål.
Hvis denne ændring gennemføres, vil udlejer vil stadigvæk kunne kræve leje efter det lejedes værdi,
også for sine ældre lejemål, men ikke til et kunstigt højt niveau. I modsat fald vil de lejere, der har
de ældste 5,2-boliger, risikere fortsat at skulle betale den højeste husleje, og det er næppe hensigten
med reguleringen.
Igen forøges lovens kompleksitet ved ikke at lade de nye gode forslag gælde for alle, men i stedet
have to forskellige kategorier af 5,2-leje.
Forslag til ændring af lovforslagets bemærkninger, afsnit 2.2.2.2:
• Forbyd sammenligning mellem lejemål med og uden huslejebremse.
Selv om det er en forbedring af retstilstanden at indføre huslejebremse jf. Loveforslagets § 2, stk. 1.,
så er der en risiko for at denne bremse bliver uvirksom, hvis der fortsat må sammenlignes med
lejemål uden bremse.

Eksempel: Hvis det lejedes værdi er 1000 kr., kan udlejer fremlægge lejemål på 1.099 kr,
som bevis.

Da lejen fastsættes ved sammenligning med parternes fremlagte lejemål kan fremlæggelsen
af sådanne lejemål være med til at presse huslejen op.
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Det er derfor afgørende at slå fast, at sammenligningslejemål uden huslejebremse ikke må og kan
bruges i sammenligning med lejemål med huslejebremse.
Lovforslagets bemærkninger lægger op til, at man kan blive ved med at bruge
sammenligningslejemål, hvis man ”tager højde” for at der er tale om to forskellige regelsæt.
Dette er efter LLOs vurdering helt utilstrækkeligt, da det er vores erfaring at det i praksis bliver
vanskeligt at foretage denne vurdering, da stort set alle sager om det lejedes værdi, ikke præcist
anfører hvad det lejedes værdi er, men blot fastslår, at lejen ikke væsentligt overstiger det lejedes
værdi.
Lovgiver risikerer derfor med lovforslagets bemærkninger at lave ”elastik i metermål”, og for at
undgå denne situation bør bemærkningerne i stedet fastslå, at man ikke kan foretage en
sammeligning imellem lejemål med og uden huslejebremse.
I praksis er domstolene overladt et bredt skøn når sammenligningslejemål skal vurderes. I praksis
har man tilladt sammenligning imellem forskellige lejefastsættelsesformer8[8]. Eksempelvis må
man gerne bruge §5, stk. 1 til at sige hvad lejen i det mindste skal være i 5,2-lejemål, men ikke hvad
huslejen højest må være9[9]. Her er udfordringen omvendt, nemlig at de dyre lejemål uden
huslejebremse trækker huslejen op, hvis man må sammenligne med dem.
Den klareste løsning er ikke at tillade sammenligning, men skulle der være et politisk ønske om
alligevel at tillade en sammenligning, bør det fastslås hvordan sammenligningen præcis skal ske:
Lejemål uden bremse kan således ikke bruges til at sige hvad det lejedes værdi er, men alene til at
sige hvad ”loftet” er for lejemål med huslejebremse.

Eksempel: Hvis der er en tvist om hvad det lejedes værdi er, og huslejen er aftalt til 1500
kr., og der fremlægges sammenligningslejemål uden huslejebremse på 1400 kr., kan det ikke
deraf udledes at det lejedes værdi er 1.400 kr., men at lejen maksimalt er 1.400 kr.

Det er meget ønskeligt at retstilstanden beskrives klart fra starten, således at uklarhed kan undgås,
og vi undgår de mange juridiske tvister de nuværende regler har medført. Domstolene bør gives
klare retningslinjer for anvendelsen af de nye regler.

Se gennemgang af retspraksis hos Juul-Sandberg, Det Lejedes Værdi, 4. udgave (2019), s.
82ff
9[9]
Se bl.a. Edlund og Grubbe Boliglejeret, 3. udgave (2019), s. 248. Der antyder det samme,
dog med en række modifikationer.
8[8]
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Forslag til ændring af lovforslagets § 1, nr. 3:
• Fortolkningsreglen om uprøvede og prøvede lejemål bør indskrives direkte i loven, fremfor
som bemærkning.
Såfremt uprøvede lejemål uden videre tillades som i dag, bliver der reelt tale om markedsleje, og
ikke en retlig standard som det lejedes værdi er10[10]. Efter LLO’s mening bør et sagkyndigt
nævns afgørelser om hvad den retlige standard er, veje langt tungere end hvad den enkelte lejer og
udlejer har aftalt.
Juridiske forfattere11[11] og domstolene12[12] mener i forvejen at prøvede lejemål skal tillægges
mere vægt, men dette har indtil nu ikke løst problemet.
Det er derfor LLO’s forslag, at bemærkningernes gode ordlyd skrives ind i loven, så domstolene får
en klar og entydig rettesnor.

Forslag til ændring af bemærkningerne til § 1, nr. 3:
• Lad sammenligning ske uden besigtigelse ved prøvede lejemål med ved fremlæggelse af
kontrakt/afgørelse.
Det er ofte vanskeligt at få lejeren til at lukke boligretten ind, når der skal besigtiges
sammenligningslejemål. Samtidigt er det fast antaget at ikke-besigtigede lejemål tæller mindre end
besigtigede13[13].
I forbindelse med implementeringen af en huslejestatistik og sammenligningslejemålsdatabase, er
det vigtigt, at de lejemål der findes i databasen kan bruges som bevis og at de får en betydelig vægt,
også selvom de ikke er besigtiget.
LLO opfordrer derfor til, at prøvede lejemål kan benyttes uanset om lejemålet konkret er besigtiget
af boligretten. Det er oplagt at de varslede nye it-systemer (som dog ikke er en del af denne lov),
bliver anvendt til at finde sammenligningslejemål. Hvis sammenligningslejemålene fra den varslede
Juul-Sandberg: Det lejedes værdi, 4. udg., s. 28
Se fx Juul-Sandberg: Det lejedes værdi, 4. udg., s. 89
12[12]
TBB 2020.12Ø ”Nævnets afgørelse blev stadfæstet af huslejeankenævnet. Under den
efterfølgende retssag fremlagde udlejer en række sammenligningslejemål til dokumentation af,
at lejen ikke oversteg det lejedes værdi væsentligt, herunder bl.a. lejemål i samme ejendom.
Landsretten fandt ikke, at udlejer med de fremlagte lejemål havde løftet den bevisbyrde, der
påhviler ham, for berettigelsen af den aftalte leje. I den forbindelse bemærkedes, at lejemål i
samme ejendom ligesom lejemål, der ikke har været forelagt huslejenævn eller
boligretten, og lejemål, der ikke har været besigtiget, kan indgå ved
bevisbedømmelsen, men med forskellig bevismæssig vægt.”
13[13]
Juul-Sandberg: Det lejedes værdi, 4. udg., s. 106 ” lejemål som ikke er besigtiget af
boligretten, kun kan tillægges en meget begrænset bevisværdi, idet det ikke umiddelbart er
muligt for boligrettens medlemmer at forholde sig til kriterierne i LL § 47 uden besigtigelse, og
da man på ingen måde kan undervurdere det indtryk, som en besigtigelse kan give – i
modsætning til dokumentbevis.”
10[10]
11[11]
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database ikke kan anvendes uden besigtigelse, undermineres hensigten, og den nuværende
retstilstand, hvor parter kan fremlægge ikke-prøvede lejemål, kan risikere at fortsætte.
LLO opfordrer ligeledes til, at det understreges i bemærkningerne, at huslejenævn stadigvæk kan
træffe afgørelse efter deres generelle kendskab til lejeniveauet, uagtet indførelsen af de nye regler
som sammenligningslejemål.

Forslag til ændring af bemærkningerne til § 1, nr. 3:
• Understreg at der ikke kan sammenlignes med 5,2 i småhuse.
Det vil formentligt være en kodificering af gældende ret14[14], men når der laves lovgivning om
sammenligningslejemål og BRL § 5, stk. 2, er det svært at komme udenom spørgsmålet om
sammenligning med småhuse (BRL § 29 c).
Da ekspertgruppen lavede sin rapport, holdt man småhusleje og 5,2-leje adskilt, og netop i
erkendelse heraf bør dette naturligvis videreføres i lovgivningen. Spørgsmålet er afgørende, da man
i modsat fald vil videreføre 5,2’s høje husleje, men uden at udlejer skal leve op til de mange krav til
5,2-boliger (f.eks krav til energistarden), også i en situation hvor man har valgt at den løbende
lejestigninger skal ske efter BRL § 7.

Bemærkninger til lovforslag om Energikrav:
(Øgede energikrav ved anvendelse af boligreguleringslovens § 5, stk. 2, og fastfrysning af
vurderinger af værdien af andelsboligforeningers ejendomme)
Hensigten lovpakken:
”At fremme energirenoveringer, herunder især i den ældre del af det private udlejningsbyggeri til
gavn for både klimaet og lejerne, er der behov for at skærpe kravet om energimærke.15[15]”

Ekspertgruppens rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, s. 41 ” For småhuslejemål
gælder reglen i boligreguleringslovens § 5, stk. 2, ikke, jf.
lovens § 4, stk. 5. Dette har bl.a. som konsekvens, at der til brug ved fastsættelse
af det lejedes værdi, jf. boligreguleringslovens § 29 c, for gennemgribende
moderniserede lejemål i småhuse alene kan sammenlignes med lejen
i lejemål, hvor lejen er reguleret (dvs. varslet forhøjet) i medfør af boligreguleringslovens
§ 7. Gennemgribende moderniserede lejemål i store ejendomme
kan derfor – om overhovedet - udelukkende anvendes til sammenligning,
hvis der for lejemålet er varslet omkostningsbestemt lejeforhøjelse.
15[15]
Aftale om Initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger s. 3
14[14]
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Forslag til ændring af forslagets § 3, stk. 2:
• LLO opfordrer derfor til, at der stilles energikrav i alle ejendomme. Lad energikravene gælde
ved genudlejning, så udlejers incitament til grønne renoveringer styrkes.
Lovforslaget lægger op til, at de ejendomme hvori ca. 57.000 boliger***præcisering der allerede er
lejet ud efter BRL 5,2 ikke skal leve op til energikravene. Heller ikke ved genudlejning.
LLO mener, at dette er den mindst klimaambitiøse måde at implementere aftalen på.
Forslaget bygger på den skæve logik, at 20 år gamle moderniseringer ikke skal leve op til
energikrav, som nye moderniseringer skal, selvom lejefastsættelsesgrundlaget er det samme. LLO
mener, at denne logik er uholdbar og opfordrer derfor til, at der stilles energikrav i alle ejendomme.
Under ekspertudvalgets behandling af model B, som nu er blevet en del af lovforslaget, var der
længere drøftelser om modellen skulle gælde for alle boliger eller kun de boliger, der endnu ikke er
5,2-renoveret. Omdrejningspunktet i diskussionen var ikke så meget, hvad der ville være bedst for
klimaet, men om indgrebet ville udgøre ekspropriation eller ej.
Højesteret har tidligere fastslået at det ikke var ekspropriation at gribe ind i eksisterende lejeaftaler,
selvom udlejer ikke kunne få dækket sine driftsomkostninger, jf. U.1965.293/2 H 16[16].
I dette tilfælde er der tale om et indgreb i nye aftaler, hvor udlejer i øvrigt kan få dækket sine
driftsomkostninger. Ingen erhvervsdrivende er sikret imod at der indføres forbrugerbeskyttelse for
fremtiden, således at man ikke kan beholde sit høje afkast (i så fald ville det ikke være muligt at
stille krav til kviklånsfirmaer, teleselskabers roamingaftaler etc.).
Hvis der stilles energikrav til alle ved genudlejning, vil udlejer desuden som altid kunne oppebære
driftsudgifterne samt et afkast til udlejer som i boligreguleringslovens almindelige regler.

Forslag til præcisering af § 3, stk. 2:
• Gør det tydeligere hvornår der må opkræves 5,2-husleje.
Der er en del praktiske problemer forbundet med at fastslå hvornår et lejemål er udlejet efter BRL §
5, stk. 2:
• Der er ikke krav om at det anføres i lejekontrakten, at der opkræves 5,2-leje.
• Udlejer vil derfor kunne argumentere for at udlejningen er sket efter BRL § 5, stk. 2, selvom dette
ikke fremgår af kontrakten.

16[16]

Se også gennemgang sagen i Juul-Sandberg, Det Lejedes Værdi, 4. udgave (2019), s.

54ff
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• I nogle tilfælde udføres der forbedringer for et beløb, der overholder beløbsgrænsen jf. BRL § 5, stk.
2, i eksisterende lejemål efter BRL § 5, stk. 1, men udlejer afventer at den nuværende lejer flytter
ud.
Spørgsmålet er hvornår loven antager at et beboelseslejemål er ”gennemgribende forbedret”.
LLO mener, at det bør præciseres, at der menes første gang lejemålet lejes ud efter BRL § 5, stk. 2,
og at udlejer som altid har bevisbyrden jf. BRL § 5, stk. 5. I modsat fald vil retstillingen blive
endnu mere uoverskuelig.
Forslag til lovændring (nyt stk. I BRL § 5):
• Gør det praktisk nemmere at fastslå hvornår der er tale om et 5,2-lejemål.
Som reglerne er i dag, er der ikke krav om at udlejer skal anføre at der er tale om et 5,2-lejemål i
kontrakten. Dette kan gøre det vanskeligt at vurdere om (især ældre) lejemål er lejet ud efter § 5,
stk. 2.
LLO opfordrer derfor til at det tydeliggøres, hvornår der er tale om et 5,2-leje.
Helt konkret bør det i fremtidige kontraktforhold anføres, at der er tale om et 5,2 lejemål. Anføres
dette ikke i kontrakten, må konsekvensen være, at der er tale om et lejemål indgået på lejelovens
almindelige regler (det kendes fra LL § 53).
Flere udlejere dokumenterer i forvejen lejens sammensætning ved 5,2-udlejning i lejeaftalens § 11
således, at der nemt kan overskues, hvad der udgør driftsudgifter og hvad der er et
forbedringstillæg. Dette bør ligeledes gøres obligatorisk.
Gennemførelsen af dette forhindrer ikke, at udlejer opkræver 5,2-leje, hvis det anføres i kontrakten,
så påvirker en sådan ændring ikke balancen i styrkeforholdet imellem lejer og udlejer. Reglen vil
dog gøre det langt nemmere for praktikere at klarlægge hvilken lejefastsættelse, der er aftalt, hvilket
vil spare tid for rådgivere, huslejenævn etc.

Opfordring til udmøntning af den politiske aftale af 30. januar:
• Få styr på energimærkerne så hurtigt som muligt.
Som en del af den politiske aftale, men ikke dette lovforslag, blev det aftalt at klimaministeren
skulle gennemse energimærkeordningen. Da denne del af aftalen spiller tæt sammen med
lovforslaget, kan vi kun opfordre til at dette sker så hurtigt som muligt.
Den nuværende energimærkeordning kan efter LLOs vurdering bedst betegnes som ”den mindst
ringe løsning”, idet f.eks. milde vintre kan give bedre energimærker end kolde. Dette fordi, det er
ejendommens energiforbrug, der måles og ikke ejendommens evne til at holde på varmen.
Hensigten bør være at energiforbedringer belønnes, og ikke at tilfældige gevinster som afhænger af
vejret belønnes.
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Bemærkninger til lovforslag om karensperiode:
(Karensperiode ved erhvervelse mv. af udlejningsejendomme og lovfæstning af krav til opløsning af
andelsboligforeninger)
Hensigten fra den politiske aftale:
[…] At modvirke kortsigtede investeringer og nedbringe incitamentet til at anvende § 5, stk. 2, til at
opnå hurtige gevinster.
”Ejeren må ikke opkræve husleje efter § 5, stk. 2, før lejemålet er genudlejet efter udløbet af
karensperioden.”

Forslag til ændring af lovforslagets § 1, stk. 2:
• Kontrolskiftebegrebet skal påses af udlejer selv, og der indføres en flagningspligt. Der skal
være mærkbare konsekvenser ved ikke at overholde denne forpligtelse.
Lovforslaget opregner en række situationer hvorefter et kontrolskifte udløser en karensperiode. Der
er tale om selskabsretlige vurderinger, som huslejenævn typisk ikke vil påse af egen drift.
At overlade dette tilsyn til huslejenævnene vil efter LLO’s vurdering ikke være effektivt. Flere
huslejenævn har reelt omkring ét eller to årsværk til rådighed og ikke forudgående kendskab til
selskabsretlige dispositioner. Det vil heller ikke være tilstrækkeligt, hvis huslejenævnet blot beder
udlejer om at oplyse om hun har gjort tiltag, der udløses en karensperiode, så udlejer skal undersøge
sig selv, uden reel risiko for at blive opdaget.
Det er vores opfattelse at udlejer bør tilpligtes at ”flage” som vi kender det fra
kapitalmarkedsretten17[17] til et offentligt tilsyn (her Finanstilsynet). Udlejer skal således af egen
drift oplyse myndigheden om sit kontrolskifte og undlades der at flage, får det konsekvenser for
udlejer.
Der bør ligeledes overvejes at lave et tilsyn til at påse dette, f.eks. under Finanstilsynet.

17[17]

Fx kapitalmarkedslovens §§ 38-40
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Forslag til tilføjelse til lovforslagets bemærkninger til § 1, nr. 2:
• Reglerne om ens lejevilkår §5, stk. 9 bør overholdes.
Højesteret har fastslået, at lighedsreglen i boligreguleringslovens § 5, stk. 9 fortolkes således, at der
ikke må sammenlignes på tværs af lejefastsættelsesgrupper (hhv. BRL § 5, stk. 1 og hhv. 2. jf. U
2018.1142 H)
Det bør derfor præciseres i lovforslagets bemærkninger, at der i forbindelse med vurderinger efter
lighedsreglen i BRL § 5, stk. 9 skal sammenlignes med andre 5,1-lejemål og at der ikke kan
sammenlignes med 5,2-lejemål.

Forslag til tilføjelse til lovforslagets bemærkninger til § 1, nr. 2:
• Tydeliggør at lejen forbliver fastsat efter lovens almindelige regler, hvis boligen lejes ud under
karensperioden -også efter udløbet af karensperioden.
Forslaget skriver, at der skal lejes ud efter BRL § 5, stk. 1 og at der først ved genudlejning kan lejes
ud efter § 5, stk. 2.
Det bør i den forbindelse understreges i lovforslagets bemærkninger, at det ikke kan aftales, at der
opkræves 5,2-leje efter karensperiodens udløb, som vi kender det fra fx udlejning af 5,2-boliger, hvor
der mangler at blive udført vedligeholdelsesarbejder jf. BRL § 5, stk. 4.
Hvis det ikke eksplicit forbydes at lave denne juridiske manøvre, risikerer spekulantstoppet at blive
udhulet i en sådan grad, at effekten af spekulantstoppet reelt bliver tæt på virkningsløst.

Forslag til ændring af lovforslagets § 1, nr. 2
• Beskyt de ældre 5,2-lejemål under karensperioden.
Der er lagt op til, at der gerne må opkræves 5,2-leje under karensperioden, hvis lejemålet allerede
var lejet ud efter disse regler ved kontrolskiftets indtræden.
Indgrebet bliver således ca. 38% mindre effektivt end det kunne have været18[18]. Hvis det meste
af ejendommen allerede er gennemgribende moderniseret er karensperioden således næsten uden
betydning.
Som Ekspertudvalget kunne dokumentere, så er der sket store spring i 5,2-lejen i de sidste tolv år.

Ekspertudvalget antager at 38% af de potentielle 5,2-boliger nu er lejet ud efter BRL § 5,
stk. 2. jf. Ekspertgruppens rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2 s.67
18[18]

52

Hvis fx de gamle 5,2 lejere betaler 1.200 pr. kvm. Og markedslejen i dag er 1.457, så har
udlejer et økonomisk incitament til at lejeren flytter. Disse lejere har derfor også brug for
beskyttelse ved overtagelse af ejendommen, da udlejer har en hurtig gevinst ved at presse
dem ud.

Udlejer får derfor to gevinster: både et hop i lejen, når boligen moderniseres første gang og et
stigning hver gang boligen skifter lejer.
Selvom der kan kræves 5,2-leje ved genudlejning af gamle 5,2-lejemål, bør det ved en lovændring
sikres, at 5,2-huslejen ikke kan sættes højere ved genudlejning af hensyn til at ældre 5,2-udlejere
ikke opsiges.
Udlejer vil dermed blive ved med at have et langt højere afkast på huslejen, end de almindelige
regler i lejeloven, men har ikke en økonomisk grund til at opsige sine ældre 5,2-lejere.

Konklusion:
Ovennævnte kommentarer, forslag til ændringer og præciseringer, skal ikke skygge for, at LLO
anser de fremlagte lovforslag for at være de største forbedringer for lejerne i årtier - også selv om
der som gennemgået forestår et arbejde med at præcisere og lukke smuthullerne så loven kan
gennemføres i overensstemmelse med aftalekredsens erklærede hensigt.
Flere steder står hensynet til at udlejernes forventninger om at kræve 5,2 “i al evighed” i vejen for
betydelige fremskridt, og dette gør loven langt mere kompliceret end hvad godt er. Følger man
LLOs forslag, vil den endelige lov både blive enklere og langt lettere at læse og anvende i praksis.
LLO støtter intentionerne i forligskredsens aftalepapir og støtter forslagene, og med de fremhævede
ændringer og præciseringer, vil LLO hermed opfordre aftaleparterne og resten af Folketinget at
vedtage disse helt nødvendige lovændringer.

Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen
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4.2.11 Ny ejerlejlighedslov (L 2020 908 - endeligt vedtaget d. 18/6
2020)
04-10-2019

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ejerlejligheder
Høringssvar til udkast til forslag til lov om ejerlejligheder
LLO skal venligst takke for at have fået udkastet til en ny lov om ejerlejligheder i høring. Vi har
følgende bemærkninger:

Forslagets indhold:
Lovforslaget indebærer indførelsen af en helt ny ejerlejlighedslov som erstatning for den
nuværende og tager udgangspunkt i udvalget om ejerlejlighedslovens rapport fra 2018.

LLO’s holdning:
LLO har været medlem af udvalget om ejerlejlighedsloven, og i den forbindelse udtalt
organisationens holdning til de enkelte bestemmelser, herunder med mindretalsudtalelser.
LLO’s holdning er uændret og vi henviser til denne i det hele.
Vi skal bemærke, at det nuværende forslag flugter bedre med LLO’s holdninger, end det forslag
som udvalgets flertal stillede.
LLO kan derfor støtte forslaget.

Forslagets forhistorie
Vi fremhæver især at LLO’s holdning til forhandlingerne var, at vi ikke ønskede, at man kunne
omdanne flere udlejnings- og andelsboliger til ejerboliger. Dels ville dette medføre dårligere
rettigheder til lejerne (eksempelvis i form af ringere opsigelsesbeskyttelse), og dels ville man
forvente at mange andelsboligerne ville forsvinde som boligform.
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Særligt om fastholdelse af opdelingsforbud
Udvalget anbefalede, at loven skulle justeres således at boliger med to beboelsesenheder og erhverv
kunne omdannes (svarende til ca. 6.700 boliger), og at andelsboliger, i ejendomme opført efter 1966
også skulle kunne blive ejerlejligheder (svarende til ca. 13.300 boliger). LLO støttede det første
forslag, men var imod det andet. Udvalget har herefter fremlagt et lovforslag som en del af
rapporten.
Den daværende erhvervsminister ønskede dog at lade flere boliger omdanne til ejerboliger end det,
der fremgår af lovforslaget, da han også ønskede at ejendomme med 3-5 udlejningsboliger skal
kunne omdannes til ejerboliger (svarende til ca. 60.000 boliger). Den daværende regering gik
dermed længere end sit eget udvalgs lovforslag, af ideologiske årsager. Var dette forslag blevet
gennemført, antages det i rapporten (s. 193) at 29.000 boliger vil blive omdannet og i gennemsnit
stige med 21.000 kr. i husleje om året. Dette betyder færre betalelige boliger og at presset på den
almene sektor øges.
LLO er således meget tilfreds med, at boligministeren har fjernet disse to forslag fra lovudkastet.

Ejernes interne forhold i ejerforeningen
LLO har ingen holdning til de dele af loven, der vedrører interne anliggender imellem ejerne i
ejerforeningen, da de er lejer uvedkommende.

Særligt om lovforslagets § 11 (ejerforeningens mulighed for at opsige og ophæve lejer)
LLO finder at denne paragraf, eller forarbejderne hertil, uddyber hvad ”retsstridig adfærd” betyder.
Såfremt der med bestemmelsen menes straffelovsovertrædelser som vold eller hærværk, bør dette
tydeliggøres, evt. med henvisning til de relevante opsigelses- eller ophævelsesformer, der er tale
om.

Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen
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4.2.12 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Ny
Boligaftale (L 2020 919 – endeligt vedtaget d. 20.6.2020)
23-09-2020
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om midlertidig
regulering af boligforholdene
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om midlertidig
regulering af boligforholdene (Landsbyggefondens rammer i 2021 26, forlængelse af differentieret
grundkapital, sammenlægning af boliger m.v.)

Lejernes Landsorganisation (LLO) skal venligst takke for at have fået sendt ovennævnte udkast til lovforslag
i høring.
Lovforslaget er en udmøntning af boligaftalen af 19. maj 2020 indgået af regeringen (S), Venstre, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre, Socia-listisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Siddique (UFG) om Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket indsats i 2020.

Nærværende udkast til lovforslag udmønter den del af aftalen, som bl.a. handler om Landsbyggefondens
rammer for 2021-26, idet forhøjelsen af renoveringsrammen i 2020 er allerede er udmøntet ved lov nr. 919 af
20. juni 2020.

I LLO glæder vi os over at et næsten samlet Folketing på denne måde vælger at bruge den nuværende krise
til at sikre gode boliger, boliger der er up to date rent energimæssigt, og at det sker til en langt lavere husleje,
end hvis projekterne skulle være gennemført på anden vis. Og at aftalen herudover også gavner
beskæftigelsen og f.eks. stiller krav om lærlinge, kan kun betragtes som et ekstra stort plus i den nuværende
situation.

Vi kunne have ønsket os, at aftalen indeholdt en øget sikring af lejernes beboerdemokratiske indflydelse,
herunder en kodificering af at den enkelte afdelingsbestyrelses ret til at søge bistand hos en lejerorganisation
i lighed med beboerrepræsentationer i den private sektor.
Dette skal dog ikke skygge for at vi i LLO glæder os over lovforslaget, og det løft den medføre for de almene
boliger og for lejerne, der bor der.

Mvh.
Lejernes Landsorganisation
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen
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4.2.13 Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer
(Anmeldelsesordning for tomme boliger) (L 2020 2075 – endeligt
vedtaget 21.12.2020).
21-01-2020

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om
byfornyelse og udvikling af byer
Vi skal indledningsvist takke for at have fået ovennævnte lovforslag i høring.
Lejernes Landsorganisation (LLO) finder det fornuftigt at Regeringen prioriterer en ordentlig
boligstandard for hele landet. Problemstilling er for os at se helt korrekt identificeret.
LLO støtter lovforslagets intention og finder det vigtigt at der er tilstrækkelige ressourcer til en reel
implementering af de nye regler.
Vi kan dog frygte at loven ikke bliver tilstrækkelig virksom, hvis ordningen ikke gøres obligatorisk
og følges op af de fornødne ressourcer.

LLO foreslår derfor:
1. At kommunerne pålægges at indføre lovforslagets anmeldelsesordning.
LLO frygter, at kommuner vil undgå at gennemføre lovforslaget af økonomiske hensyn.
Da mange af de sundhedsskadelige lejeboliger er beliggende i økonomisk trængte kommuner, kan
forslaget risikere at få begrænset effekt, hvis det ikke gøres obligatorisk.
En øget finansiering af forslaget.
Kommunerne er i forvejen pålagt, at ejendommene ikke må være sundhedsskadelige efter
byfornyelseslovens kapitel 9.
Disse regler har dog vist sig ikke at være tilstrækkelige, hvorfor Regeringen ønsker dem skærpet
med denne lovændring. Det er LLO’s vurdering, at det manglende tilsyn i høj grad skyldes
manglende ressourcer til kommunalt tilsyn.
Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at forslaget ikke antages at medføre merudgifter for det
offentlige.
LLO opfordrer derfor til at der sættes yderligere midler af til gennemførelsen at lovforslaget.
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3. Uddybning af kommunens ret til at indbringe sag om vedligeholdelsesmangler.
Vi kan læse af lovens bemærkninger, at det hensigten ved at lade kommunen indbringe
vedligeholdelsesmangelsager er at ”boligstanden generelt bliver højnet, samt at en bolig med
væsentlige vedligeholdelsesmangler, der endnu ikke er kondemnabel, men kan blive det inden for
kort tid, ikke udlejes højnes”.
Konkret skulle dette ske ved, at kommunen kan kræve at boligen overdrages i god og ordentlig
stand, i modsætning til lejeren, som må leve med aftalevilkår, der gør at man lejer en bolig med
dårlig vedligeholdelsesstand.
LLO opfordrer til, at denne hensigt skrives klarere ind i selve lejeloven, og ikke kun i
byfornyelsesloven, særligt da det drejer sig om en udvidelse af en parts kompetencer.
LLO mener ligeledes, at lejeren bør gives den samme ret som kommunen til at lejemålet afleveres
”i god og forsvarlig stand” jf. Lejelovens § 9.
Lejeren, som jo skal opholde sig i lejemålet, bør gives samme ret som kommunen. Konkret kan
dette gøres ved at ændre lejelovens § 18, således at LL § 9, stk. 1 gøres ufravigelig.

Mvh.

Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen
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4.2.14. Ændring af lov om midlertidig regulering af
boligforholdene.(Bopælspligt i nyetablerede boliger, der i en lokalplan
er fastlagt til helårsboliger) (L 2020 2076 – endeligt vedtaget
21.12.2020).
28-08-2020

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om midlertidig
regulering af boligforholdene (Bopælspligt i nyetablerede boliger, der
i en lokalplan er fastlagt til helårsboliger)
Lejernes Landsorganisation (LLO) skal venligst takke for at have fået sendt ovennævnte udkast til
lovforslag i høring.
Lovforslaget vil ændre reglerne om benyttelse af boliger med henblik på at udvide reglernes
anvendelsesområde. I stedet for tidspunktet, hvor boligen for første gang benyttes til helårsbeboelse,
dvs. ejeren/lejeren flytter ind, vil reglens anvendelse blive udvidet med henblik på at omfatte
boliger, der i en lokalplan er fastlagt til helårsboliger, fra det tidspunktet, hvor
kommunalbestyrelsens tilladelse til at tage boligen i brug foreligger.
LLO støtter forslaget. Der er tale om en skærpelse af bopælspligten, således, at et ”smuthul” i den
eksisterende lovgivning lukkes.
Med andre ord bliver der stillet krav om at gode nye boliger ikke længere kan få lov at stå tomme,
men i stedet skal bebos af mennesker hele året.
Lovforslaget er udtryk for sunde betragtninger om den bedst mulige benyttelse af boligmassen, og
LLO støtter naturligvis denne forbedring af bopælspligten.

Mvh.
Lejernes Landsorganisation
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen
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4.2.15. Ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af
almene boliger. (tag over hovedet garanti m.m.) (L 2020 2078 endeligt
vedtaget 21.12.2020)

23-09-2020

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene
boliger m.v. og lov om leje af almene boliger
LLO takker for at have fået ovennævnte lovforslag i høring.

Forslaget indeholder tre dele:
Første del skaber hjemmel for en kommune til, at kommunen kan etablere og drive en ordning, som
kan tilbyde unge uddannelsessøgende et midlertidigt sted at bo, hvis de ikke kan finde en bolig
inden studiestart.

Anden del vedrører digitalisering af den almene boligsektor, således at reglerne afspejler reglerne
for digital kommunikation i den private udlejningssektor.

Tredje del vedrører indførelsen af en forsøgsordning, hvorefter udlejer i helt særlige situationer
gives mulighed for at opsige lejere af almene ældre- eller plejeboliger, eksempelvis ved et ændret
plejebehov hos lejeren.

Vedr. første del Kommunal tag-over-hovedet-garanti.
Forslaget forbedrer kommunernes muligheder for at sikre midlertidige boliger til
uddannelsessøgende.
LLO støtter forslaget.
Flere byer har ikke et tilstrækkeligt antal studieboliger, og de studerende skal derfor forsøge at
presse sig ind på et i forvejen presset boligmarked. En manglende regulering af boligmarkedet fører
til at de betalelige boliger har forsvundet, som dokumenteret af Ekspertgruppen om BRL § 5, stk. 2
De kommuner, der har problemer, bør dog først og fremmest sikre, at der er tilstrækkeligt mange
permanente studie- og ungdomsboliger. Dette er langt at foretrække fremfor de i lovforslaget
beskrevne forsøgsordninger i form af beboelsesvogne, sovesale, vandrehjem og
beboelsescontainere.
Det perfekte skal dog ikke blive det godes fjende. Og visse danske kommuner har uden tvivl en så
stor udfordring ift. antallet af studieboliger, at det kan være nødvendigt at tage ovennævnte tiltag i
brug.
Vi kan derfor støtte forslaget.
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Vedr. Anden del om øget digitalisering af den almene sektor.
Aftalen afspejler den nuværende retstilstand i den private udlejningssektor.
Det er efter LLO’s opfattelse rimeligt, at de almene får samme muligheder for at benytte digital
kommunikation som den private udlejningssektor.
Vi bemærker at personer, der er fritaget af modtagelsen af Digital Post er undtaget af reglerne, samt
at reglerne for betalingspåkrav og opsigelser stadigvæk alene kræver at meddelelserne kan ske på
skrift.
LLO kan derfor støtte forslaget.

Vedr. Tredje del forsøgsordning om øget mulighed for opsigelse.
LLO kan ikke støtte forslaget, da vi ikke finder det nødvendigt at udvide udlejers opsigelsesadgang.
Vi har sympati for, at de udfordringer en ændring i plejebehov kan give, men vi finder ikke, at
udlejer bør gives en opsigelsesret i den forbindelse.
Efter vores opfattelse bør en flytning ske efter aftale med lejeren og de pårørende eller lejerens
værge, og ikke som en ensidig meddelelse.
Vi er bekendt med at der er tale om en forsøgsordning, og at en række krav skal være opfyldt førend
der kan ske opsigelse, men vi mener alligevel at sådanne flytninger, bør ske ad frivillighedens vej, i
stedet for ved udlejers opsigelse.
Samlet set, kan vi derfor støtte de første to dele af forslaget, men ikke det sidste.

Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen

Korektion til det fremsendte høringssvar:
Til Transport- og Boligministeriet.
Jeg skal venligst fremsende en korrektion af det fremsendte høringssvar.
Vi har ved en fejl lagt til grund, at forslaget til øget digitalisering ville beholde kravet om fysiske
skriftlige påkrav og opsigelser.
Med lovforslaget fjerner man i stedet dette krav.
Det er LLO’s opfattelse, at forslaget kan risikere at ramme borgere som ikke er stærke it-brugere
uforholdsmæssigt hårdt.
Borgere som overser en e-mail om rykker eller en opsigelse, vil kunne risikere at miste deres hjem.
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Dette er ikke en rimelig retsstilling og forslaget vil stille beboerne i den almene sektor ringere end
lejere i den private udlejningssektor.
Det er vores opfattelse, at lovforslaget kan risikere at føre til flere opsigelser eller ophævelser.
Da reglerne for digital kommunikation i lejeforhold senest blev ændret i den private sektor, kunne et
enigt Folketing acceptere at disse særligt vigtige meddelelser ikke alene kan sendes pr. E-mail.
LLO finder, at denne beskyttelse bør bibeholdes.
LLO kan derfor ikke støtte digitaliseringsdelen af lovforslaget.

4.2.16 Ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love
(Ophør af den offentlige ejendomsvurdering for erhvervsejendomme
(herunder andelsboliger). (L 2021 291 – endeligt vedtaget d. 27.2.2021)
Vedr. Høring forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven
og forskellige andre love.
LLO skal venligst afgive uopfordret høringssvar til ovennævnte lovforslag.
LLO afgiver sjældent høringssvar når i lovforslag, som vi ikke får i høring, men vi gør en
undtagelse i denne forbindelse, da vi frygter lovforslaget vil få væsentlig betydning for
boligmarkedet i Danmark.
En afskaffelse af den offentlige vurdering for andelsboliger.
Vi vil fokusere på forslagets del som omhandler ophøret af de offentlige ejendomsvurderinger
af det som Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation kalder ”en reel afskaffelse af den
offentlige vurdering” (Politiken d. 24. oktober 2020).
Ca. 35% af andelsboligforeningerne bruger den offentlige vurderingsmetode1.
Denne vurderingsmetode medfører, at andelshaverne ikke behøver at bruge penge på
ejendomsvaluarer, og får en mindre oppumpet vurdering.
Det som pumper værdierne op med valuarvurderingerne er, muligheden for at ”sælge skindet
inden bjørnen er skudt”. Hvis valuaren lægger til grund, at andelsboligforeningen på et senere
tidspunkt vil lave omfattende moderniseringer af ejendommen, kan andelshaverne få
værdistigningen i dag.
Under LLO’s arbejde i ekspertudvalget om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, så vi hvordan den
vurdering valuaren bruger, den såkaldte Discounted Cash Flow-model (DCF-modellen), ofte
hviler på en række tvivlsomme faktorer, eksempelvis:
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• Alle nuværende beboere flytter indenfor en periode på ca. 10 år.
• Når en gammel beboer flytter ud kan huslejen sættes op til næsten det dobbelte.
1

Ekspertudvalgets rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2 (2019) s. 78

Side 2
• Udgiften til geninvestering i forbedringen (fx nye køkkener, når de gamle er slidt op)
medtages ikke.
Hvis bare der røres det mindste ved disse faktorer, giver det store udslag i vurderingen.
Det forholder sig ikke således med den offentlige vurdering (som den er i dag), da
vurderingen ikke tager højde for forbedringsarbejder, man endnu ikke har udført.
Færre offentlige vurderinger vil føre til dyrere priser og større usikkerhed.
Det er LLO’s opfattelse, at valuarvurderingerne er en væsentlig grund til oppustede
boligpriser jf. ovenstående.
Andelsboligforeningerne har måtte bruge den samme offentlige vurdering fra 2012 indtil nu,
også selvsom der er sket meget på boligmarkedet i de sidste otte år.
Hvis man helt ophører med at lave offentlige vurderinger, fører man de sidste
andelsboligforeninger i armene på valuarerne, med dyrere boligpriser til følge. Dette stik
imod regeringens hensigt om ”byer for alle”.
Hertil kommer den usikkerhed valuarvurderingerne kan betyde for lejerne. Det var ikke de
offentligt vurderede andelsboligforeninger, der gik konkurs efter finanskrisen, det var de
valuarvurderede.
Vi er klar over, at man har indført nye regler siden finanskrisen, men disse har som nævnt
ikke gjort det umuligt at puste værdierne helt op, hvis bare man putter en række optimistiske
vurderinger ind i regnemodellen.
Desuden tjekkes disse valuarvurderinger ofte ikke af markedet, da andelsboligforeninger
sælges langt sjældnere end private udlejningsboliger.
Efter LLO’s opfattelse bør den offentlige vurdring udgøre grundlaget for andelsboligernes
værdiansættelse, fremfor valuarvurderingerne. En afskaffelse vil medføre alvorlige negative
konsekvenser for boligmarkedet i de større byer (særligt i København, hvor hovedparten af
andelsboligerne er beliggende).
Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen
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4.2.17. Yderligere foranstaltninger for at forebygge og inddæmme
smitte med covid-19 m.v.). (L 2021 529 – endeligt vedtaget 27.3.2021)
Vedr. LLO’s høringssvar til Høring over forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om
leje af almene boliger og lov om leje af erhvervslokaler m.v.
LLO takker for at have fået ovennævnte lovforslag i høring.
Lovforslaget indeholder to elementer: (1) Indførelse af hjemmel til at forlænge fristen for
afholdelse af beboermøde i beboerrepræsentationer, og (2) en forlængelse af frist for
aflæggelse af forbrugsregnskaber.
LLO kan støtte begge forslag, og vi vil gerne knytte nogle bemærkninger til begge elementer.
Om udskydelse af fristen for afholdelse af beboermøder.
LLO har tidligere henvendt os om de vanskeligheder skiftende forsamlingsforbud kan give
beboerrepræsentationer, og vi er meget glade for at ministeriet tager dette initiativ for at
undgå at beboerrepræsentationer kan tvangslukkes som følge af den nuværende Lejelovs §
64, stk. 6.
Flere beboerrepræsentationer bør sikres mod tvangslukning.
Det er for os at se vigtigt, at lovforslagets bestemmelser om ikrafttræden overvejes yderligere,
så beboerrepræsentaioner sikres imod tvangsopløsning, her tænker vi særligt på de, der har
senest har afholdt møde inden d. 10. februar 2019, altså mere end to år fra dette lovforslag
træder i kraft.
Bekendtgørelsen om beboerrepræsantationer (BKG. 1997-09-09 nr. 709) slår fast, at mødet
skal afholdes hvert kalenderår inden 1. april, jf. § 7 stk. 1.
Hvis en beboerrepræsentation har holdt møde d. 30. januar 2019, men ikke nået at afholde det
årlige beboermøde inden landet blev lukket ned d. 11. marts i 2020, kan disse
beboerrepræsentationer som udgangspunkt ophæves, også efter vedtagelsen af dette lovforslag.
Derfor mener LLO, at det i loven skal slås fast, at beboerrepræsentationer ikke kan ophæves,
hvis ophævelsen kunne være afværget, hvis de havde afholdt beboermøde i perioden fra
forsamlingsforbuddets indførelse til nu.
Hvis dette ikke tilføjes/præciseres i lovteksten, kan et stort antal beboerrepræsentationer
ophæves, hvilket ville være ikke bare uretfærdigt, men også er stik imod hensigten i den
styrkelse af lejerne, som Folketinget sidste år vedtog med Blackstone-pakken.
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Det vil være helt urimeligt at tvangslukke beboerrepræsentationer, som har undladt at
afholde beboermøde for at overholde forsamlingsforbuddet, for at undgå smitte.
Yderligere sikring imod ophævelse af beboerrepræsentationen på udlejers initiativ.
Endeligt skaber den nuværende retsstilling usikkerhed for både lejer og udlejer, hvis der ikke
afholdes møder inden to år. Udlejer kan fx ikke være sikker på om der skal varsles
lejestigniger efter reglerne om ejendomme uden beboerrepræsentationer (BRL § 12) eller
med (BRL § 13), og vælges den korrekte paragraf ikke, er varslingen ugyldig. En sådan
forvirring kan opstå, når beboermødet afholdes, men udlejer ikke får tilsendt et referat.
Af den årsag mener vi, at beboerrepræsentationens bortfald efter LL § 64, stk. 6 som det
mindste bør forudsætte en henvendelse fra udlejer efter BRL § 64, stk. 5, og at bortfaldet først
sker ved udløbet af denne 6 ugers frist. Et synspunkt, som formentligt støttes af den
sparsomme praksis på området, nemlig T:BB 2000.189/2 Ø, hvor et spørgsmål om
beboerrepræsentationens lovlige oprettelse blev afvist allerede fordi udlejers henvendelse til
lejerne herom var mangelfuld.
For at sikre, at lovforslagets hensigt gennemføres bør det ligeledes præciseres, at udlejer
heller ikke kan anse beboerrepræsentationen som bortfaldet jf. LL 64, stk. 5, fordi det årlige
beboermøde ikke er afholdt jf. ovenstående.
Om udskydelse af fristen for forbrugsregnskaber.
LLO støtter forslaget om en udskydelse af fristen, da det kan være fornuftigt, at udlejer ikke
får adgang til boligerne i forbindelse med måleraflæsning, af sundshedsmæssige årsager.
Alligevel skal vi dog bemærke, at en meget stor del af af varmeaflæsningen m.v. ikke kræver at
udlejer fysisk får adgang til boligerne, da de kan aflæses via de såkaldte radiomålere og ikke
de såkaldte fordampningsmålere, som kræver en fysisk udskiftning af målerens glas.
Radiomålere bliver efter den nuværende lovgivning først obligatoriske i 2027, som led i
implementeringen af EU’s direktiv om energieffektivitet.
Ministeriet bør overveje om tiden ikke er moden til at gøre radiomålere obligatoriske på et
tidligere tidspunkt, så vi undgår at skulle lave disse lovændringer.
På den baggrund kan LLO støtte begge forslag.
Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd
Landsformand
/ Anders Svendsen
65

4.2.18 Ny bekendtgørelse af beboerrepræsentation:
02-10-2020

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om beboerrepræsentation
i skal venligst takke for at have fået ovennævnte bekendtgørelse i høring.
Bekendtgørelsen ændrer den nuværende bekendtgørelse om beboerrepræsentation på to punkter:
For det første forhøjes beløbet som kan opkræves til beboerrepræsentationens drift uden fuldmagt
til 500 kr. pr. år. Dette er en udmøntning af den boligpolitiske aftale af 30. januar 2020 (populært
kaldet Blackstone-indgrebet).
For det andet indføjes en ny bestemmelse om tegningsretten, og bekendtgørelsens status som
vedtægter præciseres. Dette sker som reaktion på forhøjede krav fra bankernes side, hvor flere
banker har anset den nuværende bekendtgørelse som utilstrækkelig, og krævet at
beboerrepræsentationerne selv udfærdiger vedtægter.

Om forhøjelsen
Til forhøjelsen af beløbet findes dette som en rimelig og fornuftig prioritering. Som det fremgår af
”Blackstone-aftalen”:
Når beløbet, som beboerrepræsentationen kan opkræve, forhøjes, giver det bedre mulighed
for, at beboerrepræsentationen kan indrette sig sådan, at den bedst muligt kan varetage
lejernes interesser […].
Det er ikke nogen hemmelighed, at stadigt mere pengestærke udlejere (fx kapitalfonde) har flere
penge at bruge på advokater og juridisk bistand end lejerne har.
Vi er glade for forhøjelsen, som kan bidrage til at udjævne den økonomiske forskel på lejer og
udlejer, og som kan bidrage til en mere ligelig adgang til at søge juridisk bistand i tvister.
Vi forventer ikke en fuldkommen udjævning af det juridiske styrkeforhold mellem lejer og udlejer
med bestemmelsen, men som et vigtigt bidrag til dette.
Beløbet kunne dog stadigvæk være højere, særligt da det jo trods alt er lejers egne penge, der er tale
om.
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Om tegningsretten
Det foreslås at der indføjes et nyt stykke i bekendtgørelsen:
§5 Stk. 3. Beboerrepræsentanterne tegner i forening beboerrepræsentationen udadtil.
Vi vil opfordre til at færre end samtlige beboerrepræsentanter får mulighed for at tegne
beboerrepræsentationen udadtil.
Særligt i større beboerrepræsentationer med 5 eller 7 medlemmer kan dette blive problematisk.
Enstemmighed kan risikere at føre til at obstruere udførelsen af beslutninger besluttet af et flertal,
eller -lige så relevant- give problemer i tilfælde af beboerrepræsentantens pludselige fraflytning,
sygdom eller andet fravær.
Vi skal derfor foreslå, at det i stedet indføres, at ”et flertal af beboerrepræsentanterne” eller blot ”to
beboerrepræsenter” får mulighed for at tegne foreningen udadtil.

Om præciseringen af bekendtgørelsens status som vedtægter
Vi har spurgt en af vores bankforbindelser om ændringen vil være tilstrækkelig til at opfylde
hvidvaskloven, og dermed ikke kræve yderligere vedtægter eller andet fra beboerrepræsentationen.
Dette blev bekræftet.
Vi er naturligvis interesserede i at bekendtgørelsen virker i praksis, og vi håber således også, at
Finanstilsynet (som høringspart) kan acceptere denne ændring, således at vores
beboerrepræsentanter ikke længere mødes af vanskeligheder, når de henvender sig i banken.
Vi skal venligst kvittere for, at ministeriet har indskrevet denne ændring, så det bliver nemmere at
være beboerrepræsentant.
Sammenfattende har de foreslåede ændringer LLO’s varme opbakning.

Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen
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4.2.19 Tidligere hårde ghettoområder, som er omfattet af en
udviklingsplan). (L 2021 1167 – endeligt vedtaget d. 8.6.2021)
Vedr. Høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om
almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov
om leje (Tidligere hårde ghettoområder, som er omfattet
af en udviklingsplan).
LLO takker for at have fået lovforslaget i høring. Vi må dog bemærke, at det er overraskende
at høringsfristen er væsentligt kortere end normalt nemlig ca. to uger, fremsendt umiddelbart
inden skolernes vinterferie. Dette er endvidere bemærkelsesværdigt, da lovforslaget ikke
fremgår af regeringens lovprogram, ligesom det intet har med hastelovgivning som følge af
COVID-19 at gøre.
Lovforslaget må anses som værende en skærpelse af nugældende lovgivning, idet det bl.a.
giver boligselskaber mulighed for at kræve, at almindelige almene boligområder gennemfører
nedrivninger, ommærkning, salg og fortætninger i en situation, hvor boligområderne
ikke længere falder ind under betegnelsen ”hårde ghettoområder” jf. ALM § 61 a, stk. 4.
LLO har ved vedtagelsen af parallelsamfundspakken frarådet Folketinget at vedtage
parallelsamfundspakken. Vi henviser i den forbindelse til vores høringssvar af hhv. 30. marts
og 22. august 2018.
Men man behøver ikke at være modstander af parallelsamfundspakken, for at være imod
dette lovforslag, da lovforslaget efter vores vurdering bryder med helt almindelige
proportionalitetsbetragtninger, da ønsket om opnå en bestemt beboersammensætning
allerede er indfriet, inden indgrebene gennemføres.
Om proportionalitet.
Det er et centralt princip for retsstaten, at mål og midler skal hænge sammen.
Målet
Med parallelsamfundspakken er målene sat meget klart. Det fremgik bl.a. af titlen på den
daværende regerings udspil: ”Et Danmark uden parallelsamfund -ingen ghettoer i 2030”.
”Ghettoer” defineres efter de såkaldte ”ghettokriterier” som kategoriserer boligområder efter
tilknytning til arbejdsmarkedet, antal dømte for strafferetlige forseelser, uddannelsesniveau
og indkomst samt andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande.
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Såfremt et boligområde overstiger de i loven nævnte grænseværdier for mindst to af de fire
første kriterier, benævnets de ”udsatte boligområder”. Hvis områderne tillige overstiger det
sidste, benævnes de hhv. ”ghettoområder” og efter fire år som ghettoområder ”hårde
ghettoområder” jf. ALM § 61 a.
Lovgivnings mål er, at ingen boligområder længere skal kunne kaldes ”ghettoområder” og
”hårde ghettoområder”. Når de berørte boligområder ikke længere opfylder de førnævnte
kriterier, er målet nået.
Midlet
De omfattede boligområder pålægges at fremlægge og overholde udviklingsplaner som skal
nedsætte andelen af almene familieboliger ned til 40%, den såkaldte ”40%-regel” jf. ALM §
168 a.
Desuden gives en række muligheder for at ændre beboersammensætningen, herunder
fleksibel udlejning.
Med lovforslaget gives boligforeninger større magtmidler til at gennemføre indgreb for at nå
en målsætning, en målsætning der altså allerede er nået, da boligområderne ikke længere er
hårde ghettoer. Lidt polemisk kunne man sige, at patienten er kureret, men operationen
fortsætter.
Lovforslaget nævner som begrundelse for boligselskabernes nye beføjelser, ”Visse beføjelser
udgør således forudsætninger for en udviklingsplans gennemførelse, herunder opfyldelse af
planens mål om at nedbringe andelen af almene familieboliger ” ́(s.10).
Man kan spørge hvorfor disse beføjelser ikke allerede var en del af parallelsamfundspakken (L
2018 1388)?
Var det utænkeligt, at man ikke behøvede at gennemføre udviklingsplaner førend
beboersammensætningen ændrede sig? Svaret er nej.
Når ministeriet er inde på begrebet forudsætninger, så er hele forudsætningen for at
gennemføre udviklingsplanerne (ønsket om en anden beboersammensætning) ikke længere
til stede.
Med lovforslaget lægger man op til at områder, som ikke er hårde ghettoer, gennemfører store
ændringer (fx nedrivninger, salg, ommærkning) for at nå ned på 40% almene familieboliger.
Herefter er området stadigvæk ikke en hård ghetto, men udviklingsplanen vil være en succes i
lovens forstand.
Vi anerkender, at dele af parallelsamfundspakken kan have påvirket
beboersammensætningen, herunder ændringer i ventelistesystemet.
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Initiativer, som endnu ikke er gennemført, kan dog ikke siges at have bidraget til at opnå det
politiske mål om en ændret beboersammensætning.
Ikraftrædelse.
Vi går ud fra, at de i lovforslaget nævnte muligheder ikke eksisterer allerede (for hvorfor
ellers så lave lovforslaget?). Vi går ligeledes ud fra at disse regler ikke gælder med

tilbagevirkende kraft, således at de nye beføjelser ikke gælder for boligområder, som allerede
er ude af den hårde ghettoliste inden lovforslagets eventuelle gennemførelse.
Konklusion.
På den baggrund, opfordrer LLO Folketinget til at glæde sig over, at de politiske mål i
parallelsamfundspakken i visse tilfælde kunne nås med mindre indgribende midler overfor
borgerne, herunder at en række mennesker slipper for at miste en god og betalelig bolig.
Vi opfordrer ligeledes til, at Folketinget undlader at bruge yderligere indgreb eller økonomske
midler til at opnå et mål, der allerede er nået, og dermed undlader at gennemføre de
udviklingsplaner, som glædeligt måtte have vist sig overflødige.
Mvh.
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen

4.2.20 Udkast til lovforslag om ændring af lov om leje og lov om
midlertidig regulering af boligforholdene. (styrkelse af fremlejetagere)
(lovforslag endnu ikke fremsat)
Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om leje
og lov om midlertidig regulering af boligforholdene.
Lejernes Landsorganisation (LLO) takker for at have fået ovennævnte lovforslag i
høring.
Lovforslaget indeholder tre hovedelementer:
1. Begrænsning i størrelsen af den forudbetalte leje
2. Sanktion for utilbørlig disponering over depositum
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3. Opsigelsesadgang over for lejere, der misligholder fremlejeforhold.
LLO kan støtte forslag 1-2, men har en række bekymringer ift. At udvide udlejers
opsigelsesadgang (forslag 3) som vi derfor ikke kan støtte.
Grundlæggende er lovforslaget udtryk for en prisværdig målsætning, nemlig at
beskytte de boligtagere, som i dag har den allerringeste lejebeskyttelse, nemlig
fremlejetagerne.
Vi vil dog opfordre til at reglerne bliver mere ensartede, således at udlejere ikke
slipper billigere end lejerne gør for den samme overtrædelse.
Desuden bør det almene område indtænkes i problemstillingen, da dette lovforslag
alene fokuserer på privat udlejning.
I det følgende vil vi uddybe vores synspunkter:
1. Begrænsning i størrelsen af den forudbetalte leje
LLO er helt enig i ministeriets overvejelser, og ser det som en positiv og rimelig
ændring, at man kun kan opkræve så meget forudbetalt husleje, som man kan bo op i
opsigelsesperioden.
LLO bemærker at denne bestemmelse skal læses i sammenhæng med den nuværende
regel for at stille en bankgaranti eller deponere huslejen som alternativ til at betale
depositum (LL § 34, stk. 1, 3.pkt).
LLO kan således støtte denne del af forslaget.
2. Sanktion for utilbørlig disponering over depositum
Lovforslaget indeholder en mulighed for at ”straffe den lejer, som har fremlejet et
værelse eller en lejlighed, med bøde eller fængsel i 4 måneder, hvis lejeren har
disponeret over depositum på en sådan måde, at fremlejetageren påføres tab, når der
ikke inden 6 uger fra fremlejeforholdets ophør eller endelig huslejenævnsafgørelse, hvis
sag herom er indbragt for huslejenævnet, er foretaget endelig afregning og
tilbagebetaling af overskydende depositum og forudbetalt leje.”
LLO mener at ministeriet korrekt tager fat på et stort samfundsmæssigt problem, som
giver store udgifter til lejerne, nemlig en manglende afregning af lejers indskud i
forbindelse med fraflytning.
LLO støtter derfor muligheden for at sanktionere en manglende tilbagebetaling af
lejers indskud.
Lovforslaget slår dog kun ned på den årsag, at fremlejegiver bruger pengene op, og
ikke kan betale dem tilbage af netop den grund. Hvis udlejer nægter at betale beløbet
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tilbage, med enhver anden undskyldning (men stadigvæk har penge på kontoen),
gælder reglen ikke.
Skulle fremlejegiveren eksempelvis tage et forbrugslån lige inden 6-ugers fristens
udløb, kan han/hun ikke straffes, også selvom pengene ikke betales til lejer.
Lejerne opnår på den måde alene en meget begrænset beskyttelse.
LLO foreslår, at der i stedet indføres en generel regel om at lejeren skal have sit
indskud 6 uger efter lejeperiodens ophør, medmindre sagen er indbragt for
huslejenævnet. Denne regel bør gælde uanset udlejers undskyldning for
manglende tilbagebetaling samt for alle lejeforhold, og ikke kun ved fremleje.
3. Opsigelsesadgang over for lejere, der misligholder
fremlejeforhold.
Lovforslaget lægger op til, at udlejers opsigelsesadgang udvides således, at udlejeren
kan opsige fremlejegiveren (hovelejeren), hvis han to eller flere gange i henhold til
lovforslagets § 42, stk. 7, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene har fået
meddelelse om lejerens manglende efterlevelse af huslejenævnsafgørelser.
Forslaget er efter LLO’s opfattelse for ikke proportionalt, idet lejeren allerede kan
idømmes bøde eller fængselsstraf, hvis lovforslaget gennemføres.
Desuden vil et så kraftigt indgreb som at miste sin bolig, være væsentligt hårdere end
de straffe der gives til de store udlejere, som jo ikke mister deres hjem, ved
manglende overholdelse af huslejenævnets kendelser.
Udlejerne kan maksimalt blive underlagt tvangsadministration i 1-5 år jf. lejelovens §
113 a, og dette er alene sket i 11 tilfælde siden loven blev indført i 2005 (jf.
Grundejernes Investeringsfonds årsberetning 2020 s. 15).
Bemærk at det er sværere at dømme en udlejer efter disse regler, end en
fremlejegiver, da reglerne for udlejere kun gælder hvis udlejer ikke har efterlevet tre
eller flere endelige huslejenævnsafgørelser inden for en periode på 2 år jf. LL § 113a,
stk. 3, nr. 4.
Store udlejere skal således overse tre huslejenævnsafgørelser i stedet for to for
fremlejegivere, og dette skal ske i en afgrænset periode på to år i stedet for en
ubegrænset periode som for fremlejegiverne.
Desuden gælder Lejelovens § 113 a (om tvangsadministration) slet ikke for udlejere
af en enkelt beboelseslejlighed, jf. LL § 113 a, stk. 1, 2. pkt.
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Det er LLO’s opfattelse, at de nuværende regler ikke er skrappe nok, da der er langt
flere uefterrettelige udlejere, end den ca. ene om året, der fradømmes rettigheden til
at administrere udlejningsejendomme.
Det er prisværdigt, at man fra politisk side ønsker at rydde op i udlejningsbranchen,
men reglerne bør dog være ensartede og ramme omtrent lige hårdt. Med forslaget
rammer man de små fisk langt hårdere end de store.
LLO kan derfor ikke støtte en udvidelse af udlejers ret til at opsige lejerne.
Skulle Folketinget ønske at indføre lovgivningen, så skal man være opmærksom på at
den almene sektor ikke berøres af indgrebet. Uefterrettelige fremlejegivere vil
således ikke kunne blive opsagt med det fremlagte lovforslag.
Endeligt vil LLO opfordre til at lovforslagets bemærkninger om ikrafttrædelse
uddybes, således at det slås fast, hvem der vil være omfattet af disse regler, herunder
om reglerne finder anvendelse i eksisterende lejeforhold.
Mvh.
Lejernes Landsorganisation i Danmark.
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen

4.2.21 Anden høringsrunde til sammenskrivningen af Lejeloven og
boligreguleringsloven. (lovforslag endnu ikke fremsat)
LLO’s Høringssvar til udkast til lovforslag om ny lov om leje og ny lov
om boligforhold.
Indledning
Kort frist – omfattende materiale
Høringsmaterialet er meget omfangsrigt ift. fristen for høringssvar: Der er tale om næsten 900 sider
(altså næsten ti gange så langt som Blackstonepakken)
Ministeriet har fremsendt materialet d. 19. juni og forventede i første omgang svar d. 20. august, som
derefter blev udskudt til d. 18. september.
Der er ingen tvivl om, at ministeriet har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med udfærdigelsen af
materialet, som beklageligvis har været forsinket ad flere omgange.
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Det er dog en skam, at man ikke har valgt at give høringsparterne længere tid til at gennemgå dette store
arbejde.
Hele lejeloven og boligreguleringsloven i høring
Som det fremgår af lovforslaget, har ministeriet været nødsaget til at beskrive retstilstanden, og ikke
kunne nøjes med at skrive, at man ønsker det nuværende retstilstand bibeholdt.
Dette har ministeriet brugt flere år på og inddraget ekstern konsulentbistand.
Med andre ord sættes hele lejeloven og boligreguleringsloven i høring.
Vi har ikke kunne lave en tilbundsgående gennemgang af praksis på den korte tid vi har fået til at
besvare denne første høringsrunde.
Vi har derfor ikke kunne nævne samtlige tilfælde, hvor vi har kendskab til en anden retspraksis.
Ikke en ren teknisk sammenskrivning.
Høringsrunden besværliggøres af, at der ikke alene er tale om en ren teknisk sammenskrivning, men at
der er indføjet en række materielle ændringer.
Det er LLO’s opfattelse, at flere af disse ændringer er mere end småting.
Vi er ikke nødvendigvis uenige i indholdet af disse ændringer, men der er tale om lejelovsændringer, og
disse bør selvsagt gives ekstra opmærksomhed.
LLO’s fokus
Vores høringssvar tager derfor udgangspunkt i de materielle ændringer, som ministeriet selv påpeger,
med enkelte forslag til ændringer som vi mener er rimelige og naturlige i forbindelse med en
gennemskrivning af loven.
Det er LLO’s opfattelse, at der er plads til forbedringer i denne nye lejelov, men forbedringerne bliver
nødt til at tage udgangspunkt i en øget sikring af lejernes rettigheder og en forbedring af lejernes
retsstilling.
Det er vores opfattelse, at lovforslaget bør rette op på en retspraksis som ikke har vist sig at stemme
overens med Folketingets vilje ved vedtagelsen. Herunder bl.a. ift. nyistandsættelse og reglerne om
udformning af lejekontrakter.
Behov for en ny høringsrunde.
Høringsbrevet anfører, at der i høringsmaterialet er ”kapitler, som fortsat mangler en lovteknisk
gennemskrivning”.
Endvidere er i hvert fald ét kapitel ved en fejl helt udeladt (småhuskapitlet).
LLO vil på den baggrund kraftigt opfordre til, at der foretages en ny høringsrunde på baggrund af et
gennemskrevet og fuldstændigt materiale. Dette for at sikre en så høj lovkvalitet som muligt.
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Ovenstående skal ikke fortolkes som en kritik af ministeriet, men som en erkendelse af, at
sammenskrivningen af to så komplekse love, har været en kæmpe arbejdsopgave, hvor der selvsagt er
risiko for uhensigtsmæssige konsekvenser.
Vigtige nedslagspunkter.
Vores svar er ligesom høringsmaterialet meget omfangsrigt. Vi vil derfor fremhæve vores vigtigste
pointer allerede nu:
De vigtigste forhold ændringsforslag fra LLO er:
•
Reglerne for uregulerede kommuner bør erstattes af de regulerede. o Under 10% af
landets lejeboliger findes i uregulerede kommuner, og der er ingen gode grunde til at lejerne ikke skal
nyde den samme gode beskyttelse i hele landet.
•
Lejerne bør sikres imod at blive forbedret ud af deres lejemål. o Kun
boligreguleringslovens regler for større ejendomme giver en reel beskyttelse, denne bør alle lejere have.
•
Huslejebremsen bør indføres over hele landet, ikke kun i 5,2-boligerne. o Det er ikke
rimeligt, at lejeren mindst skal snydes med mindst 10% for at få sin leje sat ned. Dette er ordnet ift. 5,2,
men ikke i de uregulerede kommuner.

Kronologisk gennemgang af forslaget til ny lejelov
Vi vil i det følgende gennemgå lovforslagene kronologisk. For overskuelighedens skyld er
kapitelnumrene de samme.

1. Lovens anvendelsesområde
Om fastholdelsen af ”Regulerede” og ”uregulerede” kommuner.
LLO mener det er utidssvarende, at en række jyske lejere og lejere på småøerne har dårligere vilkår end
lejere på Sjælland.
Lejeloven giver en række bedre rettigheder til lejerne, eksempelvis beskyttes lejerne imod pludselige
store huslejestigninger i regulerede kommuner, men ikke i uregulerede.
Det er primært en række jyske kommuner og ø-kommuner, der ikke er omfattet af
boligreguleringslovens regler i dag. Alle sjællandske kommuner er omfattet (på nær tre).
De uregulerede kommuner er i dag:
Billund, Fanø, Fredensborg, Greve, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Læsø, Mariagerfjord, Rebild,
Ringkøbing-Skjern, Samsø, Solrød, Struer, Thisted, Tønder, Varde, Vesthimmerland og Ærø.
LLO har i mange år kæmpet for at lejerne skal have den samme gode beskyttelse uanset geografi. I
praksis er det relativt få lejere, der er bosiddende i uregulerede kommuner. Under 10% af lejeboligerne
er beliggende i uregulerede kommuner (Der findes ca. 55.000 lejeboliger i uregulerede kommuner ud af
564.900 lejeboliger på landsplan, svarende til 9,74 %1).
1 Se

Ekspertgruppens rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, s. 53. Tabel 3.5 ”Antal private udlejningsboliger
(egentlige boliger) under forskellige regu-leringsformer, primo 2019”
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At bibeholde denne mulighed for at kommunerne kan give deres borgere færre rettigheder, af hensyn til
nogle få udlejere, som kan kræve en højere husleje, er ufornuftigt og bidrager til, at loven kompliceres
yderligere.
Hvis man ønsker en ambitiøs og tidssvarende lovgivning bør boligreguleringslovens regler, som
allerede nu gælder for mere end 90% af lejeboligerne, gælde i alle kommuner.
Denne sammenskrivning vil være en historisk anledning til at lavere en enklere lejelov, som sikrer at
lejerne får ordentlige vilkår, uanset kommunebestyrelsens sammensætning. LLO opfordrer Folketingets
partier til, at de griber denne mulighed.
Værelseshuslejen sættes op.
Ændringen forudsætter, at huslejen sættes op for værelsesudlejning. Konkret skal lejen ikke længere
sammenlignes med hvad en bolig koster, hvis lejen er fastsat efter de almindelige regler for store
ejendomme (omkostningsbestemt husleje) men i stedet efter ”det lejedes værdi”, altså som om boligen
lå i en ureguleret kommune.
Der er efter LLO’s opfattelse ingen grund til denne huslejestigning, som selvsagt vil gå ud over de mest
sårbare lejere, som i forvejen har den dårligste beskyttelse (eksempelvis kan de opsiges med én måneds
varsel uden grund jf. LL § 82, litra a)
Ejendomsbegrebet
Det foreslås, at den nye lov skal arbejde med to forskellige ejendomsbegreber.
Det vil altså sige, at når man eksempelvis skal tælle hvor mange beboelseslejligheder, der er i en
ejendom, skal man tælle forskelligt alt afhængigt af om kommunen er reguleret eller ureguleret.
Med den foreslåede regulering, bliver loven endnu vanskeligere at benytte i praksis, end tilfældet er i
dag, da man ikke længere kan bruge den tommelfingerregel, at lejeloven bruger det ordinære
(matrikulære) ejendomsbegreb og at boligreguleringsloven bruger det udvidede ejendomsbegreb jf.
BRL § 4a.
LLO opfordrer derfor til, at man vælger at benytte det udvidede ejendomsbegreb, som i dag er langt det
mest udbredte (jf. afsnittet om regulerede kommuner ovenfor).
Fravigelighed.
LLO mener, at der er tale om en fornuftig systematisk tilføjelse, at man anfører om loven kan fraviges
eller ej i slutningen af hvert kapitel.
Generelt ser det ud som om reglerne om huslejenævnets kompetence ikke er nævnt af
fravigelighedsbestemmelsen. Dette kan muligvis give anledning til forvirring, da det selvsagt ikke er
hensigten, at parterne skal kunne aftale at huslejenævnet ikke har kompetence til at påse et forhold.
Vi ikke nødvendigvis er enige i vurderingen af om de nuværende regler er fravigelige eller ej, i alle den
nye lovs kapitler. Vi vil påpege dette under flere af gennemgangens punkter.
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2. Lejeaftalen
Det er efter LLO’s opfattelse meget fornuftigt at foretage en opstramning af reglerne om selve
lejeaftalen. En ærgerlig højesteretsdom fra 2015 (U.2015.3294/2H) betyder reelt, at de mest byrdefulde
vilkår alligevel ikke bortfalder, så længe de er anført i typeformularens § 11.
Selvom der bruges en forkert blanket, så ”overlever” visse blanketvilkår alligevel. Det er endda oftest de
mest indgribende vilkår der overlever.
En sådan retstilstand er ikke hensigtsmæssig.
Efter LLO’s opfattelse bør de almindelige (deklaratoriske) regler være de mest udbredte, når nu disse
må antages at være udtryk for det som Folketinget anser som den ønskelige retstilstand og balance
imellem parterne.
Hvis reglerne overhovedet skal kunne fraviges, skal dette stå klart fremhævet, så lejeren ved, at han eller
hun nu bliver stillet dårligere end lovens udgangspunkt.
Med den nuværende standardblanket (Typeformular a. 9. udgave) får udlejer to blanke sider i den
autoriserede blanket til at fylde ud med fravigelser til skade for lejeren, med en guide til hvordan man
skal tilføje yderligere bebyrdende vilkår, hvis man ikke kan klare sig med disse to sider. I ældre
lejekontrakter kontrakter blev der givet et par linjer til sådanne fravigelser.
Vi noterer os, at man fra ministeriets side ønsker at lave en ny typeformular, og dette kan vi kun bifalde.
Dog bør det i den forbindelse understreges, at hele kontrakten (også §11) anses som at være en del af
blanketten, og ikke skal forstås således, at dele af kontrakten er udtryk for en særlig aftale.
Det er dog forvirrende, at lovforslaget tilsyneladende fjerner fremhævelseskravet, som står i den
nuværende LL § 5, stk. 1. Efter LLO’s opfattelse bør der stadigvæk være et sådan krav for fravigelser af
lejelovens almindelige regler.
Digital kommunikation.
Efter det oplyste sigter den nye ændring alene på, at lejer kan frigøre sig for at modtage digital post i
højere grad end tidligere. LLO støtter denne ændring.
Som nævnt under opsigelsesafsnittet, finder LLO det rimeligt, at lejer kan gøre indsigelse imod
opsigelse pr. e-mail.
Dusør.
Vi noterer os at ministeriet ikke mener at der er nogle indholdsmæssige ændringer.

3. Omkostningsbestemt husleje.
LLO noterer os, at ministeriet ikke skønner at sammenskrivningen vil medføre ændringer i
retstilstanden.
En afskaffelse af 5,2.

77

LLO skal bemærke, at vi naturligvis er klar over at spørgsmålet om BRL § 5,2 har fyldt meget i den
politiske debat i de seneste par år og at vi har støttet de lovændringer, der er foretaget i den forbindelse
(det såkaldte Blackstone-indgreb).
Vi skal alligevel for en god ordens skyld nævne, at loven vil blive en del kortere og klarere ved en
afskaffelse af BRL § 5,2.
Småhuskapitlet mangler.
Der mangler dog det nuværende kapitel om småhuse, som må være udeladt ved en fejl.

4. Det lejedes værdi.
Væsentlighedskrav/huslejebremse gælder ikke i uregulerede kommuner.
Som led i det såkaldte Blackstone-indgreb, blev der indført en såkaldt huslejebremse for 5,2-lejemål.
Konsekvensen blev, at 5,2-lejere ikke længere skal snydes med mindst 10 % for at kræve deres ret, men
at de også kan kræve deres ret, hvis deres husleje eksempelvis er 8% for høj.
Desværre lægges der op til at lejere i uregulerede kommuner stadigvæk skal snydes med mindst 10%, da
væsentlighedskriteriet er bibeholdt.
Ministeriet skrev i bemærkningerne til Blackstone-indgrebet, at:
”Den omstændighed, at lejen for et sammenligningslejemål kan overstige det lejedes værdi med indtil
ca. 10 pct. er med til at presse huslejen op for disse boliger [5,2-boliger -red].”2
2 Se

Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Styrkelse af lejerne)
afsnit 2.1.2 s. 7

Lovændringen i Blackstone-indgrebet er udtryk for sund fornuft, som bør indføres i hele landet, for
hvorfor skulle huslejen kunne presses op i nogle kommuner, men ikke i andre?
LLO opfordrer derfor til, at der ligeledes indføres huslejebremse som et generelt princip ved fastsættelse
af lejen efter det lejedes værdi.
Skatte og afgiftsstigninger bør flyttes til sit eget kapitel.
Da udlejer både kan varsle huslejestigninger som følge af øgede skatter og afgifter i
omkostningsbestemte lejemål og lejemål med markedsleje, bør denne bestemmelse flyttes til sit eget
kapitel.

5. Markedsbestemt leje.
Vi noterer os, at der er foretaget en mindre ændring, således at også erhvervslejemål, der var tomme,
kan omfattes af de nye regler.
Vi har ikke oplevet at spørgsmålet har givet anledning til problemer i praksis, og vi tvivler på hvor
mange boliger, der vil blive omfattet af disse regelændringer. Dette vil være fornuftigt at få oplyst.
Terminologi.
LLO finder det ikke retvisende at bruge udtrykket ”markedsbestemt leje”, da lejen ikke kan sættes ned
til markedsniveau, hvis den overstiger dette niveau, som det eksempelvis er muligt i erhvervslejeloven.
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LLO mener, at huslejen skal være reguleret og ikke markedsbestemt.
Vi er klar over at det nok ikke er realistisk at fjerne denne lejefastsættelsesform ved denne
sammenskrivning, men det er underligt, at lejerne i erhvervslejeforhold har bedre muligheder for at få
nedsat huslejen end beboelseslejerne i boligforhold.
Hvis man ønsker en markedsbestemt husleje, bør lejer også have mulighed for at få sat lejen ned til
markedsniveau, hvis den er for høj.
LLO foreslår således, at lejerne gives mulighed for at få sat huslejen ned på samme måde som
erhvervslejeloven giver erhvervslejerne mulighed for.
Krav om fremhævelse i kontrakten.
Efter LLO’s opfattelse bør det fremgå i lejekontrakten, at lejeren indgår en lejeaftale med
markedsbestemt husleje, da dette selvsagt har stor betydning for lejerens muligheder for eksempelvis at
få huslejen prøvet.
Efter forslaget, skal dette være fremhævet hvis boligen er tidligere erhverv, eller en nyoprettet tagbolig,
men det skal ikke anføres i lejeaftalen, hvis boligen er nyopført.
For alle lejemål med markedsleje gælder det, at der er i forvejen er et krav om, at det skal være aftalt
imellem parterne, hvis reglerne finder anvendelse. Dog kan denne aftale være mundtlig i nyopførte
ejendomme, men ikke i de øvrige.
For overskuelighedens skyld, bør der være krav om, at det anføres i kontrakten, hvis der skal betale
markedsleje, uanset årsagen hertil.

6. Betaling af leje
Det er fint, at det kodificeres, at depositum og forudbetalt leje ligeledes skal sættes ned ved en
lejenedsættelse, selvom dette er fast praksis i huslejenævnene.
LLO har ingen yderligere bemærkninger til bestemmelsen, og vi lægger vægt på at der ikke er tilsigtet
en ændring af praksis.

7. Betaling for temperaturregulering, vand og el
Der er foretaget en række ændringer i kapitlet, som er undergået en af de største ændringer som følge af
sammenskrivningen.
Vi noterer os dog, at der som udgangspunkt ikke er tilsigtet store ændringer i den nuværende
retstilstand.
Vedr. flytning af LL § 46 b – til lov om boligforhold.
Bestemmelsen Kommunal sikring af forsyning med vand, varme foreslås flyttet til lov om boligforhold
(kapitel 3).
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Vi synes, det bør overvejes om den ikke skal blive i lejelovens regler, da lejers pligt til at give udlejer et
påkrav fremgår heraf. I det mindste bør denne pligt tydeliggøres i lejeloven, uanset om den øvrige del
flyttes.
Krav om begrundede indsigelser er for bebyrdende.
Ministeriet lægger op til en videreførelse af den nuværende retstilstand hvorefter lejers indsigelse imod
forbrugsregnskabet skal være begrundet.
Efter LLO’s opfattelse bør der ikke være en sådan begrundelseskrav for disse meget tekniske
indsigelser.
Lejer har som forbruger slet ikke den samme mulighed for at identificere hvorfor regnskabet er forkert,
som ejeren har.
Ofte har lejeren heller ikke den fornødne dokumentation, når regnskabet modtages fx ved en
fordelingsfejl, hvor lejeren kun som udgangspunkt kender sin egen regning.
Vi ser desuden en tendens til at flere sager afvises med henvisning til lejernes manglende begrundede
indsigelse.
Endvidere har de fleste huslejenævn ikke den tekniske kunnen, eller praktisk mulighed for at foretage de
undersøgelser, som kan være nødvendige, for at få et retvisende billede i sager som ikke vedrører
formalia-indsigelser. I stedet lægges udlejers eller dennes fuldmægtige forklaring ofte grund.
Man beder således udlejer om at undersøge sig selv, og har ikke mange andre muligheder.
Vi mener på den baggrund, at begrundelseskravet bør fjernes.

8. Betaling for fælles programforsyning
Ministeriet lægger op til en videreførelse af den nuværende retstilstand, med mindre ændringer. LLO
har ingen bemærkninger.

9. Lejerens indflytning.
Alle bør have krav på en bolig i god og ordentlig stand.
Bemærkningerne anfører, at ”god og ordentlig stand” indebærer at ”lejemålet skal overtages uden
væggetøj, rotter, mus, skimmelsvamp mv.”3.
3 Forslagets s. 254.

Ministeriet lægger op til at lejeren kan fraskrive sig denne ret, da bestemmelsen er fravigelig (også til
skade for lejer).
Det er i direkte modsætning med skiftende regeringers ønske om en løbende forbedring af
boligstandarden, at lejere ved deres underskrift skulle acceptere at bo under så dårlige forhold.
LLO foreslår derfor at lejeren altid får en ret til at lejemålet er i ”god og ordentlig stand” ved
indflytning, og at dette ikke kan fraviges.
Konkret bør dette gøres ved at fravigelighedsbestemmelsen også kommer til at omfatte forslagets § 9.1
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10. Mangler ved boligen
Forsinkelse er altid væsentlig, når flyttebilen venter.
Der lægges op til en udvanding af lejers hæveadgang. Konkret indsættes ordet ”væsentlig forsinkelse” i
stedet for ”forsinkelse”. Herunder at lejer ikke skal kunne hæve lejeaftalen, selvom han ikke kan få
adgang til boligen.
Følgende fremgår af bemærkningerne:
I de tilfælde, hvor en tidligere lejer ikke er fraflyttet på overtagelsestidspunktet, er det en forudsætning
for, at lejeren kan hæve lejeaftalen, at udlejeren ikke har taget skridt til at fjerne den tidligere lejer. Har
udlejeren således uden unødigt ophold taget skridt til at fjerne den tidligere lejer, kan lejeren ikke hæve
lejeaftalen. Har udlejeren indgivet begæring til fogedretten, vil lejeren være bundet af aftalen og
afskåret fra at hæve lejeaftalen, selv om
fogedforretningen først kan gennemføres et stykke tid derefter.4
4 Forslagets

s. 268f

Selvom den nye lejer ikke får sin ydelse, kan udlejer lade hende være bundet til kontrakten indtil den
anden lejer sættes ud med fogedens hjælp. En sådan udsættelse tager normalt 1,5-3 måneder.
En sådan forsinkelse, er det ikke rimeligt, at en ny lejer skal tåle.
Når lejeren ikke præsterer sin ydelse (betaler husleje), har udlejeren da også en langt hurtigere mulighed
for at ophæve lejeren (jf. LL § 93, stk. 2). Ved denne vurdering tages der (stort set) ikke hensyn til
hvorfor huslejen ikke er betalt. Det forekommer derfor ikke rimeligt at give udlejer en mere lempelig
retsstilling.
LLO mener derfor, at forsinkelse som udgangspunkt må antages som væsentlig.
Det anføres i bemærkningerne, at lejer må leve med en uvæsentlig forsinkelse, men i definitionen heraf,
henvises der til domstolene. Når lejerens flyttefolk står og venter på at komme ind i boligen, og udlejer
giver besked på at indflytningen ikke alligevel kan ske i dag, bør dette antages at være væsentligt.
De færreste lejere har råd til at betale to huslejer, hvorfor timingen i flytninger, må siges at være meget
vigtig.
Vi foreslår derfor, at ordlyden forsinkelse fra den nuværende lejelov bibeholdes, og at bemærkningerne
rettes i overensstemmelse hermed.

11. Varsling af iværksættelse af arbejder
Oplysning om finansiering bør ikke fjernes
Det fremgår af lovforslaget, at man vil fjerne kravet om at oplyse om arbejdernes finansiering i BRL
§24, da et sådan krav alligevel ikke gælder i §23.
Det fremgår af forslaget, at finansieringen ikke findes relevant for vurdering af arbejdernes
hensigtsmæssighed. Dette stiller vi spørgsmålstegn ved, al den stund at finansieringen har direkte
virkning på lejeforhøjelsens størrelse (som stadig skal oplyses).
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Finansieringsdelen læser vi som at udlejer skal oplyse løbetiden på det bagvedliggende lån som kan
være 10, 20 eller 30 år. Når udlejer alligevel skal oplyse lejeforhøjelsens forventede størrelse, kan vi
ikke se, hvorfor udlejer ikke også skal oplyse om finansiering.
Den fornødne hurtighed bør også gælde ved vedligeholdelsesprojekter.
Byggeprojekter kan føre til gener for lejerne. Uanset om det er forbedringsarbejder eller
vedligeholdelse.
Lovforslaget nævner, at hvis udlejer ikke udfører forbedringsarbejder med den fornødne hurtighed, kan
sagen indbringes for nævnet, men adgangsreglerne gælder alle arbejder, ikke kun forbedringer.
Vi foreslår at man udvider §27, stk.6 sådan at huslejenævnet også får kompetence, hvis udlejer ikke
udfører vedligeholdelsesprojekter med den fornødne hurtighed,

12. Vedligeholdelse
Nye definitioner.
Indledningsvist er det fornuftigt, at indsætte definitioner af hhv. indvendig og udvendig vedligeholdelse.
Øgede krav til vedligeholdelsesplaner er nødvendige.
Reglerne om vedligeholdelsesplaner bør strammes op.
Det har i praksis været store forskelle på hvor meget udlejer har villet gøre ud af sine
vedligeholdelsesplaner. Beslutningen om ikke at lave formkrav til vedligeholdelsesplanerne, bør
genovervejes således, at der sikres en konsistent og tilfredsstillende vedligeholdelse af ejendommene.
Om nedslag i huslejen.
Ændringsforslaget om perioden hvor lejer kan kræve et nedslag i huslejen, er efter LLO’s opfattelse
udtryk for sund fornuft: Naturligvis skal der ikke betales fuld husleje, så længe
vedligeholdelsesmanglerne ikke er udbedret.
Om nyistandsættelse.
Implementeringen af reglerne om nyistandsættelse, har givet anledning til en mængde kritik i den
juridiske litteratur5 og en uens fortolkning blandt landets huslejenævn.
bl.a. Karnov 2019-note 757: ”Har lejeren overtaget det lejede nyistandsat, må det lejedes afleveres i samme stand
som nyistandsat.”
5 Se

Det springende punkt har været om 2015 lovens krav om afskaffelse af begrebet nyistandsættelse har
været implementeret effektivt nok ved den daværende lovændring.
Da reglerne om nyistandsættelse blev indført, blev det gjort ved at ændre i vedligeholdelsesreglerne i
lejeloven. Dog har formuleringen af den nuværende LL § 98, stk. 1, 2. pkt givet anledning til tvivl:
§ 98, stk. 1:
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Det lejede skal være fraflyttet senest kl. 12,00 på fraflytningsdagen. Lejeren skal aflevere det lejede i
samme stand som ved overleveringen med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og
som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt, samt mangler, som det påhviler udlejeren at
udbedre. Det kan ikke pålægges lejeren at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det
lejede.
Ræsonnementet har været, at så længe lejeren har den indvendige vedligeholdelsesforpligtelse, kan
udlejeren alligevel kræve det lejede tilbage i nyistandsat stand.
Dette er ikke nødvendigvis en fortolkning som er i overensstemmelse med lovens hensigt, men for at
sikre at lovens intention bliver fulgt, bør loven efter vores opfattelse strammes op således, at den i højere
grad harmonerer med hensigten, eksempelvis ved at fjerne sætningen ” og som ikke er omfattet af
lejerens vedligeholdelsespligt,” fra LL § 98, stk. 1 2. pkt.

13. Hensættelser til vedligeholdelse
LLO noterer sig boligministeriets oplysning om, at der er tale om en videreførelse af de nuværende
regler. Boligministeriet bør overveje om det er fornuftigt at opsplitte de nuværende regler i
boligreguleringsloven således at udlejers mulighed for at opkræve lejestigninger findes i lejeloven, men
at udlejers pligt til at indbetale midlerne til Grundejernes Investeringsfond flyttes til en helt anden lov
(lov om boligforhold).

14. Udlejerens forbedringer
LLO bemærker, at dette kapitel har gennemgået de største materielle ændringer.
Om det lejedes identitet.
I forslaget har man valgt at bruge erhvervslejelovens definition ”væsentligt og varigt” i relation til
identitetsændringer.
Det er positivt, at identitet nu er skrevet ind i loven, men ordlyden har givet anledning til en del tvivl på
det erhvervslejeretlige område.
Vi må forudse konflikter i forhold til, hvad der udgør en ”væsentlig” ændring af det lejede. Vi bemærker
at bemærkninger lægger op til en kodificering af den nuværende retstilstand, og ikke en udvidelse, men
at spørgsmålet i sidste ende beror på en konkret vurdering.
I LLO kan vi godt være bekymrede over udfaldet af disse vurderinger, og forudser at visse udlejere vil
forsøge at udfordre retstilstanden i lyset af bestemmelsens nye ordlyd.
Vi vil derfor opfordre til at ”væsentligt og varigt” fjernes fra paragraffens ordlyd.
Om forøgelse af ”det lejedes værdi”
Vi bemærker at man har valgt at ændre ordlyden i bestemmelsen. Efter vores opfattelse er det
forvirrende, at man taler om en forøgelse af ”det lejedes værdi”, da det lejedes værdi ligeledes er en
lejefastsættelsesform jf. LL § 47. Side 16
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Terminologien ”øget brugsværdi” synes mere præcis, da den fokuserer på det bærende element i
vurderingen af en forbedringsarbejder. Det endvidere den terminologi, der benyttes i bemærkningerne.
Om (u)fravigelighed.
Spørgsmålet om forbedringsreglerne er fravigelige eller ej, er en kilde til forvirring:
Lovforslaget lyder:
§ 14.11. De i kapitlet nævnte bestemmelser kan ikke fraviges til skade for lejeren, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Uanset stk. 1, kan §§ 14.1, stk. 2 og 14.5, stk. 1, 1. pkt. fraviges ved aftale. § 14.4,
stk. 4 kan ligeledes fraviges ved aftale for så vidt angår perioden for godtgørelse.
Stk. 3. Uanset stk. 1, kan § 14.3 i ejendomme, som ikke er omfattet af § x(omkostningsbestemt leje),
fraviges ved aftale for så vidt angår lejeforhøjelsens størrelse.
Bemærkningerne lyder:
Som ny bestemmelse forslås § 14.11 om mulighed for at fravige bestemmelserne i kapitlet.
Der er alene tale om en kodificering af allerede gældende ret, og medfører således ikke
ændringer i den gældende retstilstand.
Ministeriet antager, at § 14.11 er udtryk for gældende ret, og at det altid har været muligt at fravige
bestemmelserne om forbedringsforhøjelser i uregulerede kommuner.
Dette er ikke vores opfattelse, og vi er ikke bekendt med at noget sådan er gjort gældende i praksis.
Både i Danmark og i udlandet, har der været stor fokus på de såkaldte ”renovictions” (en engelsk
sammentrækning af ”renovation” og ”eviction”), altså at man forbedrer folk ud af deres boliger, fordi
boligen efter forbedringsarbejderne bliver så dyr, at lejeren ikke har råd til at blive boende.
Hvis lejeren for fremtiden kan fraskrive sig sine rettigheder til at få sin huslejestigning regnet ud efter
loven (eksempelvis i lejekontrakten), vil udlejerne kunne indføje bebyrdende vilkår i lejekontrakten
herom. Det vil med andre ord være en ladeport.
Med lovændringen kan man ligeledes frygte at udlejer i en §5,2 eller §53-kontrakt kunne skrive, at alle
arbejder betragtes som 100% forbedring og ikke behøver 3 måneders varsling.
LLO skal på den baggrund på det kraftigste opfordre til at hele kapitlet ikke kan fraviges til skade for
lejer.
Brug for yderligere beskyttelse imod renovictions
LLO skal desuden opfordre til at beskyttelsen imod at blive forbedret ud af lejemålet udstrækkes til alle
lejere i alle kommuner (også de uregulerede).
Som ministeriet er inde på, kan forbedringer som foretages efter lejelovens nuværende kapitel X,
risikere at udlejer efter forbedringsarbejderne er udført, ikke laver en beregnet forhøjelse af den øgede
brugsværdi, men i stedet blot sættes op med påstand om at den nuværende husleje er væsentligt lavere
end det lejedes værdi jf. LL § 49.
På den måde kan udlejer reelt omgå forbedringsreglerne, og dette bør efter LLO’s opfattelse ikke være
muligt, da de berørte lejere har en legitim interesse i ikke at blive renoveret ud af deres hjem.
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15. Aftalte forbedringer
Aftalte forbedringer er reelt kun til skade for lejer.
Hvis den aftalte forbedring viser sig at være ugyldig, så bortfalder den ikke. I stedet anfører ministeriet i
bemærkningerne at:
”Hvis aftalen er ugyldig bevirker det ikke, at udlejeren mister sin ret til at kræve lejeforhøjelse for
forbedringen, men at udlejeren alene kan kræve en lejeforhøjelse beregnet efter lejelovgivningens
almindelige regler.”
Lejeren kan således aldrig blive stillet bedre ved en aftalt forbedring end hans krav efter loven. Han kan
kun opnå en værre retsstilling end lejelovens regler, hvis han indgår i en sådan aftale.
Udlejer kan til gengæld kun vinde på sådanne aftaler, da han i værste fald ”bare” omfattes af lovens
almindelige regler.
LLO opfordrer til, at der indføres reelle konsekvenser hvis de aftale forbedringer ikke opfylder
gyldighedsbetingelserne.

16. Lejerens ret til at foretage installationer og forbedringer af det lejede
LLO skal bemærke, at vi finder de redaktionelle ændringer hensigtsmæssige, og vi er enige i at
huslejenævnet bør få udvidet sin kompetence iht. kapitlet.
Vi noterer os endvidere, at en ny bekendtgørelse om lejers råderet er på vej.
Vi antager at denne ikke vil udgøre en forringelse af lejerens nuværende muligheder for at benytte sin
råderet.
17. Lejerens brug af det lejede
LLO noterer, at der ikke er tiltænkt nogle materielle ændringer ved lovforslaget.

18. God skik og orden i ejendommen.
LLO noterer, at der ikke er tiltænkt nogle materielle ændringer ved lovforslaget.

19. Brugsrettens overgang til andre
LLO noterer, at der ikke er tiltænkt nogle materielle ændringer ved lovforslaget.
LLO noterer med tilfredshed, at det fastslås at retstilstanden for fortsættelse ikke er så restriktiv, som
nogle juridiske forfattere antager.
Vi vil dog opfordre til at man skifter ordet ”homofile” ud med et mere nutidigt udtryk.
Forslag om udvidelse af bytteretten. Mange lejere opfatter stadigvæk bytteretten som illusorisk i de
større byer, da deres nuværende lejemål vil blive 5,2-moderniseret, når de flytter.
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Hvis de flytter, vil de som oftest heller ikke kunne undgå at flytte ind i et andet 5,2-lejemål, da
byttepartenerens udlejer oftest også gerne vil bruge de lukrative 5,2-regler.
Oftest skal lejeren, der gerne vil bytte, betale en højere husleje, for at bo i en mindre bolig.
Dette låser reelt lejerne fast i deres boliger, for hvem vil gerne betale mere for mindre?
Eksempel: Hvis en ældre lejer i København vil flytte fra sin omkostningsbestemte tre-værelsesbolig på
80 m2 til en to-værelses 60 m2 (5,2-moderniseret) bolig, går han fra at betale 5.173 kr. om måneden til
7.280 kr./mdr.6
6 Der

tages udgangspunkt i gennemsnitshuslejen fra Ekspertudvalgets rapport, hvorefter den Københavnske
omkostningsbestemte husleje udgjorde 776 kr./m2 og 5,2-huslejen kostede 1456/m2, jf. udvalgsrapporten s. 71, tabel
3.13.

Lejerens husleje stiger således selvom hun flytter ind i noget mindre.
Om fravigelighed:
Vi opfordrer til, at de nye paragraffer nævnes i fravigelighedskapitlet, således som det er sket i de øvrige
kapitler.

20. Opsigelse
Vi noterer os, at der ikke er tiltænkt nævneværdige materielle ændringer af opsigelsesreglerne.
Om lejers opsigelse af tidsbegrænsede lejeaftaler.
Vi kan fra praksis sige, at lejers mulighed for at opsige tidsbegrænsede lejeaftaler ofte giver anledninger
til misforståelser: Lejeren tror nemlig ofte, at han har den sædvanlige tre måneders opsigelse, selvom
lejemålet er tidsbegrænset.
En læser, som ikke kender lejeloven på forhånd, kæder normalt ikke tidsbegrænsningsreglerne og lejers
opsigelse sammen.
Da de nuværende regler giver denne anledning til forvirring, opfordrer vi til, at reglerne ændres således
at tidsbegrænsede aftaler som udgangspunkt kan opsiges med sædvanligt varsel, men at dette kan
fraviges ved aftale.
Om uopsigelighed i lejeaftaler.
Det nævnes, at lejer kan indgå lejeaftaler med vilkår om uopsigelighed. Efter vores opfattelse, er
sådanne vilkår en fravigelse i forhold til de deklaratoriske regler.
Det er svært at se det rimeligheden i at indføje sådanne klausuler i lejeaftaler og derved ”stavnsbinde”
lejeren. Vi ser det ofte i sager, hvor der er skrevet et særligt langt opsigelsesvarsel ind i lejekontrakten.
Man kan således komme ud for at lejeren kan siges op med tre måneders varsel (hvis kravene hertil er
opfyldt), men lejer kun kan komme ud med et halvt eller helt års varsel.
Efter LLO’s opfattelse bør der ikke kunne aftales sådanne længere opsigelsesvarsler udenfor
tidsbegrænsede aftaler.
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Om lejers skriftlige indsigelse i lyset af en ny Højesteretsdom.
Højesteret har for nyligt afgjort at ikke blot udlejers opsigelse skal være i papirform, men at lejers
indsigelse ligeledes skal være det (U.2020.2304H).
Lejer kan således ikke gøre indsigelse pr. e-mail.
Efter vores opfattelse, bør sådanne situationer undgås for fremtiden og der bør laves en lovændring i
lyset af Højesterets dom. I den konkrete sag gjorde lejerens advokat indsigelse pr. e-mail til udlejeren,
men da indsigelsen ikke må gives digitalt, talte indsigelsen som om den aldrig var kommet frem.
Efter vores opfattelse, er der ikke de samme hensyn at tage til indsigelser imod opsigelser, som ved
udlejers opsigelser og påkrav, og derfor bør indsigelser imod opsigelser kunne foretages pr. e-mail.
Om fravigelighed:
Vi opfordrer til, at de nye paragraffer nævnes i fravigelighedskapitlet, således som det er sket i de øvrige
kapitler.

21. Udlejerens ret til at hæve lejeaftalen
Vi noterer os, at der ikke er tiltænkt nævneværdige materielle ændringer af opsigelsesreglerne.
Om fravigelighed:
Vi opfordrer til, at de nye paragraffer nævnes i fravigelighedskapitlet, således som det er sket i de øvrige
kapitler.

22. Lejerens fraflytning
Vi noterer os, at der ikke er tiltænkt nævneværdige materielle ændringer af opsigelsesreglerne.
Vi skal gentage vores opfordring fra vedligeholdelsesafsnittet, til at sikre at hensigten med reglerne om
nyistandsættelse rent faktiske bliver fulgt i praksis.
Bemærkningerne til lovforslaget nævner:
”Det er ikke muligt at aftale, at lejeren ved fraflytning skal nyistandsætte lejemålet. Lejeren vil dog
komme til at skulle nyistandsætte, såfremt denne overtager lejemålet nyistandsat, og det er påkrævet at
vedligeholde lejemålet i sin helhed ved fraflytning.”7
7 Lovforslagets s. 541

Det er efter vores opfattelse ikke en tilstrækkelig beskrivelse af afskaffelsen af nyistandsættelse. Ofte er
lejer og udlejer uenige om hvornår vedligeholdelsen er påkrævet.
Det bør slås fast, at en sædvanlig brug af det lejede ikke kan føre til krav om nyistandsættelse, særligt
ikke efter en kort boperiode.
Manglende indkaldelse til syn er reelt ligegyldigt, hvis lejer møder op.
I LLO har vi set en tendens til at udlejers manglende skriftlige indkaldelse ikke anses som en
gyldighedsbetingelse, hvis lejeren møder op til synet.
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Se hertil TBB2020.19V, hvor en lejer ikke var indkaldt behørigt, men alligevel mødte op, hvorefter
udlejer kunne fremsætte fraflytningskrav imod ham.
Det bør understreges i bemærkningerne, at manglende indkaldelse medfører ugyldighed.
Om fravigelighed:
Vi opfordrer til, at de nye paragraffer nævnes i fravigelighedskapitlet, således som det er sket i de øvrige
kapitler.
23. Beboerrepræsentation
LLO noterer, at der er ønsket at foretage et par begrænsede materielle ændringer.
Det er efter vores opfattelse positivt, at der sker en rettelse til 6 beboelseslejligheder fra 13
beboelseslejligheder.
Klubværelser bør omfattes.
Efter bemærkningerne omfattes klubværelser ikke af reglerne om beboerrepræsentationer. Efter vores
opfattelse, kan beboere på klubværelser have ligeså meget grund til at organisere sig som lejere af
beboelseslejligheder.
Vi opfordrer derfor til at også klubværelseslejere får mulighed for at stifte en beboerrepræsentation.
Beboerrepræsentationen bør kunne være part i en retssag.
Efter LLO’s opfattelse bør beboerrepræsentationen gives en partsevne efter loven.
Flere juridiske forfattere anfører, at beboerrepræsentationen ikke har partsevne som udgangspunkt
medmindre dette er tillagt igennem lovgivningen. For beboerrepræsentationer gælder for indbringelse af
huslejenævnsafgørelser jf. BRL § 43, stk. 3. Derfor har beboerrepræsentationen i det mindste partsevne
der.
Dog kan udlejer ikke stævne beboerrepræsentationen, hvis udlejer ønsker at indbringe en
nævnsafgørelse for boligretten, i stedet skal den enkelte lejer stævnes. Sådanne tiltag forekommer
fordyrende og uhensigtsmæssige.
Vi skal på den baggrund foreslå at beboerrepræsentationerne gives partsevne, således at
beboerrepræsentationen altid kan blive en del af en retssag.

24. Tilbudspligt
LLO noterer, at der alene er foretaget redaktionelle ændringer.

25. Regulering af beløb og beløbsgrænser
LLO noterer at der alene er tale om en redaktionel ændring, og at denne ændring forbedrer lovens
læsevenlighed.

26 Ikrafttrædelse
Ingen bemærkninger.
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Om forslag til ny lov om boligforhold.
LLO har ikke lavet en kronologisk gennemgang af den foreslåede lov om boligforhold.
Denne lovændring, er for os at se i højere grad en ren teknisk sammenskrivning, end lejelovens regler.
Vi har lagt vægt på ministeriets vurdering af at der i næsten alle tilfælde er tale om at der ikke er tilsigtet
nogen ændringer i den gældende retstilstand.
Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen

Høringssvar til ”Høring over udkast til regler om
huslejeregulering for mindre ejendomme i regulerede
kommuner”
Høringen angår sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven, hvor reglerne om
huslejeregulering for mindre ejendomme i regulerede kommuner ved en fejl fra ministeriets side
ikke var medtaget.
LLO skal takke for at have fået denne del af sammenskrivning i høring. Vores kommentarer den
øvrige lovpakke samt høringsprocessen etc. henviser vi vil vores tidligere høringssvar, fremsendt
d. 18. september 2020.
Vi vil i dette høringssvar alene fokusere på spørgsmålet om reglerne for huslejefastsættelse i
mindre ejendomme -de såkaldte ”småhuse”, og på hvorfor forslaget kan få stor betydning for
huslejeniveauet, hvis Folketinget åbner op for, at udlejer må sættes huslejen ved at sammenligne
med de dyre 5,2-lejemål.
Det er dog uklart om der lægges op til at man må sammenligne hele huslejen, eller kun den
omkostningsbestemte del af 5,2-lejen. Vi har med nedenstående figur prøvet at anskueliggøre de
forskellige andele af huslejen:
• Driftsomkostninger m.v. (den ”rene” omkostningsbestemte husleje)
• Individuelle forbedringstillæg (fx nyt køkken eller bad)
• ”Det lejedes værdi-tillæg” som er forskellen på den beregnede husleje og det lejedes værdi.

89

Når ministeriet lægger op til, at småhuse kan sammenlignes med 5,2-lejemål, er spørgsmålet hvad
man må sammenligne med:

To fortolkninger med vidt forskellige konsekvenser
Løsning 1: Udlejer slipper for beregningen, men kan ikke bruge de dyre særregler.
Hvis man skal sammenligne med det beregnede dele af huslejen (den blå og grønne del af figuren),
således at de små udlejere slipper for at lave deres egen udregning, er dette i tråd med
forarbejderne til bestemmelsen.
Hvis en udlejer eller lejer ikke kan finde regulerede lejemål at sammenligne med, skal
huslejenævnet beregne huslejen ved et såkaldt ”skyggebudget” således at lejen fastsættes som om
lejen var fastsat omkostningsbestemt. Der er ikke en hjemmel til at fastsætte huslejen efter 5,2
ved inddragelse af et skyggebudget.
Vi antager at løsning 1 også er ministeriets fortolkning, da denne harmonerer bedst med lovens
hensigt, som vi gennemgår i de senere afsnit.
Løsning 2: Udlejer slipper for beregningen, og må også bruge de dyre særregler i BRL § 5,2.
Hvis man lader sammenligningsgrundlaget være hele 5,2-huslejen, som er fastsat efter det lejedes
værdi (altså tage den røde del af huslejen med), vil huslejen selvsagt blive højere, da der ud over
den beregnede husleje må medtages skønsmæssigt tillæg, som gør huslejen højere.
Vi antager ikke, at dette er ministeriets fortolkning af småhusreglerne, da dette ikke harmonerer
med lovens forarbejder. Som regeringens eget Ekspertudvalg om boligreguleringslovens 5,2
påpeger, er der heller ikke fast retspraksis herom.
Vi forudsætter, at boligministeriet som tidligere understreget ikke har tænkt sig at lave materielle
ændringer, eller forringe lejernes retsstilling med forslaget, og at der derfor alene kan
sammenlignes med den beregnede del af huslejen.
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Selvom vi ikke regner med at ministeriet har haft løsning 2 i tankerne, er spørgsmålet
omdiskuteret i den juridiske teori, hvorfor vi finder det relevant at argumentere for at løsning 1 er
den mest korrekte gengivelse af gældende ret.

Løsning 2 er en nyskabelse – ikke en videreførelse af gældende ret.
Småhusreglerne er til for at gøre give en administrativ lettelse til ejere af mindre ejendomme fra
de ellers omstændige regler fra omkostningsbestemt husleje.
Det var ikke hensigten med reguleringen, at man ville gøre det muligt at få flere lejemål til at
overgå fra omkostningsbestemt husleje til husleje fastsat efter det lejedes værdi, og derfor
lavede man varslingsreglerne efter lejelovens regler, men fastsatte huslejeniveauet efter
boligreguleringsloven.
I det følgende vil vi gennemgå småhuskapitlet, som da det blev indført i 1994, og gennemgå
indførelsen af BRL § 5, stk. 2 fra 1996, og hvordan dette var tiltænkt at påvirke småhusreglerne.
Som det fremgår af nedenstående afsnit, var det på intet tidspunkt meningen, at lejen skulle
fastsættes som i de uregulerede kommuner eller efter BRL § 5, stk. 2 -altså det lejedes værdi.
Hverken da småhuskapitlet eller BRL § 5, stk. 2 blev vedtaget.

1994 - småhusreglerne indføres.
Småhusreglerne blev indført ved L 1994 419.
I 1994 fandtes § 5, stk. 2 ikke endnu. Folketinget havde naturligvis ikke taget højde for en
lovgivning, der endnu ikke fandtes.
Huslejen blev bestemt således at
”Lejen i disse ejendomme kan dog ikke overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med
hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne
i kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter § 7.” jf. § 29 c, 2. pkt.
Hensigten med lovgivningen var klar:
”Baggrunden for at overføre de mindre ejendomme fra bl.a. boligreguleringslovens
lejeberegningsregler til lejelovens regler - med den modifikation, at det lejedes værdi for disse
ejendomme er det omkostningsbestemte niveau [vor fremhævning]- er især et ønske om at lette
administrationen af disse ejendomme.”1
1 Lovforslagets individuelle bemærkninger § 2, nr. 61 afsnit ”Til § 29 c” (hele afsnittet er vedlagt som bilag)
2 U 1997 1037 H
3 U 1995 138 V

Henvisningen til boligreguleringslovens § 7, er selvsagt fremsat for at undgå, at lejen sættes til
det lejedes værdi jf. LL § 47, ellers var der ingen grund til at henvise til de
omkostningsbestemte regler.
Selvom det ikke fremgår direkte af loven, er hensigten formentligt i stedet at ramme den
misforståelse, som blev rettet op af Højesteret i 19972.

91

Dengang var der en fejlfortolkning af reglerne om mere byrdefulde vilkår hvor bl.a. Vestre
Landsret3 antog, at når der forud for genudlejning var udført forbedringer af et vist omfang, blev
reglerne om mere byrdefulde vilkår jf. (nu) § 5, stk. 12, uanvendelige. Aftalefriheden var (efter
denne forkerte opfattelse) alene begrænset af det lejedes værdi, jf. § 5, stk. 1. Dog kunne lejers ret
til at få lejen sat ned til et lovligt niveau jf. BRL § 15, 1, men først når der var varslet første gang.
Eller sagt lidt kortere: Dengang var man først sikker på, at lejen blev sat efter den
omkostningsbestemte husleje, hvis den var blevet varslet op, ellers kunne man risikere, at den var
sat efter det lejedes værdi.
Der er derfor ikke holdepunkter for, at der var tale om en ren administrativ øvelse. Folketinget var
-dengang som nu- interesserede i hvad lejerne ender med at betale i husleje ved lovændringen.
Derfor sattes huslejen heller ikke efter det lejedes værdi jf. LL § 47.

1996 – Boligreguleringslovens § 5,2 indføres – småhuskapitlet uberørt.
Da reglerne om husleje efter § 5, stk. 2 blev indført i 1996, havde Folketinget muligheden for at
bestemme om disse nye regler også skulle gælde for mindre ejendomme.
Faktisk ændrede man småhusreglerne i samme lovændring, men ikke for at give mulighed for 5,2priser i småhuse, men for at indskrive et væsentlighedskrav.
De individuelle bemærkninger lyder:
”Efter § 29 c må lejen i en småejendom ikke overstige den leje, som betales for tilsvarende lejeforhold
med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand, og hvor lejen
er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje.
Det foreslås præciseret, at lejen ikke væsentligt må overstige den leje, som gælder for tilsvarende
lejeforhold med hensyn til beliggenhed m.v., og hvor lejen er reguleret efter reglerne om
omkostningsbestemt leje. Der er ikke med bestemmelsen tilsigtet nogen ændring af gældende
praksis”4.

4 Jf. L 1996 267, Individuelle bemærkninger, § 2, afsnit ”til nr. 9”.
5 Jf. De almindelige bemærkninger til lovforslaget. L 1996 267
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5,2-lovændringen udvider således ikke småhusreglerne, andet end at ordet ”væsentligt” indføjes.
Hvis man havde åbnet for sammenligning med 5,2-husleje, ville dette da også have været i klar
strid med formålet. Som Ekspertudvalget har påpeget, var hensigten med reguleringen i 1996 at
”hovedprincippet ved genudlejning også fremover er omkostningsbestemt leje”5.
Muligheden for at huslejenævnet kan indhente oplysninger om ejendommens driftsudgifter mhp.
at lave et skyggebudget jf. §29 c, næstsidste pkt., var desuden uændret.
Skyggebudgetter er naturligvis alene relevante i ejendomme med omkostningsbestemt husleje.
Der blev ikke lavet en særordning til § 5, stk. 2, hvilket igen bekræfter, at det er den Side 5
omkostningsbestemte husleje, der er relevant. Ikke engang i den lovændring, som indfører § 5,2,
tænker man over, at den kan bruges ift. småhuse. Dette bør udelukke løsning 2.
Ordningen om skyggebudgetter gælder stadigvæk og foreslås videreført. Et skyggebudget regner
selvsagt ikke et ”det lejedes værdi”-tillæg med. Skulle løsning 2 gælde, vil det medføre, at lejer vil
stå langt bedre, hvis der ikke findes sammenligningslejemål, da han i så fald kan undgå at blive
sammenlignet med 5,2-lejen.
Allerede det faktum, at lejen fastsættes efter en beregnet leje, hvis der ikke er
sammenligningslejemål tydeliggør, at det aldrig har været meningen, at lejen skulle fastsættes
efter det lejedes værdi.
Det skal desuden bemærkes, at for at undersøge omfanget af gennemgribende forbedringer,
udførte det daværende Boligministerie en spørgeskemaundersøgelse af genudlejningslejen i et
repræsentativt udsnit af private udlejningsejendomme med 7 eller flere boliger i regulerede
kommuner6.
6 Undersøgelsen

er gengivet i rapporten »Lejefastsættelsen ved genudlejning i private udlejningsejendomme
1994 og 1995«, udgivet i februar 1996.
7 Se.

Bl.a. Edlund og Grubbe, Boliglejeret 3. udgave (2019) s. 366, der henviser til Dons og Kier, s. 298 og Utr.
Frederiksberg 29. september 2014 (BS Z2555/2013).
8 Se

Jakob Juul-Sandberg, Det Lejedes værdi (4. udgave) s. 305ff, for en grundig gennemgang.

Heller ikke i denne sammenhæng anså man de mindre ejendomme for at være relevante for
spørgsmålet om gennemgribende forbedringer.

Bidrag fra den juridiske litteratur.
Nogle juridiske forfattere taler for løsning 27. Andre har den modsatte opfattelse8. I denne
sammenhæng finder vi professor Jakob Juul-Sandbergs bemærkninger mest overbevisende. Han
mener ikke, at der kan ske sammenligning med 5,2-lejemål. Han lægger netop vægt på
forarbejderne til bestemmelsen, som gengivet ovenfor.
Ekspertudvalget som i oktober 2019 afgav rapport om Boligreguleringslovens § 5, stk. 2, kom
udvalget også ind på spørgsmålet.
[Ekspertudvalgets rapport s. 41]

93

”Gennemgribende moderniserede lejemål i store ejendomme kan derfor – om overhovedet – [vor
fremhævning] udelukkende anvendes til sammenligning, hvis der for lejemålet er varslet
omkostningsbestemt lejeforhøjelse”
I fodnoten til dette citat lyder:
Jf. Edlund og Grubbe: Boliglejeret, 2. udg. (2015), s. 333, men synspunktet er ikke klart bekræftet i
retspraksis.[vor fremhævning]. Side 6
Der er således ikke en klar konsensus om spørgsmålet -snarre det modsatte. Regeringens eget
udvalg var i tvivl, og påpeger den manglende forankring i retspraksis.
I selve undersøgelsen blev de mindre ejendomme netop talt som lejemål i kategorien ”det lejedes
regulerede værdi9
9 Ekspertudvalgets rapport s. 53, tabel 3.5
10 Eksemplet er taget fra vores brochure om 5,2, ”FORSTÅ BOLIGREGULERINGSLOVENS § 5,2”, s.5:

Eksempel: Udlejer bruger 350.000 kr. på en forbedring og dette kan han få en permanent huslejeforhøjelse (pr. april
2019) på 6,6% af, dvs. 23.100 kr. om året til evig tid. 5,2 reglen siger, at de almindelige regler kan fraviges, hvis
udlejer bruger mere end 2.255 kr. pr. m2 på forbedringer.
Gør udlejer dette, kan huslejen fastsættes efter skøn i stedet for en beregning. Man kalder dette for ”det lejedes
værdi”.
Eksempel: Udlejeren bruger 350.000 kr. på at modernisere en lejlighed på 75 m2. Lejligheden havde før
forbedringen en husleje på 791 kr. (pr. m2. pr. år) (landsgennemsnittet). Udlejer sætter herefter huslejen op til det
lejedes værdi: 1407 kr. (pr. m2. pr. år) (landsgennemsnit). Udlejer sætter således huslejen op med 616 kr. pr. m2, i
alt 46.200 kr. om året

Småejendommene (højst 6 boliger), hvor lejen fastsættes efter det lejedes ”regulerede” værdi, er med
omkring 232.000 boliger dobbelt så udbredt som førnævnte ejendomme med omkostningsbestemt
leje (I/II). Lejefastsættelsen i disse ejendomme er tilsigtet at ”skygge” udviklingen i den
omkostningsbestemte leje, dvs., at lejen i småejendommene i praksis kan betragtes som
omkostningsbestemt. [vor fremhævning]
Når juraprofessorer ikke er enige, når ekspertudvalget er i tvivl og når retspraksis ikke giver et
klart svar, er der ikke grundlag for at vælge løsning 2.
Skulle man vælge løsning 2, kan det i hvert fald ikke med rimelighed fremlægges som et
ukontroversielt spørgsmål. Det er i stedet en materiel ændring af retstilstanden.

Fire konsekvenser, hvis løsning 2 gennemføres.

Udover at LLO ikke mener at løsning 2 er juridisk korrekt, er den heller ikke politisk ønskelige. Vi
har angivet fire grunde til dette nedenfor.
1. Det bliver dyrere at være lejer.
Hvis løsning 2 gennemføres, vil en række huslejenævn, herunder (flertallet) i København
formentligt ændre praksis.
Den moderniserede lejlighed på 75 kvadratmeter som årligt koster 81.525 vil i fremtiden koste
105.525 kr, eller ca. 2000 kr. mere om måneden.10 -for den samme lejlighed.
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2. Utrygheden rammer hurtigt - Huslejerne kan varsles op hvert andet år.
Da småhusreglerne følger lejelovens varslingsregler, kan huslejen varsles op hver andet år11.
Lejere (også i eksisterende lejeforhold) må således forvente huslejestigninger, hvis udlejer har
levet op til de relativt lave beløbsgrænser i boligreguleringsloven § 5, stk, 2. 11 jf. § 29 c, stk. LL 47
3. Mulighed for store huslejestigninger i eksisterende lejemål
Den sikkerhed lejerne i store udlejningsejendomme har, hvorefter huslejen ikke bare kan stige til
§ 5, stk. 2 før boligen genudlejes, findes ikke i småhusreglerne, da udlejer blot kan inddrage nye
sammenligningslejemål, ved en ny huslejevarsling efter § 29 c.
4. Udlejer får alle fordelene -ingen af pligterne
De regler, som skal sikre, at udlejer ikke misbruger BRL § 5, stk. 2, gælder ikke for småhuse.
Det vil sige at:
• Huslejenævnet skal ikke besigtige jf. BRL § 5, stk. 3.
• Kontrolskiftereglerne gælder ikke jf. BRL § 5, stk. 5.
• Lejers krav på at ejendommen i øvrigt er i ordenlig stand gælder ikke jf. BRL § 5, stk. 7.
• Lejer skal bevise, at udlejer ikke har brugt de penge, han siger han har på moderniseringer -ikke
udlejer. jf. BRL § 5, stk. 8.
• Udlejer kan forskelsbehandle lejerne, da reglerne om mindre byrdefulde vilkår ikke gælder jf.
BRL § 5, stk. 12.
Ekspertudvalgets gennemgang viste, at der er ca. Er 232.000 boliger beliggende i småhuse, i de
regulerede kommuner. Der er således tale om en ændring som kan have store konsekvenser for
rigtig mange lejere, der bor i mindre ejendomme. Faktisk vil flere lejere blive berørt af løsning 2
end Blackstone-indgrebet, som primært påvirkede lejere i store udlejningsejendomme.
Vi bifalder, Folketinget og ministeriets ønske om at gøre lejeloven og boligreguleringsloven lettere
at læse ved en sammenskrivning.
Vi mener, at bemærkningerne om småhuskapitlet er uklare.
Vi har ovenfor gennemgået, hvorfor det vil være mest i overens med forarbejderne til
småhuskapitlet og 5,2, at fortolke loven således at udlejer slipper for at foretage en beregning,
men ikke får mulighed for at fastsætte huslejen efter det lejedes værdi (det vi har kaldt løsning 1).
Vi ved dog, at spørgsmålet er omtvistet, og derfor har vi også redegjort for fortolkningsmulighed
hvorefter, udlejer ikke blot slipper for beregningen, men også får mulighed for at fastsætte
huslejen efter det lejedes værdi (det vi har kaldt løsning 2).
Da vi mener, at løsning 1 stemmer bedst overens med lovens oprindelige hensigt, da det er den
eneste løsning der giver mening ift. Skyggebudgetter og det er den fortolkning som giver lejerne
den største tryghed, så regner vi med at ministeriet vil fortolke loven på samme måde.
Skulle ministeriet i stedet fortolke loven efter løsning 2, vil vi på det kraftigste bede ministeriet
genoverveje spørgsmålet. Skulle ministeren blåstemple denne fortolkning, vil vi for det første
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mene at den juridiske fortolkning ikke er korrekt, for det andet vil vi mene at retstilstanden i så
fald vil blive væsentligt forringet for lejerne idet selv lejere i bestående lejemål vil kunne risikere
at blive varslet op efter lejelovens regler.
Hvor lejere i storhuse, har en vis beskyttelse imod at blive forbedret ud af deres boliger, da der
ikke kan laves 5,2 i løbet af lejeperioden, har småhuslejerne ikke denne beskyttelse. De kan
således risikere at få fordoblet huslejen, hvis udlejer foretager tilstrækkelige forbedringer. Dette
skyldes at huslejen kan reguleres op til hvert andet år.
Småhusreglerne og fortolkningen heraf vedrører flere boliger end det såkaldte Blackstoneindgreb, og det er svært at undervurdere hvor stor betydning dette vil få for lejerne i mindre
ejendomme. Vi håber derfor at ministeren deler vores fortolkning (løsning 1) og vi vil under alle
omstændigheder bede om at loven bliver præciseret.
Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen

Fremsendelse af høringssvar i anden høringsrunde:
LLO’s Høringssvar til udkast til lovforslag om ny lov om leje og ny lov
om boligforhold.
Høringssvar til anden høring over udkast til lovforslag om ny lov om
leje og ny lov om boligforhold (sammenskrivningen)
LLO skal venligst takke for at have fået sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven i fornyet
høring, og for at have fået en forlængelse af fristen for høringssvar til d. 12. marts.

En sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven blev besluttet allerede i 2014, i en politisk aftale
imellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

Selvsamme aftale giver alene mulighed for en såkaldt ”teknisk sammenskrivning”. Loven skal således have
samme indhold som nu, og må dermed som udgangspunkt ikke give hverken lejerne eller udlejerne flere
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eller færre rettigheder. Dog kan aftaleparterne selvsagt ændre dette udgangspunkt ved at give samtykke til
forbedringer.

Desværre må LLO konstatere at resultatet af disse store anstrengelser, ikke har givet et resultat, som vi kan
støtte.

LLO kan ikke støtte lovforslaget af fem årsager:

1. Forslaget gengiver i flere tilfælde ikke gældende ret efter LLO’s opfattelse. Vi
mener derfor ikke, at der i alle tilfælde er tale om en ”ren teknisk sammenskrivning”, men i
flere tilfælde en ændring af retstilstanden.
2. Sammenskrivningen bibeholder kompleksiteten i den nuværende
lejelovgivning, i stedet for at forenkle de gældende regler. Den logik der trods alt var
forbundet til at man fx kunne huske, at boligreguleringslovens opgørelsesmetoder gælder
for paragraffer i boligreguleringsloven forsvinder nu. LLO mener, at dette er en forspildt
mulighed. Hvis reglerne skal blive ved med at være lige komplicerede, hvorfor så flytte
rundt på dem, så praktikerne skal til at lære nye?
3. Loven skelner stadigvæk imellem regulerede kommuner og uregulerede
kommuner selvom boligreguleringslovens ophæves. Med andre ord fastholdes
inddelingen af Danmark i et a og b-hold hvad angår lejebeskyttelse, selvom kun 1 ud af 10
lejere er på b-holdet. Med forslaget vil lejere stadigvæk have færre rettigheder, hvis man er
så uheldig at bo i en såkaldt ”ureguleret” kommune, hvor boligreguleringsloven ikke finder
anvendelse.
4. Der er en uvilje til at rette i selve lovteksten, men i stedet foretrækker man at
ændre i bemærkningerne, selvom dette i andre sammenhænge har vist sig at give
anledning til anseelige problemer i praksis (fx. I forhold til afskaffelse af
nyistandsættelsesbegrebet, som desværre ikke er slået igennem i hele landet).
5. Endeligt betyder lovforslaget ikke forbedringer på områder, hvor disse er
tiltrængte. LLO kan konstatere, at næsten ingen af vores forslag til forbedringer fra vores
tidligere høringssvar er imødekommet.
Samlet set er det LLO’s anbefaling, at forligskredsen faktisk foretager forbedringer og forenklinger i
forbindelse med dette store arbejde ved en ny politisk aftale. Der er tale om de største ændringer i lovens
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opbygning siden 1970erne. Det ville være uendeligt ærgerligt, hvis denne sjældne mulighed skal ende med
en ren akademisk stiløvelse, som i øvrigt savner logikken i den nuværende opbygning,

Såfremt forligskredsen ikke er rede til at forbedre loven ved en ny politisk aftale, giver lovforslagets
bemærkninger desværre anledning til flere ulemper end forbedringer (på trods af at sammenskrivningen
bør være neutral). Vi vil i så fald fraråde Folketinget at vedtage lovforslaget i dets nuværende form.

Vi skal i den forbindelse understrege, at vi er klar over at både ministeriets embedsfolk og skiftende
ministre har haft en uriaspost med denne sammenskrivning, hvor man i flere tilfælde har været nødsaget til
at stikke hånden i et hvepsebo, når gældende ret skal beskrives, idet både lejer- og udlejersiden kan have
reelle juridiske uenigheder, som nu skal afklares i bemærkningerne i stedet for ved domstolene.

I det følgende vil vi gennemgå disse fem punkter og dernæst lave supplere vores oprindelige høringssvar i
kronologisk rækkefølge.

Som bekendt er høringsmaterialet på omkring 900 sider i lighed med første høringsrunde, men
ændringerne fra første til anden høringsrunde er ikke fremhævet. Vi vil kraftigt opfordre til, at dette gøres
for fremtiden, således at ændringerne står klart for alle parter.

Punkt 1. Forslaget er ikke en teknisk sammenskrivning, da det ikke
gengiver ikke gældende ret.
Vi vil indlede med at gentage, at den opgave som boligministeriet er blevet stillet har været tæt på umulig.

Tilsyneladende har man af lovtekniske årsager ikke kunne nøjes med at give lovens paragraffer nye numre,
og i øvrigt sige at man vil bibeholde den nuværende retstilstand uden videre redegørelse for gældende ret.
Vi forstår at dette skyldes justitsministeriets anbefalinger om lovkvalitet.

98

Dog er flere forhold uafklarede i retspraksis. Dette kan skyldes lovens ordlyd eller modsatrettet eller
begrænset praksis på området. Der kan ligeledes være modsatrettede opfattelser i den juridiske teori: selv
professorer kan være uenige.

To Højesteretsdomme fra 1997 viser hvorfor det kan være farligt at stole selv på praksis fra landsretterne.

U.1997/1037 H/3 og U.1997.1042 H Højesteret sætter en række underordnede instanser på
plads, herunder begge landsretter!.

I begge landsretter, var der i midten af halvfemserne en fejlfortolkning af huslejereglerne som førte til, at
en række lejere fik deres leje sat alt for højt. Først da Højesteret trådte til, blev det slået fast at både Østre
og Vestre Landsret havde taget fejl.

Omdrejningspunktet var reglerne om mere byrdefulde vilkår hvor Landsretterne antog, at når der forud for
genudlejning var udført forbedringer af et vist omfang, blev reglerne om mere byrdefulde vilkår jf. (nu) § 5,
stk. 12, uanvendelige.

Aftalefriheden var (efter denne forkerte opfattelse) alene begrænset af det lejedes værdi, jf. § 5, stk. 1. Dog
kunne lejers ret til at få lejen sat ned til et lovligt niveau jf. BRL § 15, 1, men først når der var varslet første
gang.

Som bekendt blev boligreguleringsloven § 5 stk. 2 indført i 1996, hvor man i praksis kodificerede denne
fejllæsning, men dog stillede en række krav for at lejen kunne overgå fra omkostningsbestemt leje til det
lejedes værdi. Herunder kom der minimumsgrænser for, hvad udlejer skulle bruge på forbedre lejemålet.

Dengang var udlejerforeningerne stærkt kritiske over for boligreguleringslovens § 5, stk. 2, da man mente
at disse beløbskrav var alt for hårde, og ville gå ud over beskæftigelsen (sic).
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Samlet set kan det være risikabelt at gribe ind politisk, fordi der foreligger en landsretsdom om
spørgsmålet, det samme gælder selvfølgeligt i endnu højere grad, hvis der alene er tale om en
boligretsdom.

Fordi vi først kan være helt sikre på lovens fortolkning efter, at sagen har været i Højesteret, og da
Højesteret normalt kun har 2-4 lejesager om året, kan en række forhold ikke afgøres med fuldstændig
sikkerhed. – med mindre både lovteksten og forarbejerne er krystalklare.

Det er naturligvis ikke kun lejerne, som kan vinde i Højesteret. I sagen U.2016 2446 H (T:BB 2016 246),
havde lejeren fået ret i huslejenævnet, ankenævnet, boligretten og Østre Landsret for til sidst at tabe sin
sag om huslejefastættelse i Højesteret med henvisning til en formålsfortolkning af loven.

Der er dermed altid en risiko forbundet med at vove pelsen og beskrive gældende ret. Især fra lovgivers
side, der ikke kan tage de samme forbehold, som man ellers kender fra den juridiske litteratur ”resultatet
er formentligt, nok, antageligvis etc.”

Et konkret nedslag – småhuslejen og 5,2.

Den største knast i dette forsøg på en sammenskrivning findes i bemærkningerne til småhusreglerne.

Vi har nævnt vores bekymringer for adskillige politikere, herunder ministeren, samt afgivet et otte siders
høringssvar om netop dette spørgsmål.

I vores tidligere høringssvar påpeger vi, at forslagets bemærkninger kan risikere at medføre lejestigninger
på omkring 320 kr. pr. M2 pr. År for lejerne i de ca. 230.000 lejemål beliggende i mindre ejendomme, i
regulerede kommuner, i det omfang de er gennemgribende moderniserede (fx hvis der er indsat nyt
køkken og bad).
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Sammenskrivningen vil i den nuværende form derfor i direkte modstrid med formålet dramatisk ændre
boligforholdene for op mod en halv million danskere.

Ministeriet har af uransagelige grunde ikke fundet anledning til at ændre sit oprindelige udgangspunkt.

Så vidt vi kan forstå fastholder ministeriet sit synspunkt på baggrund af fem hovedpointer, som vi her
gennemgår og bestrider:

1. Bestemmelsens ordlyd taler for dette.
LLO deler ikke dette synspunkt, fordi loven netop siger, at lejen skal være reguleret
omkostningsbestemt og ikke fastsættes efter det lejedes værdi. Ønskede lovgiver en husleje
på niveau med det lejedes værdi, kunne man have skrevet det i loven. Det har man ikke gjort,
men i stedet alene henvist til de omkostningsbestemte regler.
2. En formålsfortolkning medfører at retstilstanden ser således ud.
LLO deler heller ikke denne opfattelse. Vi har netop gennemgået lovens forarbejder fra 1994,
som slet ikke tager højde for den situation (det kunne man jo dårligt, da BRL § 5, stk. 2 først
blev indført i 1996). Faktisk anføres det i lovens forarbejder fra 1994, at hensigten er, at lejen
sættes på et omkostningsbestemt niveau. I 1996-loven anføres det direkte, at der ved
lejefastsættelse i småhuse indføres et væsentlighedskrav og at ”Der er ikke med
bestemmelsen tilsigtet nogen ændring af gældende praksis”. Kun hvis man mener, at det
lejedes værdi og den omkostningsbestemte lejes niveau kan komme ud på ét, kan denne
fortolkning komme på tale. Dette er en alvorlig fejltolkning.
3. Der findes retspraksis som understøtter påstanden.
Det er ikke korrekt. Ministeriet henviser til bl.a. til en boligretsdom (GD 2015/6 B), hvor
parterne er enige om at en række lejemål kan bruges til sammenligning. Der er således tale
om en procesaftale i en civil sag. Denne dom beskriver dog ikke retstilstanden, hvis parterne
er uenige om hvilke lejemål, der kan bruges som sammenligningslejemål, hvilket jo netop er
det juridisk interessante i en konflikt om huslejens fastsættelse. Dommen GD 2007/46 B, som
ministeriet tidligere har henvist til, angår heller ikke 5,2-lejemåls værdi som sammenligningslejemål,
men slår rettere fast, at 5,2-lejemål ikke behøver at blive reguleret efter fx trappeleje eller
nettoprisindeks, men også kan varsles op efter reglerne om omkostningsbestemt leje.
4. Der findes ingen domme om det modsatte.
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Dette er forkert. Der findes boligretsdomme om spørgsmålet. Da vi blev bekendt med at
ministeriet havde denne opfattelse, fremsendte vi et udvalg disse domme, uden at dette har
givet anledning til ændringer eller en reaktion fra ministeriets side.
Det drejer sig om:
Dom fra Københavns Byret afsagt d. 27. november 2017 i sag BS 24A-2751/2015.
Boligrettens flertal finder at 5,2-lejemål ikke er anvendelige når småhuslejen skal fastsættes.
Denne sag var berammet til behandling i landsretten, men udlejer trak sagen umiddelbart
inden hovedforhandlingen.
Dom fra Retten i Roskilde afsagt d. 7. august 2019 i sag BS-23040/2018.
Dommens præmisser anfører, at sammenligningen skal ske med tilsvarende boliger med
omkostningsbestemt husleje og afviser udlejers varsling hvorefter kvadratmeterhuslejen ville
have udgjort 802 kr.
Dom fra Retten på Frederiksberg afsagt d. 21. februar 2018 i sag BS-J-341/2017.
I denne sag havde udlejer for 5-10 år siden lavet en totalrenovering af badeværelset bolig på
51 m2. Retten udtalte at lejen skulle fastsættes omkostningsbestemt og sætter huslejen til
800 kr. pr. M2.
Den første af disse domme tager direkte stilling til spørgsmålet og de to sidste, tager
inddirekte stilling til spørgsmålet, da huslejen var blevet sat højere, hvis lejen måtte
fastsættes efter ren det lejedes værdi jf. BRL § 5, stk. 2.
5. Ingen juridiske teoretikere deler LLO’s opfattelse.
Denne påstand er heller ikke korrekt. På trods af at LLO direkte havde citeret professor Jakob
Juul-Sandberg i vores høringssvar om spørgsmålet, mente ministeriet ikke, at professorens
ord skulle læses på samme måde, som LLO gjorde.
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Vi skrev herefter til professoren, som bekræftede vores fortolkning, og afviste ministeriets.
Vi har vedhæftet denne e-mail som bilag til dette høringssvar. Professorens e-mail er
naturligvis også blevet sendt til ministeriet.
Vi kan desuden tilføje, at nævnspraksis, herunder i København, støtter vores synspunkt.
På trods af ovenstående er sammenskrivningsforslaget uændret.
Som nævnt tidligere, kan det være risikabelt at rette ind efter en landsretsdom. I denne sag lægger
boligministeriet nu to boligretsdomme til grund for sin opfattelse, i et spørgsmål som påvirker lejerne i op
til 230.000 lejemål.
Vi vil opfordre til, at ministeriet ændrer bemærkningerne til LLO’s og professor Jakob Juul-Sandbergs
opfattelse af spørgsmålet.

Da så mange boliger er omfattet af dette spørgsmål, er dette spørgsmål i sig selv tilstrækkeligt til, at LLO må
anbefale en afvisning af det fremlagte lovforslag, henset til hvor mange boliger, der bliver berørt og den
alvorlige grad, de kan tænkes berørt på, i form af store huslejestigninger.
Det er dog ikke kun lejerorganisationerne, der er utilfredse.

Udlejerne er heller ikke tilfredse -og det er ikke et sundhedstegn.

EjendomDanmark har i første høringsrunde fremsendt et høringssvar som er meget kritisk

I lighed med vores høringssvar var der både politiske krav og en længere kritik af af ministeriets gengivelse
af gældende ret.

Nogen vil måske så bemærke, at når både lejerne og udlejerne er utilfredse, så er arbejdet gjort godt efter
idéen–”Et godt kompromis gør ingen tilfredse”.
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Denne logik er dog destruktiv. Hvis der var lavet endnu flere kontroversielle tiltag, ville parterne have
reageret endnu skarpere, uden at dette kan tolkes som et succeskriterium.
Dette lovforslag er netop ikke en politisk forhandling, men et forsøg på en teknisk sammenskrivning, som
ideelt set bør være ukontroversiel. Parternes reaktioner viser, at det ikke er tilfældet.

Som nævnt øverst i dette afsnit, så er sammenskrivningen det en uriaspost for embedsmændene og den til
enhver til siddende minister, og måske vil det være sundere, helt at undlade en sammenskrivning, hvor
ministeriet er tvunget til at bedømme hvad gældende ret er - og i stedet overlade dette til domstolene.

Folketinget kunne i stedet fokusere på at fastslå, hvad man ønsker reglerne skal sige, hvordan vi sikrer gode
og sunde boliger, der er til at betale og lave nye enklere regler, til gavn for alle parter.

Punkt 2: Tjener det noget formål at flytte rundt på reglerne?
De lejeretlige praktikere, herunder LLO, skal med forslaget lære nye paragrafnumre, men hensigten er, at
indholdet skal pinedød være det samme. LLO er dog ikke enig i, at dette er lykkedes jf. forrige afsnit.

Der er tale om den største omskrivning i omkring 40 år og dette kan ikke undgå at medføre en
tilvænningsperiode for de mange praktikere, der arbejder med landets 600.000 private lejemål, ligesom
den eksisterende litteratur bliver vanskeligere at læse, da man både skal huske den gamle og den nye
paragraf.

Dette forekommer formålsløst, hvis ændringerne ikke forenkler eller præciserer.
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Punkt 3: B-holdet bibeholdes - 10 % af lejerne har stadigvæk
mærkbart dårligere beskyttelse end de resterende 90%.
Som et af hovedkravne i vores første høringssvar gjorde LLO gældende, at Folketinget burde gribe
muligheden ved denne sammenskrivning til at lade den gode lejerbeskyttelse gælde i hele landet.

Konkret burde de gode beskyttelsesregler i boligreguleringsloven ikke være mulige at fravige længere,
selvom kommunalbestyrelsen (i de såkaldte uregulerede kommuner) ikke ønsker at forbedre forholdene for
kommunens lejere.

Det bør være Folketingets prærogativ.

Det nuværende system rammer desværre især lejere i Jylland og på øerne.

De uregulerede kommuner er i dag:

Billund, Fanø, Fredensborg, Greve, Herning, Holstebro, IkastBrande, Læsø, Mariagerfjord, Rebild,
Ringkøbing-Skjern, Samsø, Solrød, Struer, Thisted, Tønder, Varde, Vesthimmerland og Ærø.

Med forslaget har man ikke imødekommet vores krav.

Set i en snæver sammenhæng, kan man argumentere for, at en forbedring for 10% af lejerne ikke hører
hjemme i en teknisk sammenskrivning, men omvendt, er det underligt, at der ikke er politisk vilje til at sikre
lejerne de samme gode rettigheder -uanset postnummer.
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Ud over at disse lejere efter LLO’s opfattelse bør stilles bedre, så gør det loven langt mere kompliceret, at
man bibeholder dette b-hold. Hvis man havde de samme regler, ville reglerne alt andet lige blive kortere og
nemmere at overskue.

Punkt 4. Uvilje mod at ændre lovteksten, ministeriet insisterer på, at
bemærkningerne bliver læst.
Vi noterer os, at der ikke er foretaget mange ændringer i selve lovteksten, således at loven bliver mere klar.
Man vil i stedet skulle helt ned i lovens bemærkninger for at forstå indholdet i den ændrede form.

Som antydet i vores indledende høringssvar, så er flere konflikter rodfæstet i en uenighed, om hvilken vægt
man skal tillægge forarbejderne. Problemet er ikke nyt. Også i de sidste væsentlige lejelovsændringer i
2015 valgte man at lægge vægten på bemærkningerne i stedet for i lovteksten. Metoden har i løbet af de
sidste 5 år vist sin ringe virkning. Der har således især været problemer med fortolkningen af,, hvor ofte
lejeren skal male, når lejeren flytter.

Fortsætter nyistandsættelse?
Som vi har redegjort for i vores første høringssvar, så foregår der netop nu en retslig kamp om, hvad
reglerne fra 2015 reelt betyder.

Adskillige fagfolk, har påpeget, at ordlyden i lejelovens nuværende paragraf 98 levner tvivl om, hvilke krav
udlejer kan stille til lejeren.

Landets huslejenævn ser vidt forskelligt på spørgsmålet. Fx ser Aarhus og København ikke ens på
bestemmelsen. Desværre er der alene boligretsdomme, der direkte eller indirekte tager stilling til
spørgsmålet.
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Når man nu sammenskriver loven, og man kan se at den lovtekst, man vedtog i 2015 ikke virker helt efter
hensigten, når en række aarhusianske lejere stadigvæk får fraflytningsregninger for maling efter meget
korte lejeperioder19, så er vores stærke opfordring til ministereiet, at man skærper en ordlyd, som har vist
sig at være problematisk – og ikke forlader sig på at lave bemærkninger til loven.

Dette er særligt vigtigt, da de bemærkninger, der var ved indførelsen i 2015 var længere og mere
detaljerede, end de bemærkninger, der er i dette lovforslag. Jo flere ”led” man skal tilbage for at finde
nogle ellers gode forarbejder, jo nærmere kommer disse glemslen, og dette vanskeliggør især arbejdet for
de praktiske anvendere af lejelovene, herunder huslejenævnene.

LLO skal derfor opfordre til at der laves de lovændringer, vi har beskrevet i vores første høringssvar.

Punkt 5. Ingen af LLO’s hovedkrav er imødekommet ved denne
sammenskrivning.
LLO havde tre hovedkrav til den første sammenskrivning:

•

Reglerne for uregulerede kommuner bør erstattes af de regulerede.
a. Under 10% af landets lejeboliger findes i uregulerede kommuner, og der er ingen
gode grunde til, at lejerne ikke skal nyde den samme gode beskyttelse i hele landet.

•

Lejerne bør sikres imod at blive forbedret ud af deres lejemål.
a. Kun boligreguleringslovens regler for større ejendomme giver en reel beskyttelse,
denne bør alle lejere have.

•

Huslejebremsen bør indføres over hele landet, ikke kun i 5,2-boligerne.
a. Det er ikke rimeligt, at lejeren mindst skal snydes med mindst 10% for at få sin leje
sat ned. Dette er bragt på plads ift. 5,2-lejemålene, men ikke i de uregulerede
kommuner.

Se gennemgangen i TBB2020.541 Søren Slot Lucas, Daniel Skov: Fem år med begrebet
normal istandsættelse i private lejeforhold - status og problematikker. Bemærk at LLO ikke er
enig i artiklens konklusion.
19
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Dertil kommer vores høringssvar om småhuse, som ved en fejl fra ministeriets side ikke var med i første
omgang.

I dette høringssvar taler vi for, at en tvetydig bemærkning i lovforslaget ikke tolkes således, at lejere, der
bor i mindre ejendomme, kan forvente store huslejestigninger.

Som nævnt under punkt 1, findes den tvetydige bemærkning der endnu, og hvis LLO skal støtte en en
eventuelt ændret version af dette lovudkast, skal det slås fast, at de omtalte lejere ikke skal kunne frygte
huslejestigninger og at det, som LLO opfatter som den nuværende retstilstand, fortsætter.

At dette rettes op, er et hovedkrav fra vores side.

Desværre er ingen af hovedkravene blevet mødt, hvilket i sig selv, gør det vanskeligt for LLO at støtte
lovforslaget. Man kan anføre, at de tre første krav er politiske krav, som der ikke er plads til i en teknisk
sammenskrivning, og dette kan være korrekt, hvis forligspartierne insisterer på ikke at forbedre lejernes
vilkår.

Men det sidste punkt om småhusene, er et rent et spørgsmål om juridisk fortolkning og klart indenfor
skiven af en sammenskrivning. For at undgå en de facto lovændring med alvorlige konsekvenser for lejerne
i mindre ejendomme til følge, skal dette rettes.

Sammenfatning:
Samlet set er boligminsteriet blevet sat på en vanskelig opgave, som vi da heller ikke mener er løst
tilfredsstillende. Frem for klarhed og forenkling bringer forslaget nye problemer med fortolkning på banen.

Fordi lovforslaget skal vurdere hvad gældende ret er, og fordi lejere og udlejere har store uenigheder om,
hvad der er den korrekte fortolkning er, så bliver ministeriet nødsaget til at bedømme hvad gældende ret
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er. Og her har ministeriet på afgørende områder bedømt forkert. Lovforslaget vil dramatisk forringe
boligforholdene for op mod en halv million danskere.

Derfor kan vi som repræsentanter for lejerne ikke være enige i, at dette er en rent teknisk
sammenskrivning, uden opsigtsvækkende juridiske fortolkninger.

Som sagt er udlejerforeningerne også stærkt utilfredse med forslaget. Vi håber, at Folketinget ikke vil
forlade sig på en forudsætning om, at når parter med modsatrettede ønsker begge er utilfredse med et
lovforslag, så rammer man rigtigt.

Lovforslaget skulle have været en ukontroversiel sammenskrivning af loven, hvilket alle reaktioner viser, at
den ikke er.

Kronologisk gennemgang af forslaget til ny lejelov
Vi vil i det følgende gennemgå lovforslagene kronologisk. For overskuelighedens skyld er kapitelnumrene
de samme.

For at undgå for mange gentagelser imellem første og anden høringsrunde, vil vi forsøge fokusere på
forhold, som er nye eller som vi af anden årsag mener giver anledning til kommentarer. Vi henviser i øvrigt
til vores første høringssvar:

Kapitel 1: Lovens anvendelsesområde
Ejendomsbegrebet.
Ejendomsbegrebet er blevet mere kompliceret siden første udkast., da der er tilføjet tre undtagelser til
ejendomsbegrebet, fra det første udkast (§ 9 nr. 1-3).
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Selv ikke det vigtige spørgsmål om, hvordan man afgør, om en bolig har mere end seks beboelseslejemål,
og hvordan man tæller til dette, er blevet præciseret.

Ændringen medfører (i forhold til det oprindelige udkast) at nogle boliger tælles med, hvis man vil sætte
huslejen op, men ikke skal tælles med, hvis lejeren ønsker at bruge sin bytteret.

Forslaget til omskrivningen viser flere forhold:
1. At man nemt kunne lave loven enklere. (Antallet af boliger afgøres på samme måde i hele
loven).
2. Man fravælger denne enkle løsning til fordel for en langt mere kompliceret løsning, som gør
loven langt vanskeligere at læse og bibeholder den oprindelige kompleksitet.
3. Da de forskellige måder at tælle boliger på, tidligere afhang af om der var tale om
boligreguleringsloven eller lejeloven, så ødelægges denne logik nu, til fordel for en endnu
mere kompliceret udgave, uden en reel logisk sammenhæng.

Lovens systematik -først lejelovens regler og så reglerne for de regulerede kommuner.

Som det anføres i bemærkningerne vil man starte med at beskrive de regler, der følger af lejeloven, og
derefter beskrive de regler, der der gælder for ”regulerede kommuner”.

Systematikken nævner således konsekvent de uregulerede kommuner først, hvor 10% af lejerne bor, for
først derefter at beskrive hvilke regler der gælder for 90% resterende lejere.

Det er en ulogisk opbygning at starte med det sjældnest forekommende, som anført i bemærkningerne til §
1. for så at slutte med det, der gælder i ni ud af ti tilfælde.

Efter sammenskrivningen giver det heller ikke megen mening at skelne imellem ”regulerede” og
”uregulerede kommuner”, da boligreguleringsloven ikke findes længere. Nu er begge typer kommuner
reguleret af lejeloven.
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Igen er løsningen ligefor: lad de regler som i dag gælder for ni ud af ti lejere gælde for ti ud af ti lejere, og
fjern begrebet ”uregulerede kommuner”.

Kapitel 3 omkostningsbestemt leje m.v
Om forudgående besigtigelse (tidl. BRL § 5,3):

Ministeriet anfører:
”Formålet med bestemmelsen er at fastlægge lejemålets stand inden udførelse af den
gennemgribende forbedring med det formål at afgøre, om der er grundlag for at udføre
forbedringer, som indebærer en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi, som er forudsætningen for
at være omfattet af ordningen i § 5, stk. 2. Endvidere vil besigtigelsen kunne anvendes i
forbindelse med efterfølgende tvister om lejemålets stand efter forbedringen.”
Der bør overvejes om den sidste sætning er retvisende. Det vigtigste element er at ”før-tilstanden” kan
identificeres, således om man kan lave en retvisende vurdering af brugsværdiforøgelsen. For at vide hvad
noget er steget i værdi skal, man jo som bekendt både kende standen inden og efter forbedringen.
Da 5,3-vurderingen alene undersøger, om det er muligt at lave forbedringen, men ikke om den rent faktisk
bliver udført, er beskrivelsen af førtilstanden af central betydning.

Om lighedsreglen (BRL § 5, stk. 12)
Ministeriet anfører, at:

”Bestemmelsen indeholder den såkaldte ”lighedsregel”, som har til hensigt at sikre, at der ikke for
den enkelte lejer gælder mere byrdefulde vilkår end for andre lejere i ejendommen. Der skal
foretages en samlet vurdering af den enkelte lejers vilkår, som indebærer, at visse byrdefulde vilkår
vil kunne opvejes af andre mere gunstige vilkår således, at der samlet set ikke er tale om mere
byrdefulde vilkår. Det er ikke hensigten med reglen, at ejendommens lejere skal have ens vilkår.”
Ministeriet udtaler sig om hvad hensigten med loven ikke er. Denne sætning bør rettes eller i hvert fald
præciseres, da hensigten i de oprindelige forarbejder netop er, at lejerne ”stilles ensartet”.
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Reglen i den gældende lovs § 10, stk. 1, 2. led, § 10, stk. 2 og stk. 3, foreslås erstattet af en generel
regel om, at der ikke må aftales en leje eller andre vilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere
byrdefulde for lejeren end de vilkår, der er gældende for andre lejere i ejendommen. En sådan
bestemmelse skal på den ene side sikre, at lejerne stilles ensartet, men udelukker på den anden
side ikke, at udlejeren træffer særaftaler med enkelte lejere, når der er vægtige grunde hertil.
Dette kan tænkes, hvis lejerens brugsret er udvidet, hvis der er behov for en ejendomsfunktionær
ved ejendommen, eller hvis udlejeren selv midlertidigt er borte og derfor ønsker at udleje sin egen
lejlighed tidsbegrænset”.
Folketingstidende 1974-1975, Tillæg A, sp. 219: ”
Da hensigten således er, at lejerne stilles ens, og at der kan træffes særaftaler med lejerne, hvis der er
vægtige grunde hertil, bør dette fremgå af bemærkningerne. I modsat fald vil den nuværende formulering
medføre en udvanding af lighedsreglen.

Om småhusleje (nuværende § 29c)
Bestemmelsen medfører at
”lejen for de mindre ejendomme i regulerede kommuner, ikke fastsættes efter de reglerne om
omkostningsbestemt husleje, men i stedet efter det lejedes værdi, dog med den modifikation, at der
kun kan ske sammenligning med lejeforhold, hvor lejen er reguleret efter boligreguleringslovens § 7.”
Denne sætning indgår ikke i de oprindelige forarbejder, men er en nyskabelse. Det vil være passende at
anføre motivationen, fra lovens oprindelige forarbejder både anfører at At lejen skal fastsættes som
omkostningsbestemt leje, og ”være på et omkostningsbestemt niveau”.

Dette er uddybet i bemærkningerne til §32, der lyder.
”Er det omtvistede lejemål gennemgribende moderniseret, således at lejen, såfremt ejendommen
havde været omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje, kunne være fastsat til det lejedes
værdi, jf. § 19, stk. 2, kan der sammenlignes med gennemgribende moderniserede lejemål i
storejendomme. Dette kræver dog, at lejen for disse efterfølgende har været forhøjet efter § 23.”

Igen tages der ikke stilling til hvilken del af denne leje, der må sammenlignes med, hvis det alene er den
omkostningsbestemte del, har dette ingen betydning for de lejerne i de ca. 230.000 småhusejendomme.
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Hvis der må sammenlignes med både omkostnings-delen og det lejedes værdi-delen, vil dette potentielt
medføre store huslejestigninger.

Vi skal gentage, at det ikke er Højesteretsdomme eller landsretsdomme med stor præjudikatsværdi, der
lægger til grund for denne fortolkning. I denne sag henviser ministeriet fejlagtigt til to domme på
boligretsniveau.

Ministeriet lægger lige nu op til væsentligt at ændre vilkårene for lejerne over i op til 230.000 boliger, i det
omfang disse er -eller bliver moderniserede.

Bemærk desuden, at huslejenævnene i Aarhus og København har forskellig praksis på dette område, men
ofte alligevel kommer frem til samme resultat, fordi Aarhus huslejenævn -efter det oplyste, mener, at de
alligevel ikke har kendskab til 5,2 boliger der også er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje,
hvor sammenligningen ikke kan foretages.

I København vil det være vanskeligere at komme med en sådan argumentation henset til det større antal
sammenligningslejemål. Ministeriets fejlagtige fortolkning vil derfor får meget store konsekvenser for
huslejeniveauet i hovedstaden.

Kapitel 14 udlejers forbedringer.
Desværre er vores opfordring til at undlade at indføre en ny paragraf, der giver udlejer ret til ændringer i
det lejede, sålænge ændringerne ikke er væsentlige og varige, jf. § 127, ikke fulgt.

Det forekommer mærkværdigt, at man har villet fastholde tilføjelsen af denne paragraf i den tekniske
sammenskrivning, selvom den ikke findes i dag.
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Vi vil igen advare imod at en sådan tilføjelse formentligt vil blive udfordret af udlejere, som vil afsøge
grænserne for hvad en ”væsentlig” ændring indebærer og hvor meget, der skal til for at noget ikke er
”varigt” længere.

Det er ikke vores opfattelse, at lovens bemærkninger om at paragraffen er tænkt som en kodificering fører
til noget andet resultat.

Selv hvis man vælger at indføje denne nye paragraf, vil vi opfordre til, at man udbygger bemærkningerne,
herunder især hvordan begrebet ”varigt” skal forstås.

Vi skal understrege, at vi ikke modsætter os formen, altså at man forsøger at kodificere gældende ret ved
nye paragraffer, men desværre er vigtige forhold som spørgsmålet om nyistandsættelse ikke taget med i
denne sammenhæng.

Vi konstaterer dog, at reglerne om ufravigelighed er blevet rettet i dette kapitel
(ligeledes i kapitel 15, 16 og 17).

Kapitel 20 opsigelse.
Ministeriet skifter mening i bemærkningerne til § 174, (svarende til den nuværende LL § 80, stk, 2) som
angår lejerens ret til at blive boende i et et ellers tidsbegrænset lejemål, hvis han har blevet boende i mere
end 1 måned efter den aftalte lejetids udløb, og udlejer ikke har bedt ham om at flytte.
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I første udgave burde parterne afslutte forhandlingerne inden tidsfristens udløb.
I anden version er blot en forhandlings begyndelse som udgangspunkt tilstrækkeligt til, at lejerne er blevet
bedt om at flytte.

Efter vores opfattelse havde ministeriet ret i første omgang, da lejerne dårligt kan vide, hvad udfaldet af
forhandlingerne vil være, inden disse er færdiggjorte. Lejerne kan endvidere have en berettiget forventning
om, at udlejer gerne vil lade dem blive boende, når der nu indledes forhandlinger om netop dette
spørgsmål.

Til § 188.

Ministeriet har tilføjet en udtalelse om praksis, i fald udlejer ikke indkalder behørigt til syn, men lejer
alligevel møder op.

LLO bekendt er denne praksis ikke baseret på en afgørelse fra Højesteret, og den praksis, der foreligger
synes angribelig, i det, der er tale om et formkrav til varsling, der ikke er fulgt. Desuden er det vanskeligt at
se, hvordan det ikke er en forringelse til skade for lejers retstilling, at han bliver mødt med fraflytningskrav,
som udlejer ellers er afkåret fra at kræve efter loven.

Nærmest i alle andre dele af lejeretten medfører manglende iagttagelse af formkrav, at varslingen ikke er
gyldig.

Dette gælder eksempelvis, hvis lejeren gør indsigelse imod en opsigelse pr. E-mail i stedet for med brev (se
fx Højesteret dom i U.2020.2304 H / T:BB 2020.576 H). I denne situation lægger man tungt vægt på
formkravene.

Til § 193.
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Om beboerrepræsentationer. Nuværende LL § 64, stk. 5 og 6.

Indledningsvist slækker det nye udkast på reglerne til meddelser efter stk. 5, altså den situation, hvor
udlejer ikke ved, om der er en beboerrepræsentation eller ej. Vi foretrak den første version, som efter
vores opfattelse er i bedre overensstemmelse med gældende ret (se nedenfor)

I praksis giver en beboerrepræsentations mulige ophør efter to år anledning til tvivl og disse to stykker
hænger derfor i praksis mere sammen, end forarbejderne tilsiger.

I den sparsomme praksis herom har man lagt vægt på, at udlejer skal forsøge at tage kontakt til
beboerrepræsentationen, førend det uden videre kan antages, at bortfaldet er sket eller ej.

(T:BB 2000.189/2 Ø, hvor et spørgsmål om beboerrepræsentationens lovlige oprettelse blev afvist,
allerede fordi udlejers henvendelse til lejerne herom var mangelfuld.).

Vi vil opfordre til, at dette medtages i bemærkningerne, da det kan være vanskeligt for udlejer med
sikkerhed at vide om beboerrepræsentationen er bortfaldet uden videre.

Vi skal for en god ordens skyld henvise til vores oprindelige høingssvar ift. Forslaget til Lov om boligforhold.

Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd
Landsformand

/Anders Svendsen.
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4.3 Diverse.
Her er vedhæftet diverse dokumenter af politisk betydning fra kongresperioden, som
ikke har været høringssvar, men har været af politisk betydning. Denne liste er langt
mindre udtømmende end afsnit 4.1 og 4.2. Vi henviser til de publicerede numre af Vi
Lejere i øvrigt.

4.3.1 Debatindlæg ”Hensyn til Airbnb går forud for tilsyn med presset
boligmarked.” (til L 2019 368)
LLO har sammen med Horesta og EjendomDanmark bragt et fælles debatindlæg i Politiken (d. 12. marts
2019 hvori AirBnB-lovforslaget (L2019 368) kritiseres. Dette er gengivet nedenfor.

Sommerens politiske aftale om dele- og platformsøkonomi ligner ikke længere sig selv. Regeringen
har fremsat det sidste af tre lovforslag, der skal udmønte aftalen. Der åbnes for en massiv og
uhensigtsmæssig udlejning af boliger og værelser, som vil presse et i forvejen hårdt presset
boligmarked, lyder kritikken fra HORESTA m.fl.
Katia K. Østergaard fra HORESTA, Helene Toxværd, LLO Danmark, og Jannick Nytoft
EjendomDanmark retter i dag en skarp kritik af den politiske Airbnb-aftale, som regeringen har
fremsat i tre lovforslag.
De mener ikke, at der skabes klarhed over reglerne, og myndighederne får ikke de nødvendige
værktøjer til at sikre, at lovgivningen overholdes. Den politiske aftale var klar i sin formulering og
fastsatte en grænse for, hvor meget en bolig må udlejes i korte perioder, typisk til turister. Men i
lovforslaget er udlejningen af enkeltværelser undtaget, og grænsen gælder kun for udlejning af den
fulde helårsbolig.
”Skellet mellem værelser og hele boligen i den politiske aftale giver en mulighed for, at boliger og
værelser kan udlejes store dele af året. Og når det samtidig er aftalt, at korttidsudlejning skal have
meget attraktive vilkår gennem øgede fradrag og lav beskatning, så er forretningscasen klar. Det
bliver økonomisk meget attraktivt at korttidsudleje sin bolig eller boligens værelser hele året rundt.
Ligesom reglerne for korttidsudlejning er langt mere fleksible, end når man lejer ud for længere
tid,” skriver de tre direktører, og fortsætter:
Udlejer man en bolig eller et værelse på helårsplan, sætter lovgivningen snævre rammer for
fastsættelsen af huslejen. Vælger man i stedet at udleje samme bolig eller værelse via Airbnb eller
Booking.com, er der frie rammer for prisfastsættelse. Det fremmer selvfølgelig motivationen til at
korttidsudleje på et marked, hvor efterspørgslen er stor”.
LLO Danmark, EjendomDanmark og HORESTA mener, at konsekvensen er et større pres på
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boligmarkedet, som vil gøre det sværere for blandt andre studerende at få et værelse at bo i.
Samtidig vil forskellige rammer for udlejning af hele boligen og udlejning af værelser gøre det
ekstremt vanskeligt at kontrollere, om lovgivningen overholdes.
Kontrollen vanskeliggøres også af, at der sættes en grænse for antallet af udlejningsdage, mens
myndighederne kun kan få oplyst udlejerens indtægt. Et beløb siger ikke noget om, hvorvidt der er
tale om udlejning af et værelse eller af hele boligen. Man kan ikke lovgive om æbler og føre tilsyn
på pærer.
”Desværre giver lovforslaget ikke brugbare værktøjer til at kontrollere, om korttidsudlejning er
systematisk, og boligen dermed har fået karakter af hotel. Det efterlader tilsynsmyndighederne Erhvervsstyrelsen og kommunerne - uden mulighed for at føre den fornødne kontrol. På trods af at
vi på det kraftigste har advaret mod at undtage korttidsudlejning af værelser fra udlejningsloftet, har
regeringen valgt at holde fast”, skriver Katia. K. Østergaard, Helene Toxværd og Jannick Nytoft.
De tre organisationer mener, at alt tyder på, at regeringens meget profilerede aftale med Airbnb om
at dele information om udlejernes indtægter er indgået under forudsætning af øget skattefradrag og
undtagelser fra den politisk aftalte udlejningsgrænse. En høj pris at betale for at få Airbnb til at gøre
det samme, som andre udlejningsvirksomheder har gjort i årevis.
”Hensynet til en stor international platformsvirksomhed og den enkeltes mulighed for at tjene penge
på korttidsudlejning af egen bolig synes at gå forud for hensynet til allerede vedtagne lejeregler og
ikke mindst for at sikre, at boligområder primært er til for at bo og leve i. Vi vil opfordre
Folketingets partier til at holde sig til sommerens politiske aftale om dele- og platformsøkonomi.
Og at sikre vedtagelse af en lov, der faktisk kan håndhæves. Der skal ikke laves undtagelser for dele
af korttidsudlejningen. Det ændrer karakteren af vores boliger. Det presser boligmarkedet. Og det
underminerer muligheden for at sikre, at den private korttidsudlejning ikke fortsætter
ukontrollabelt”, lyder det afsluttende.”

4.3.2 LLO’s ”Tre spørgsmål til partierne”
LLO har tidligere bedt om huslejegarantier for statsministerkandidaterne. Dette gjorde vi igen i år,
men udvidede kredsen af adspurgte til også at omfatte alle opstillingsberettigede partier.
I den anledning spurgte vi partierne om følgende tre spørgsmål:

Spørgsmål 1: Vil I garantere lejernes tryghed, ved skriftligt at garantere, at jeres parti i næste
valgperiode ikke medvirker til at gennemføre ændringer i lejelovene eller huslejereguleringen
sådan, at lejen stiger for bestående lejemål eller i forbindelse med genudlejning?
Spørgsmål 2: ”5.2 – gennemgribende moderniseringer”
Ønsker I at den såkaldte ”5,2-regel” skal ændres?
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5,2 reglen er opkaldt efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2 og giver udlejer mulighed for at
fastsætte lejen efter ”det lejedes værdi” regel i stedet for omkostningsbestemt husleje ved
genudlejning. Velfærdsministeriet anslog i 2009 at dette medførte huslejestigninger på 70% når et
lejemål blev fraflyttet.
Spørgsmål 3: ”Parallelsamfundspakken”
Ønsker I at fastholde den såkaldte ”40 % regel” for ”hårde ghettoområder”?
40 % reglen medfører at maksimalt 40 % af boligerne i ”hårde ghettoer” må være almene
familieboliger (Almenboligloven§ 168 a). Dette kan enten ske ved fortætning, omdannelse, salg
eller nedrivning.
Vi modtog svar fra:
Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet, Alternativet, Radikale, Dansk Folkeparti, Venstre og partiet
Klaus Riskjær Petersen. De øvrige partier ønskede ikke at svare på vores spørgsmål.

Svarene blev sammenfattet på llo.dk/valg2019 og er gengivet nedenfor og desuden omtalt i Vi
Lejere (Vi Lejere er så vidt vides det første blad, der breaker den opsigtsvækkende og positive
nyhed at Radikale er klar til at kigge på 5,2).

Huslejegarantien
Spørgsmål 1: Vil I garantere lejernes tryghed, ved skriftligt at garantere, at jeres parti i næste
valgperiode ikke medvirker til at gennemføre ændringer i lejelovene eller huslejereguleringen
sådan, at lejen stiger for bestående lejemål eller i forbindelse med genudlejning?

Alternativet: Nej. Å kan ikke garantere, at huslejen ikke stiger. Der er trods alt procentuelle
stigninger med nettoprisindekset, men hvis der med spørgsmålet menes, at vi ikke ønsker at
deregulere eller sætte markedet frit, så kan Alternativet garantere, at dette er ikke noget vi vil
medvirke til.
Dansk Folkeparti: Nej. DF har absolut ingen intentioner om at gennemføre ændringer i lejeloven
el. lign., der gør huslejen dyrere. Det kan lejerne være helt trygge ved. Men vi bruger ikke ordet
”garanti”.
Enhedslisten: ja.
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Klaus Riskjær: Nej. Vi afgiver ikke skriftelige garantier under nogen form. Folkevalgte kan efter
GL §56 ikke forpligte sig på denne måde og modtage påbud udefra. Vi har fastholdt dette også
overfor andre interessegrupper f.eks. Greenpeace m.v.
Vedr. lejemarkedet så kan der ikke sikres mekanismer der bryder med den private ejendomsret, men
vi er tilhængere af at der skal ske etablering af visse boliger der udbydes af bl.a. kommuner så vi
undgår at de store byer tømmes for den befolkning som arbejder i den. I den forbindelse er vi også
tilhængere af kommunale forkøbsrettigheder på jord og udlejningsejendomme til en fastsat
markedspris. Vi ser det som et stigende behov at dæmme op mod de frie markedskræfter der
medfører at store arealer stor tomme i lange tidsrum, benyttes til udlejning (f.eks. Rb&b) og
istandsættes til niveauer hvor befolkningen ikke kan være med prismæssigt.
Radikale Venstre: Nej. Vi har bestemt ikke i sinde at lave nogle ændringer, som gør det dyrere at
være lejer, men jeg kan ikke garantere, at der ikke sker en eller anden lille ændring.
Socialistisk Folkeparti: Ja. Vi ønsker ikke at huslejerne stiger udover det der allerede er mulighed
for i lejeloven.
Venstre: Ja. Vi har ikke aktuelle planer om at ændrer i lejelovene eller huslejereguleringen, men vi
er opmærksomme på, at det er vigtigt at fastholde både muligheden for at omsætte
udlejningsejendomme og sikre den nødvendige løbende renovering af ejendommene således, at
boligstandarden over tid ikke forringes.
Socialdemokratiet: Ja. For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vi fortsat har en huslejeregulering,
som sikrer billige private lejeboliger til familier med almindelige indtægter. Fjernes
huslejereguleringen, som flere borgerlige politikere flirter med, vil det betyde, at lejernes husleje på
landsplan vil stige med over 50 pct. svarende til en stigning på 20.000 kroner om året pr. bolig.
Derfor siger vi klart nej til at fjerne eller lempe boligreguleringsloven. Lejerne i private lejeboliger
skal have tryghed om deres husleje.

5.2 moderniseringer
Spørgsmål 2: ”5.2 – gennemgribende moderniseringer”
Ønsker I at den såkaldte ”5,2-regel” skal ændres?
5,2 reglen er opkaldt efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2 og giver udlejer mulighed for at
fastsætte lejen efter ”det lejedes værdi” regel i stedet for omkostningsbestemt husleje ved
genudlejning. Velfærdsministeriet anslog i 2009 at dette medførte huslejestigninger på 70% når et
lejemål blev fraflyttet.

Alternativet: Ja. Vi ønsker ikke, at 5.2 ordningen skal misbruges til fordel for boligspekulanter og
til ulempe for lejerne. Derfor er vi nødt til at se hvordan vi kan ændre 5.2 reglen så dette ikke finder
sted.
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Dansk Folkeparti: Ja. Udenlandske boligspekulanter har udnyttet 5.2-reglen til at presse priserne
op. Det skal vi have gjort op med. Lejelejligheder skal ikke kun være for de rige.
Enhedslisten: Ja, Enhedslisten ønsker ikke et boligmarked, hvor kapitalfonde og andre kan tjene
profit ved at udnytte 5,2 . Vi vil ændre 5,2 efter valget. Enhedslisten mener at boliger er til at bo i
og ikke skal fungere som investeringsobjekter.
Klaus Riskjær: Ja. Kapitalfonde og pensionskassers mulighed for at lave rudimentære
istandsættelser og ved investering af måske 250-300.000 i et lejemål da at kunne 3x lejen for nye
tilflyttere skal standses omgående.
Radikale Venstre: Ja, det kræver hurtig politisk handling, når vi kan se, at der er noget åbenlyst
galt.
Socialistisk Folkeparti: Ja. Vi ønsker at reglen ophæves. Lejemål skal ikke kunne flyttes væk fra
”omkostningsbestemt leje”.
Venstre: Både Ja og nej. En enig ordførerkreds har besluttet at nedsætte et hurtigtarbejdende
ekspertudvalg, der skal beskrive den aktuelle brug af §5,2. Ekspertudvalget forventes at belyse de
rejste spørgsmål ang. §5.2 om mulighederne for at hæve huslejerne markant. Herunder forventes en
vurdering af det fastlagte renoveringsbeløb pr. kvm som forudsætning for adgangen til at hæve
huslejen.
Socialdemokratiet: Ja. Der er behov for at stramme lovgivningen, så udenlandske kapitalfonde
begrænses i at opkøbe billige lejeboliger med henblik på at tjene hurtige penge gennem store
huslejestigninger. Udenlandske kapitalfonde skal ikke tjene penge ved at presse almindelige
lønmodtagere ud af byen.
Læs mere om 5.2 moderniseringer her: Tema om 5.2 moderniseringer

Parallelsamfundspakken
Spørgsmål 3: ”Parallelsamfundspakken”
Ønsker I at fastholde den såkaldte ”40 % regel” for ”hårde ghettoområder”?
40 % reglen medfører at maksimalt 40 % af boligerne i ”hårde ghettoer” må være almene
familieboliger (Almenboligloven§ 168 a). Dette kan enten ske ved fortætning, omdannelse, salg
eller nedrivning.

Alternativet: Nej alternativet bakker hverken op om parallelsamfundspakken som helhed eller 40%
reglen. Argumentation her: https://mobiltv.ft.dk/video/20181/salen/24/0h26m10s?ss
Dansk Folkeparti: Ja. Det er afgørende vigtigt, at vi får brudt parallelsamfundene i ghettoerne op.
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Enhedslisten: Nej. Enhedslisten mener at reglen er tåbelig og meget problematisk. Det giver ikke
mening at fjerne almene familieboliger, når der er et så stort pres på boligmarkedet, uden samtidig
at pege på hvor der i stedet skal findes tilsvarende boliger. Hvis der skal fjernes bolig – på den ene
eller anden måde – er det ikke noget der skal trækkes ned over hovedet på beboere, men noget der
skal ske i tæt dialog og i overensstemmelse med beboerdemokratiet i de almene boligforening.
Klaus Riskjær: Ja. Vi lever med reglen som den er, men vi ønsker helt andre løsninger på
koncentrationsproblemerne. Vi ser gerne at den tomme boligmasse i mange landkommuner istedet
for at blive nedrevet med tilskud istedet gives istandsættelsesbudgetter og mentorordning fra lokale
håndværkere, så man kan tilbyd et helt andet alternativ for familier der vil prøve noget andet. Sådan
udflytning i mindre bysamfund mener vi også vil hjælpe på integrationen. Den almene sektor skal
ikke være dem der løser dette problem idet der skal nytænkes helt andre løsninger.
Radikale Venstre: Nej. Regeringen og Socialdemokratiets politik skaber desværre utryghed i
Danmarks almene boliger. Det giver ikke mening at gode boliger skal rives ned, blot fordi nogle af
ens naboer mangler et arbejde. Nedrivning får ikke folk i job. Mange af områderne mangler kun at
få nogle få mennesker i arbejde, så kan de komme af ghettolisten. Her giver det ikke mening at rive
gode boliger ned.
Socialistisk Folkeparti: Ja. Reglen er ikke groet i vores baghave, men vi mener, at det er
nødvendigt at sætte ind overfor parallelssamfund og en forfejlet boligpolitik, der har delt Danmark
og danskerne op efter etnicitet og indkomst. Vi arbejder dog for at der skal være fleksibilitet og
dispensationsmuligheder, især for de mindre områder, hvor reglen ikke giver mening.
Venstre: Ja. Vi har jo også støttet de dispensationsmuligheder, der er indlagt i aftalen, og som på
det seneste rent faktisk har været brugt.
Socialdemokratiet: Ja. Socialdemokratiet ønsker en blandet beboersammensætning i vores byer.
Det kræver blandede boligformer både i de udsatte boligområder og i områder med få almene
boliger. Vi har derfor sikret, at der ved salg af almene boliger i de hårdeste ghettoer er et økonomisk
incitament for boligorganisationerne til at bruge provenuet på at bygge nye almene boliger andre
steder. Omvendt er det også nødvendigt med blandede boligformer i de udsatte boligområder, hvor
almene familieboliger som regel er den dominerende boligform. Vi ser derfor 40 procentkravet som
et nødvendigt redskab til at sikre en mere blandet beboersammensætning i de mest udsatte
boligområder.

LLO’s digitale valgkamp.
(skrevet af LLO’s kommunikationsmand og facebookansvarlige Thomas Villars Petersen)

Valgkampagne ført på llo.dk og via LLO´s Facebook side
I forbindelse med folketingsvalget 2019 har vi på Landssekretariatets været aktive med kampagner
på vores hjemmeside (llo.dk) og vores Facebook side (Lejernes Landsorganisation Danmark).
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Hjemmesiden
På llo.dk konstruerede vi en side under titlen ”valg 2019” http://llo.dk/valg-2019, hvor man kan se
partiernes svar på de boligpolitiske spørgsmål LLO har stillet dem om hhv. 5.2 moderniseringer,
huslejereguleringen og ghettopakken samt links til høringssvar vedr. ghettoplanen og vores §5.2.
tema.

Facebook
Vi lagde en kommunikationsstrategi, som ligeledes tog udgangspunkt i partiernes svar vedr. LLO´s
tre boligpolitiske spørgsmål. Infografikkerne skulle være enkle og lette at afkode, men skulle
samtidig være informative og levere et klart budskab. Vi synes selv vi har ramt rimeligt godt på alle
parametre.

Det samlede antal eksponeringer for samtlige annoncer/opslag er 83.594 (her kan samme person
have set annoncen flere gange).
Den totale rækkevidde for de forskellige opslag annonceret på Facebook er 51.490
individer.

I alt 465 nye ”synes godt om” fik vores Facebook side i løbet af kampagnen.
Annoncerne
På Facebook annoncerede vi med en række infografikker, der hver i sær havde forskellige udsagn
relateret til partiernes svar på LLO´s tre stillede spørgsmål – 5.2, Huslejegaranti og ghettoplan.
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Desuden fik LLO Hovedstaden lavet 4 valgplakater, som alle kunne printe og sætte i vinduet, disse blev også
annonceret som en del af den samlede kampagne.

Husk at stemme #fv19 kampagne
Vi kørte desuden en ”Husk at stemme #fv19” kampagne, som blev annonceret gennem 9 dage og kørte helt
op til selve valgdagen.

Kampagnen gav 260 ”synes godt om” til LLO´s Facebookside, 29.427 blev eksponeret for opslaget (samme
person kan se opslaget flere gange) og vi nåede 15.412 mennesker med opslaget.
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4.3.3. Analyse af forståelsespapiret - artikel i Vi Lejere nr. 3 2019.
Hvad betyder den nye regering for ”Ghettoplanen”?
Det er uklart om parallelsamfundspakken bliver berørt.

Den nye Socialdemokratiske regering og Radikale, SF og Enhedslisten skriver i aftalen
” Retfærdig retning for Danmark” også kaldet ”forståelsespapiret”, at regeringen vil ”respektere alle
gældende forlig”.

Dette er normalt, netop fordi forlig også skal kunne holde når magten skifter.

Da der er indgået forlig om parallelsamfund, må vi regne med, at parallelsamfundspakken ikke bliver
ændret, medmindre samtlige partier i forligskredsen kan overtales (herunder altså også de tidligere
regeringspartier, Venstre, Konservative og Liberal Alliance).

Det lyder umiddelbart svært, men der er måske alligevel håb, for i forståelsespapirets side 14 står der:
”En ny regering vil vurdere om mulighederne for at opnå dispensation fra kravet om at
nedbringe andelen af familieboliger i de mest udsatte boligområder, i konkrete tilfælde, kan
udvides udenfor de største byer. Behandlingen af dispensationsansøgninger for de mest
udsatte boligområder skal evalueres, så der fremadrettet sikres størst muligt fleksibilitet for
kommuner og boligorganisationer til at tilrette udviklingsplaner efter lokale forhold”.

Med andre ord: Når parallelsamfundspakken kræver, at der maksimalt må være 40% almene familieboliger
i de såkaldte ”hårde ghettoområder”, så kan man i visse tilfælde søge om dispensation, når det skal
planlægge hvordan boligselskab og kommune vil nå dette mål. Opnår man denne dispensation, kan
Ministeren lade en større procentdel få lov til at forblive almene boliger.

Det er nemlig Ministeren, der behandler dispensationsansøgninger, ikke forligskredsen, og det er ikke
sikkert, at den nye Socialdemokratiske Boligminister Kaare Dybvad, ser på muligheden for at give
dispensation på helt samme måde, som den tidligere Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen
fra Liberal Alliance.
I LLO kender vi Boligminister Kaare Dybvad som en fornuftig mand, og vi håber derfor, at han vil give
fornuftige dispensationer, så vi slipper for at rive gode boliger ned, eller sælge dem til private investorer.
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